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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos 2017 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į mokyklos 2017–2020 m. strateginį veiklos 

planą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29  d. įsakymu Nr. VĮ-358, Vaiko gerovės komisijos 2016–2017 m. m. planą, visų dalykų 

metodinių grupių 2016–2017 m. m. planus,  Panevėžio miesto savivaldybės švietimo strateginius tikslus ir nuostatas ir nusako mokyklos tikslus ir 

uždavinius 2017 metams. 

Mokyklos veiklos plane tikslo realizavimui numatyti uždaviniai, priemonės, atsakingi ir vykdantys asmenys, ištekliai, numatomas rezultatas 

(minimalus, realus, maksimalus) ir vykdymo laikas. Veiklos plane laikomasi mokyklos strateginėse kryptyse deklaruotų vertybių, principų, 

įgyvendinant numatytą mokyklos misiją ir viziją.  

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos metinio veiklos plano paskirtis – numatyti konkrečių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą 2017 

metais.  

Įgyvendinant mokyklos veiklos planą bus atsižvelgiama į mokyklos bendruomenės kryptingą tikslų siekimą: kokybiško mokymo(si) 

užtikrinimą,  atsakingos, kūrybiškos, savarankiškos  ir pilietiškos asmenybės, gebančios kurti  savo ateities perspektyvas, formavimą, saugios ir 

sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimą. 
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III. PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017 M. VEIKLOS PLANAS 

 
I. TIKSLAS: KOKYBIŠKO MOKYMO(SI) UŽTIKRINIMAS 

 
Priemonės Atsakingi Vykdytojai Ištekliai Numatomas rezultatas Laikas / 

pastabos 

Minimalus Realus Maksimalus  

1.1. Uždavinys. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą (planavimą ir organizavimą).  

1.1.1. Mokinių 

mokymosi stilių ir 

poreikių tyrimas ir 

analizavimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, 

specialistai 

Psichologė  

K. Tarutienė,  

klasių vadovai 

Laikas Mokyklos psichologė 5–6 klasių valandėlių metu atlieka mokymosi stiliaus 

tyrimus ir juos analizuoja. Rezultatus aptaria kartu su auklėtojais ir 

mokiniais bei juos pateikia mokytojų metodiniame posėdyje. Gauti 

rezultatai pristatomi tėvų susirinkimų metu. 

Ištirtų klasių skaičius: 

2017 m. 

rugsėjis–

spalis 

 

2 klasės 4–5 klasės 6  ir > klasių  

1.1.2. Ugdymo 

metodų, 

atitinkančių 

ugdymo tikslus, 

patirtį bei 

galimybes, 

taikymas. 

Mokyklos 

vadovai, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai, 

specialistai 

Mokinio 

krepšelio 

(toliau MK) 

lėšos, skirtos 

kvalifikaci-

jos tobulini-

mui, laikas 

Mokymosi veiklos pamokoje diferencijavimas pagal mokinių gebėjimus, 

mokymosi pasiekimus, vyraujantį mokymosi stilių. 

Darbą pamokoje diferencijuoja: 

Nuolat 

 

75 % mokytojų 75–85 % 

mokytojų 

90 % ir > mokytojų 

1.1.3.  Mokinių 

pasiekimų 

stebėsenos ir gautų 

rezultatų 

apibendrinimas. 

Mokyklos 

vadovai, 

klasės 

auklėtojai 

Mokytojai, 

specialistai 

Laikas Kiekvieno pusmečio pabaigoje  visų dalykų mokytojai  analizuoja klasių 

ugdymo(si) rezultatus, išskiria sėkmes, numato tobulinimo galimybes. 

2017 m.  

1–4 klasių mokinių 2017 metų metinis pažangumas % 

85 % 90 % 95 % 

5– 10 klasių mokinių 2017 metų  metinis pažangumas % 

Iki 70 % 70–80 % 90 % ir > 

PUPP rezultatai: 2017 m.  

Lietuvių kalbos balų 

vidurkis – iki 4,00;  

matematikos – iki 4,00 

Lietuvių kalbos balų 

vidurkis – 4,00–4,50, 

matematikos – 4,00– 

4,50. 

Lietuvių kalbos balų 

vidurkis – 4,50–5,00, 

Matematikos – 4,50–

5,00. 
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Nacionaliniai mokinių pasiekimai – standartizuoti testai:  

 Iki 400 taškų 400–500 taškų 500 taškų  > 

1.2.  Uždavinys. Ugdyti mokymosi mokytis, kultūrines ir bendrąsias kompetencijas. 

1.2.1. 

Savarankiško 

darbo įgūdžių 

tobulinimas 

pamokoje, taikant 

įvairius darbo 

metodus. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokytojai Laikas  Mokytojai per pamokas skatina mokinius dirbti grupėmis: 2017 m.  

