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JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS. 

Vizija. Demokratiška, efektyviai dirbanti, bendraujanti, atvira visuomenei, kaitai. Mokykla, kurioje saugu ir gera mokytis, dirbti, bendrauti ir 

kurti visiems bendruomenės nariams. 

Misija. Teikti kokybišką priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, neformalųjį švietimą atsižvelgiant į mokinių poreikius, gebėjimus, ugdyti 

sąžiningą, pilietišką asmenybę, gebančią integruotis visuomenėje. 

Filosofija. Norint atlikti didžius darbus reikia ne tik veikti, bet ir svajoti, ne tik planuoti, bet ir tikėti (Anatole France). 

Vertybės: 

 atsakomybė už savo veiksmus; 

 sąžiningumas; 

 kūrybingumas ir saviraiška; 

 bendravimo kultūra ir tolerancija; 

 pažangos siekis – tobulėjimas, nuolatinis mokymasis. 

 

II. STRATEGINIAI TIKSLAI, UŢDAVINIAI 2017-2019 M. 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti individualias galimybes atitinkančių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) 



pažangos: 

1.1. užtikrinti visapusišką mokinių asmenybės ugdymą; 

1.2. ugdymo procesą organizuoti tikslingai, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius; 

1.3. mokyklos bendruomenę suburti į nuolatinio mokymosi organizaciją. 

2. Tikslas. Stiprinti aplinkų kūrimo ir ugdymo ryšį: 

2.1. modernizuoti ir gerinti fizines mokymosi aplinkas; 

2.2. kurti ir plėtoti kokybišką ugdymo procesą užtikrinančias edukacines aplinkas. 

III. PRIORITETAI 

1. Mokinių pasiekimų gerinimas. 

2. Saugios aplinkos ir palankių ugdymosi sąlygų kūrimas. 

3. Kūrybingos, savarankiškos, pilietiškos asmenybės ugdymas. 

 

IV. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

         

Eil.  

Nr. 

Uždavinys Uždavinio įgyvendinimo rezultatas 

 

 

 

1. 

 

 

 

Didinti ugdymo(si) galimybes 

įvairių poreikių ir gebėjimų 

Dalis mokytojų (apie 60 proc.) planuodami ugdymo procesą rėmėsi diagnostinių vertinimo 

užduočių, PUPP, standartizuotų testų rezultatais. Dalyje pamokų (apie 65 proc.) ugdymo turinys 

diferencijuojamas ir individualizuojamas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. Dalis 

mokytojų (apie 50 proc.) taikė aktyvius mokymo metodus, informacines technologijas (kompiuterį, 

vaizdo projektorių ir pan.) ir kitas inovatyvias mokymo priemones (mokomąsias programas, 

skaitmenines pratybas ir pan.) Klasės auklėtojai fiksavo kiekvieno mokinio individualią pažangą 

mokymosi pasiekimų stebėsenos lentelėse. Parengtas ir nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinamas 

individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos 



mokinimas aprašas, atnaujintos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

mokyklos nelankymo prevencijos, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo, bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos teikimo  tvarkos. Dauguma mokytojų (75 

proc.) skatino, kad pamokose bendradarbiaudami gabesni mokiniai teiktų pagalbą silpniau 

besimokantiems. Dauguma mokytojų (75 proc.) sudarė mokiniams galimybę mokytis iš įvairių 

mokymosi šaltinių, organizavo netradicines pamokas, pamokas įvairiose edukacinėse aplinkose. 

Specialiųjų poreikių mokiniams pagalbą teikė pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė, 

spec. pedagogė, logopedė, psichologė. Dauguma mokinių (75 proc.) aktyviai dalyvavo pamokose, 

popamokinėje, projektinėje veikloje, netradicinio ugdymo dienų veiklose. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo duomenimis 84 proc. mokinių teigia, kad mokykloje yra skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 43 proc. mokinių tėvų visiškai sutinka, 53 proc. mokinių tėvų 

sutinka, kad mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir 

mokant, 94 proc. tėvų sutinka su teiginiu, kad vaikas per pamoką gali pasirinkti užduotis pagal 

savo gebėjimus. 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

Ugdyti vertybines nuostatas, 

bendravimo kultūrą, bendrąsias 

ir dalykines kompetencijas 

Dauguma mokytojų (75 proc.) pamokų, klasių valandėlių, popamokinių renginių, projektinių 

veiklų, susitikimų, išvykų, konkursų, viktorinų metu skyrė pakankamai dėmesio mokinių 

vertybinių  nuostatų, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui, skatino mokinius dalyvauti 

įvairiose veiklose, mokė kultūringai bendrauti, būti socialiai atsakingais. Bendrosios ir dalykinės 

kompetencijos buvo aptartos dalykų metodinėse grupėse. Daugumoje pamokų (75 proc.) buvo 

taikomi skirtingi vertinimo būdai ir formos, akcentuojamas formuojamasis vertinimas, skatinamas 

mokinių įsivertinimas. Pagalbos mokiniui specialistai teikė nuolatinę pagalbą ugdymo(si)  ir 

elgesio sunkumų turintiems trylikai mokinių, logopedinė pagalba teikta devyniolikai mokinių. 