85 % ir > mokytojų 90 % ir > mokytojų 95 % ir > mokytojų 

Mokytojai per pamokas skatina mokinius dirbti poromis:  

85 % ir > mokytojų 90 % ir > mokytojų 95 % ir > mokytojų 

Mokytojai per pamokas skatina mokinius dirbti individualiai: 

85 % ir > mokytojų 90 % ir > mokytojų 95 % ir > mokytojų 

1.2.2. Tikslingas 

IT taikymas 

pamokoje . 

Mokyklos 

vadovai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

klasių vadovai 

Laikas Dalykų mokytojai pagal poreikį taiko IKT savo pamokose: 
2017 m.  

50–74 % 75–94 % 95 % ir >  

 

1.2.3. Ugdomosios 

veiklos 

organizavimas 

kitose edukacinėse 

aplinkose. 

Mokyklos 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai, klasių 

vadovai, 

specialistai 

Laikas Klasių vadovai  organizuos mokinių ugdymą kitose edukacinėse aplinkose: 

muziejuose, kultūrinėse įstaigose ir kt.  

2017 m. 

1–2  ugdomosios 

veiklos 

3–4 ugdomosios 

veiklos 

5–6 ugdomosios veiklos 

1. 3. Uždavinys. Užtikrinti ugdymo turinio įvairovę.  

1.3.1. Dalyvavimas 

projektinėje  

veikloje. 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

specialistai 

Laikas, 

MK lėšos  

 

Tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai. Mokiniai dalyvauja projektuose 

(mokykloje, mieste, rajone, šalyje ar užsienyje).  

2017 m. 

 

 

Kovo mėn. 
Projektas „Patyčioms – ne“: 

20 % ir > mokinių 40 % ir > mokinių 50 % ir > mokinių  

  
Z. Januškevičie-

nė 
 

Projektas  „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. 

 

Lapkričio 

mėn. 

    20 % ir > mokinių 40 % ir > mokinių 50 % ir > mokinių  

 

 1–4 klasių 

vadovai  

Projektas „Sveikatos receptas“: Balandžio– 

gruodžio 

mėn. 

    40–64 % mokinių 65–89 % mokinių 90 % ir > mokinių  

 
R. Pagojienė Mokyklos 

mokytojai 
 

Projektas „Sveikos gyvensenos receptas“: 2017 

birželis– 
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2018 m. 

spalis 

    20 % ir > mokinių 40 % ir > mokinių 50 % ir > mokinių  

 

E. Čepulienė 2c kl. mokiniai 

ir mokytoja 
 

Projektas „Say hello to the world“: 2016 

rugsėjis– 

2017 

gegužė 

    100 % mokinių  

 
K. Tarutienė, 

D. Kudulytė 

1–10 kl. 

auklėtojai  
 

Sveikatinimo projektas „Sportuokim su šeima“ (vykdomas kartu su 

Rožyno progimnazija): 

2017 m. 

    20 % ir > mokinių 40 % ir > mokinių 50 % ir > mokinių  

1.3.2. Integruotų 

pamokų 

planavimas ir 

vedimas. 

Mokyklos 

vadovai 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

klasių vadovai 

Laikas, 

MK lėšos  

 

Dalykų mokytojai dalinasi savo gerąja patirtimi ir veda integruotas dalykų 

pamokas. 

2017 m. 

1–2 pamokos 3–4 pamokos 5 ir daugiau 

1.3.3. 

Kvalifikacijos 

kėlimas ir 

dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokyklos 

vadovai, dalykų 

mokytojai, 

specialistai 

Laikas, 

MK lėšos 

(pažintinės) 

 

Kvalifikacinę kategoriją kelia. 

 

2017 m.  

2 mokytojai 

 

4 mokytojai 6 mokytojai 

    
Dauguma mokytojų dalinasi savo gerąja patirtimi ir veda bent po vieną 

atvirą pamoką per metus. 
2017 m. 

1.4. Uždavinys. Plėtoti kryptingą dailės ugdymą.  

1.4.1. Aktyvus 

mokinių 

dalyvavimas dailės 

konkursuose. 

Mokyklos 

vadovai 

Dailės 

mokytojai 

Laikas Mokiniai dalyvauja mokyklos konkursuose (projektiniuose) ir kt.   

2017 m. 20 % mokinių 30–40 % mokinių 50 % ir > mokinių 

 

 

Mokiniai dalyvauja miesto konkursuose ir kt. 2017 m. 

5–15 % mokinių 16–29 % mokinių 30  % ir > mokinių  

Mokiniai dalyvauja respublikiniuose konkursuose ir kt. 2017 m. 

1–3 % mokinių 4–10 % mokinių 11–15 % mokinių  

Mokiniai dalyvauja tarptautiniuose konkursuose ir kt. 2017 m. 

1–3 % mokinių 4–7 % mokinių 8–10 % mokinių  

1.4.2.  Mokinių 

darbų  parodų 
 

Dailės 
Laikas Mokinių darbų parodos organizuojamos mokykloje, įvairiose miesto 

viešosiose erdvėse. 

Nuolat 
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rengimas. mokytojai Iki 12 parodų 13–15 parodų 20 ir daugiau parodų 

1.4.3.Baigiamųjų 

darbų pristatymas. 

Mokyklos 

vadovai 

 

 

Dailės 

mokytojai 

Laikas  4  ir 8 klasių mokiniai dalyvauja dailės baigiamųjų darbų pristatyme. 

Mokinių darbai įvertinti 8–10 balų  (8 kl.)  ir aukščiausiuoju lygmeniu (4 

kl.). 

Gegužės 

mėn.  

95 % mokinių 98 % mokinių 100 % mokinių 

1.5 Uždavinys. Stiprinti mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą.  

1.5.1. Tėvų ir 

mokinių poreikių 

tyrimas ir 

apibendrinimas. 

Mokyklos 

vadovai 

Specialistai Laikas Organizuoti  tėvų apklausas mokyklos ugdymo proceso  ir kt. klausimais. Sausis,  

balandis, 

lapkritis 
1 kartą metuose 2 kartus metuose 3 ir > kartų metuose 

1.5.2. Savalaikis 

informacijos 

teikimas ir 

glaudus 

bendradarbiavi-

mas su pagalbos 

mokiniui 

specialistais. 

Mokyklos 

vadovai 

 

Specialistai Laikas Tėvai aktyviai dalyvauja individualiuose konsultacijose tėvams, Tėvų 

dienos renginiuose, bendruose ir klasės susirinkimuose, diskusijose ir kt. 

Nuolat 

Iki 40 % tėvų 41–49 % tėvų 50 % ir > tėvų 

 

1.5.3.  Tėvų 

įtraukimas į 

įvairias vaikų 

ugdymo(si) 

veiklas. 

Mokyklos 

vadovai 

 

Specialistai, 

klasių vadovai 

Laikas  Tėvai aktyviai dalyvauja mokyklos bendruomenės bei klasės renginiuose: 

Rugsėjo 1-osios šventėje, Kaziuko mugėje, Mokyklos vardo dienos 

šventėje ir kt. 

2017 m. 

Iki 40 % tėvų 41–49 % tėvų 50 % ir > tėvų 

Mokytojai, 

klasių vadovai,  

įsivertinimo 

darbo grupių 

nariai 

Laikas Tėvai prisijungia prie el. dienyno ir reguliariai jį tikrina.  

Iki 58 % mokinių 

tėvų 

59–82 % mokinių tėvų 83 % ir > mokinių tėvų 
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II TIKSLAS.  KŪRYBIŠKOS, SAVARANKIŠKOS  IR PILIETIŠKOS ASMENYBĖS, GEBANČIOS KURTI  SAVO ATEITIES 

PERSPEKTYVAS, FORMAVIMAS 

Priemonės Atsakingi Vykdytojai Ištekliai Numatomas rezultatas Laikas / 

pastabos Minimalus Realus Maksimalus 

2.1. Uždavinys.  Puoselėti  mokyklos bendruomenės kultūrą ugdant pilietiškumą, bendrąsias kompetencijas. 

2.1.1. Tradicinių ir kitų bendrų mokyklos 

renginių organizavimas, bendruomeniškumo 

jausmo stiprinimas, įtraukiant kuo daugiau 

mokinių ir mokinių tėvų. 

 

 

Mokyklos vadovai,  

L. Švarlienė 

 

Klasių vadovai,  

dalykų  mokytojai 

Laikas  Puoselėjamos mokyklos tradicijos, 

ugdomas mokinių pasididžiavimas 

mokykla. Renginiai: Mykolinės, 

Mokyklos vardadieniui – „Mažieji 

talentai“, Kalėdinė mugė, Kaziuko 

mugė, Skaitovų konkursas. Procentas 

įvykusių renginių: 

Visus 

metus 

Iki 80 % 81–90 

% 

91 % ir > 

Ugdoma mokinių saviraiška, saviugda, 

bendradarbiavimas, tarpusavio 

santykių gerinimas. Renginiuose 

dalyvavo mokinių: 

Iki 80 % 81–90 

% 

91 % ir > 

2.1.2.Aktyvus dalyvavimas mokyklos 

mikrorajono, miesto, labdaros, pilietinėse, 

ekologinėse akcijose. 