Dalis mokinių (60 proc.) prisiėmė atsakomybę už mokymąsi ir elgesį, pakankamai sėkmingai 

ugdėsi vertybines nuostatas, aktyviai dalyvavo mokyklos, Jonavos rajono, Šveicarijos seniūnijos 

veikloje. Mokykloje organizuoti rajoniniai, respublikiniai renginiai, atviros pamokos užsienio 

kalbų ir dorinio ugdymo mokytojams, mokytojai darbo patirtimi dalinosi rajono metodiniuose 

būreliuose. Mokyklos patirtis pristatyta respublikinėje parodoje „Mokykla 2017“.  Mokinių 

lyderystė skatinta įtraukiant juos į mokinių tarybos veiklą, organizuojant mokyklos prezidento 

rinkimus, savanorystės akcijas.  Mokyklos bendruomenėje puoselėjami geri, bendradarbiavimą 

skatinantys tarpusavio santykiai, vyko tikslingas bendradarbiavimas su Šveicarijos seniūnija, 

kultūros centru, biblioteka, l/d „Voveraitė“, Jonavos PK, Jonavos socialinių paslaugų centru, Vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, Jonavos krašto muziejumi, Kauno technologijos universitetu, su rajono ir 



respublikos ugdymo įstaigomis, kitais socialiniais partneriais. Mokykloje puoselėjamos tradicijos, 

ugdomas pilietiškumas, patriotiškumas, atsakomybė. Pravesti užsiėmimai 5-10 klasėse pagal 

Lietuvos moksleivių sąjungos programą Emocija+ „Saugi mokykla“, užsiėmimai 1-5 klasėse 

„Kompiuteris: už ar prieš“. Dalyvauta projektuose „Saugi mokykla“,  „Savu keliu“, „Obuolio 

draugai“, organizuoti patyčių, psichotropinių medžiagų vartojimo, sveikos gyvensenos ugdymo 

renginiai, dalyvauta „Jaunųjų maltiečių“ mokymuose. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenimis 81 proc. mokinių teigia, kad mokykloje yra atsižvelgiama į jų nuomonę ir pasiūlymus, 

95 proc. mokinių įdomi ir naudinga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla. 100 

proc. tėvų sutinka, kad mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais. 

 

3.  

 

Stiprinti mokinių aplinkų 

kūrimo ir ugdymo ryšį 

2017 m. mokykla dalyvavo NMVA atnaujintų mokyklos veiklos kokybės rodiklių išbandymo 

projekte  „Gera mokykla; nuo geros prie geresnės“, kurio metu pristatė patirtį apie edukacinių 

aplinkų kūrimą mokykloje (išleistas elektroninis leidinys). Metodinėse grupėse du kartus per metus 

buvo rengiami susirinkimai-diskusijos apie edukacinių erdvių kūrimą ir pritaikymą ugdymo 

procese, taip pat svarstyta netradicinėse erdvėse vestų pamokų bei edukacinių išvykų įtaka mokinių 

pasiekimams ir kompetencijų ugdymui. Ugdymui buvo pritaikoma mokyklos teritorija – mokyklos 

kiemelis, stadionas, sporto aikštynas, pavėsinė, atlikti mokyklos vidaus erdvių remonto darbai, 

atnaujinti mokyklos kiemelio želdiniai, įsigyta IKT ir kitų mokymo priemonių. Per mokslo metus 

dauguma (75 proc.)  dalykų mokytojų, klasių auklėtojų, neformaliojo švietimo specialistų 

organizavo po 1-3 pamokas ar kitokias veiklas netradicinėse erdvėse, tikslines edukacines išvykas 

(pamokos Maironio literatūros muziejuje, Kauno technologijos universitete, Kauno T.Ivanausko 

zoologijos muziejuje, UAB „Ramidonas“ ir kt.). Šios veiklos buvo planuojamos dalykų metodinėse 

grupėse, joms formuojami aiškūs, į mokinių pasiekimus orientuoti uždaviniai. Netradicinės 

pamokos, išvykos, netradicinės ugdymo dienos,  individualūs projektiniai darbai buvo 

organizuojami tikslingai. Organizuojant dalį (50 proc.) renginių, ugdymo karjerai veiklų 

bendradarbiauta su mokinių tėvais. Puošiant vidines mokyklos erdves buvo  rengiamos mokinių 

bei jų tėvų darbų parodos. 

  

 

 

 



 

2018 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŢDAVINIAI 

V. VEIKLOS TURINYS 

TIKSLAS: Tobulinti ugdymo proceso organizavimą ugdant kompetencijas, matuojant individualią kiekvieno mokinio pažangą, stiprinant 

informacinių technologijų naudojimą pamokoje. 

 

1. Uždavinys 

Bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų ugdymas, 

asmenybės ūgties 

skatinimas. 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

 

Ištekliai (lėšų 

poreikis ir pan.) 

 

1. Siekti visuminio, integralaus mokinio 

ugdymo (kiekvienas mokytojas per metus 

praves ne mažiau kaip 2 integruotas pamokas ar 

renginius) 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

2018 m. 

 

 

2. Organizuojant projektinę, pilietiškumą, 

bendradarbiavimą skatinančią veiklą ugdyti 

pozityvų, socialiai atsakingą, jautrų ir kt. 

mokinių elgesį. 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m. 

 

 

3. Kurti mokyklos bendruomenę puoselėjančius 

gerus, bendradarbiavimą skatinančius 

tarpusavio santykius, laikytis drausmės ir 

tvarkos susitarimų. 

 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m. 

 

 

4. Organizuojant popamokinius, projektinius 

renginius, ugdymosi dienas, susitikimus 

puoselėti mokyklos tradicijas ir kurti naujas. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m. 

 

 

5. Stiprinti ir plėtoti patyčių, smurto ir žalingų 

įpročių prevencijos veiklas (klasės valandėlių, 

socialinių įgūdžių ugdymo ir prevencijos programų 

„Obuolio draugai“, „Savu keliu“ įgyvendinimas, 

prevencinių renginių organizavimas) 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m.  

6. Aktyvinti mokinių tarybos veiklą, ugdyti 

lyderystės gebėjimus.  
Pavaduotoja ugdymui, 

mokyklos prezidentė 

2018  



7. Skatinti mokinius dalyvauti rajono ir 

respublikos dalykų olimpiadose, konkursuose, 

konferencijose, sporto varžybose. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

2018 m.  

8. Mokykloje organizuoti rajoninius ir 

respublikinius renginius (respublikinis 

krepšinio turnyrą, rajoninį dorinio ugdymo 

(tikybos)  renginį „Prisikėlimo džiaugsmas“, 

rajoninį lietuvių kalbos konkursą „Knygų 

valdovai“. 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

2018 m.  

9. Organizuojant popamokinę, projektinę, 

neformaliojo švietimo veiklą atsižvelgti į 

mokinių poreikius ir pomėgius, atlikti 

sistemingą neformaliojo švietimo veiklų 

stebėseną. 

Dalykų mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m. 

 

 

Laukiamas rezultatas (vertinimo kriterijai rezultatui pamatuoti): 

75 proc. mokytojų praves po dvi integruotas pamokas, visi klasių auklėtojai nemažiau kaip keturias klasių valandas bei vykdys prevencines 

programas. Mokytojai skirs pakankamai dėmesio mokinių vertybinių nuostatų, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui, skatins mokinius 

dalyvauti įvairiose veikloje, mokys kultūringai bendrauti, būti socialiai atsakingais. Dauguma mokinių (75 proc.) prisiims atsakomybę už 

mokymąsi ir elgesį, gebės bendrauti tarpusavyje, pakankamai sėkmingai ugdysis vertybines nuostatas. Vertybinės nuostatos ir kompetencijos 

bus ugdomos pamokose, klasių valandėlių, popamokinių renginių, projektinių veiklų, susitikimų, išvykų, konkursų, viktorinų metu. 

 Dauguma mokinių (75 proc.) prisiims atsakomybę už savo elgesį, gebės bendrauti tarpusavyje, aktyviai dalyvaus pamokose ir popamokinėje 

veikloje. Mokykloje bus puoselėjamos tradicijos ir kuriamos naujos. 

 

2. Uždavinys  

Individualios mokinio 

pažangos stebėjimo sistemos 

kūrimas ir įgyvendinimas  

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

 

Ištekliai (lėšų 

poreikis ir pan.) 

 

1.Įgyvendinti individualios pažangos stebėjimo 

tvarkos aprašo nuostatas ir vykdyti sistemingą 

stebėseną. 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

2018 m.  

2. Stiprinti „grįžtamąjį ryšį“ pamokos 

pabaigoje, vykdyti sistemingą pamokų 

stebėseną.. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

2018 m. 

 

 



 

3. Skatinti mokinių įsivertinimą taikant 

skirtingus įsivertinimo būdus ir formas 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

2018 m. 

 

 

4. Taikyti skirtingus mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo būdus pamokose. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

2018 m.  

5. Organizuoti seminarą, mokymus dalykų 

mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

2018 m. 

sausio mėn. 

 

6. Teikti mokėjimo mokytis pagalbą mokymosi 

motyvacijos stokojantiems ir gabiems 

mokiniams atsižvelgiant į jų asmeninę 

pažangą. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

2018 m. 

 

 

7.  Analizuoti ir ugdymo proceso tobulinimui 

pritaikyti Nacionalinių ir tarptautinių tyrimų 

(standartizuotų testų ir klausimyno, TIMS, 

PIRLS, PISA ir kt.) duomenis. 

 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

2018 m.   

8. Atlikti mokinių ir jų tėvų nuomonių tyrimus 

dėl individualios pažangos matavimo 

veiksmingumo ir įtakos mokinių pasiekimams 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

 

Laukiamas rezultatas (vertinimo kriterijai rezultatui pamatuoti): 

Dauguma (75 proc.) mokytojų savo pamokose taikys įvairius ir skirtingus vertinimo būdus, skatins mokinius įsivertinti savo pažangą. Visi 

mokiniai įsivertins savo pažangą pamokų pabaigoje. Kiekvieno mokinio pažanga ir pasiekimai pamokoje bus fiksuojami. Klasių auklėtojai 

pirmo pusmečio ir mokslo metų pabaigoje mokinių mokymosi pasiekimus fiksuos mokymosi pasiekimų stebėsenos lentelėje. Dauguma (75 

proc.) mokytojų pamokos pabaigoje stebės mokinių išmokimą ir jo pažangą. Kiekvienoje pamokoje bus teikiama  mokėjimo mokytis pagalbą 

mokymosi motyvacijos stokojantiems ir gabiems mokiniams atsižvelgiant į jų asmeninę pažangą. Dauguma mokytojų skatins, kad 

bendradarbiaudami gabesni mokiniai teiktų pagalbą silpniau besimokantiems. Pagal poreikį visiems ugdymo(si) ir elgesio sunkumų turintiems 

mokiniams bus suteikta specialioji pagalba.  

3. Uždavinys 

Informacinių technologijų 

naudojimas pamokose, 

virtualios mokymosi 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

 

Ištekliai (lėšų 

poreikis ir pan.) 

 

1. Ugdymo turinį pamokose perteikti naudojant Pavaduotoja ugdymui, 2018 m.  



aplinkos kūrimas 

 

IKT technologijas, vykdyti sistemingą pamokų 

stebėseną. 

 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

 

2. Aktyvinti mokymą(si) virtualioje erdvėje – 

taikyti mokomąsias skaitmenines programas, 

elektronines pratybas ir kt. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

 

2018 m. 

 

 

3.  Du kartus per mokslo metus metodinėse 

grupėse ir mokytojų taryboje svarstyti IKT 

taikymo įtaką mokinių pasiekimams ir 

kompetencijų ugdymui. 

Pavaduotoja ugdymui, 

dalykų metodinių grupių 

pirmininkai 

 

2018 m. 

 

 

4. Organizuoti atviras pamokas (bent 2 per 

mokslo metus), dalintis gerąja darbo patirtimi. 

Dalykų mokytojai 

 

2018 m.  

5. Organizuoti seminarą, mokymus dėl IKT 

taikymo ugdymo procese. 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

Vasario mėn.  

6. Atlikti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų tyrimus dėl IKT priemonių 

atnaujinimo ir įsigijimo. 

Pavaduotoja ūkiui 2018 m. 

 

 

Laukiamas rezultatas (vertinimo kriterijai rezultatui pamatuoti): Dauguma mokytojų (75 proc.) bent pusėje savo dalyko pamokų kaip 

mokomąją priemonę naudos kompiuterį ir vaizdo projektorių. Visi dalykų mokytojai, klasių auklėtojai praves bent vieną pamoką naudojantis 

interaktyviąja lenta. 80 proc. mokytojų, bendradarbiaudami su kitų mokyklų mokytojais, dalyvaudami seminaruose, diskutuodami dalykų 

metodinėse grupėse, domėsis IKT taikymo galimybėmis ugdymo procese, gebės įgytas kompetencijas pritaikyti įvairių dalykų pamokoms, 

projektinei veiklai, klasių valandėlėms, įvairiems renginiams. Dalis (50 proc.) praves 30 proc. savo pamokų  virtualioje erdvėje – taikydami 

mokomąsias, skaitmenines programas 

 

 

 

V. PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ 

1. Mokyklos veiklos planas konkretinamas mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, direkcinės tarybos planuose, dalykų metodinių ir darbo grupių, 

pagalbos, mokiniui specialistų planuose. 

2. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktorės pavaduotoja. 



3. Veiklos plano priežiūrą vykdo mokyklos direktorė. 

4. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms, steigėjui. 

 

_____________________________________ 

 