Mokyklos vadovai,  

klasių vadovai 

Dalykų mokytojai Laikas Ugdomas mokinių pilietiškumas, 

moralinės vertybės, sveikos ir 

ekologiškos aplinkos kūrimo samprata 

bei įgūdžiai. Renginiai: 

Labdaros Gerumo akcija Panevėžio 

gyvūnų globos namuose, akcija 

„Rūšiuokime mokyklose“, akcija 

„Maisto bankas“ ir kt.   

Renginiuose dalyvavo mokinių: 

Pagal 

planą 

iki 80 % 81–90 % 91  % ir >  

2.1.3. Mokinių ir mokytojų susitikimai: 

pokalbiai, diskusijos, dalijimasis patirtimi. 

Mokyklos vadovai  Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai. 

Laikas Plėsis mokinių akiratis,  bus ugdomi  

lygiaverčio bendradarbiavimo 

įgūdžiai, formuojama visuotinai 

priimtina  vertybių sistema. Kartą per 

Lapkritis, 

gruodis,  

balandis 
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pusmetį inicijuojami mokytojų ir 

mokinių tarybos susitikimai 

diskusijai, bendrai veiklai, rengiami 

bendri prevenciniai užsiėmimai. 

Renginiai: „Savaitė be  patyčių“, 

„Tolerancijos diena“,  „Dailės 

dirbtuvės“. Vykusių renginių: 

    3 4–5 6 ir >  

2.2. Uždavinys. Skatinti mokyklos atvirumą ir svetingumą. 

2.2.1. Renginių, įvairių veiklų mikrorajono 

bendruomenei organizavimas. 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai 

Mokytojai, klasių 

vadovai, dailės 

mokytojai 

Laikas Formuosis gilesnis ir dar  

patrauklesnis mokyklos įvaizdis. 

Renginiai: „Dailės dirbtuvės“ 

mikrorajono bendruomenės nariams, 

mikrorajono bendruomenės narių 

dalyvavimas labdaros akcijose, 

mugėse: „Kalėdinė mugė“, „Kaziuko 

mugė“, Šokių šventė. Renginiai: 

Visus 

metus 

Iki 3 4–6 7 ir > 

2.2.2. Renginių organizavimas mikrorajono 

darželiams. 

Mokyklos vadovai 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Laikas  Renginių organizavimas mikrorajono 

darželių auklėtiniams padės pritraukti 

daugiau būsimų pirmokų. Renginiai: 

„Mažieji talentai“, Sporto šventė, 

„Kalėdų belaukiant“, „Pirmosios 

pamokėlės. Renginiai: 

Rugsėjis, 

lapkritis, 

gruodis, 

birželis 

Iki 2 3–4 5 ir > 

2.2.3. Atvirų durų dienų organizavimas. Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai 

Klasių vadovai, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Laikas  1–10 klasių šventės mokinių tėvams 

sieks labiau įtraukti tėvus į mokyklos 

gyvenimą, padės gerinti mokinių, 

tėvų, mokytojų tarpusavio santykius. 

Būsimų pirmokų tėvelių susirinkimai 

supažindins su mokyklos tvarka  bei 

tradicijomis. Dalyvavo tėvų: 

Pagal 

planą 
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Iki 70 % 71–89 % 90 % ir > 

2.2.4. Bendradarbiavimas su kitomis 

organizacijomis ir socialiniais partneriais. 

 

Mokyklos vadovai  Klasių vadovai,   

anglų k., muzikos 

mokytojos, 

prad. kl. mokytojos 

Laikas  Keičiantis ugdytinių darbų 

parodomis, organizuojamomis 

koncertinėmis programomis 

organizacijose, miesto bibliotekose, 

darželiuose formuosis atviros 

bendruomenei mokyklos įvaizdis. 

Bendradarbiavimas su Gamtos 

mokykla, V. Mikalausko menų 

gimnazija, partnerystės projektas 

„Draugystės  ratas“. Projekto metu 

mokiniai ugdysis bendražmogiškąsias 

vertybes, bendraujant su įvairią  

negalią turinčiais vaikais, 

kūrybiškumą, bendrąsias ir dalykines  

kompetencijas. Renginiuose dalyvavo 

mokinių: 

Visus 

metus 

50 % 

mokinių 

60 % 75 % ir > 

2.3. Uždavinys.  Profesinis mokinių informavimas, ruošiant tolesniam mokymuisi. 

2.3.1 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas. Mokyklos vadovai Klasių vadovai, 

mokytojai 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 

lėšos, 

laikas  

Procentas mokytojų, tobulinusių 

kvalifikaciją seminaruose profesinio 

informavimo klausimais: 

Visus 

metus 

Iki 5 % 5–7 % 8 % ir > 

2.3.2. Profesinio orientavimo sistemos 

įgyvendinimas ir informavimo bei 

konsultavimo paslaugų teikimas 

moksleiviams. 

Mokyklos vadovai 1–10 klasių vadovai, 

dalykų mokytojai. 

Laikas Procentas 5–10 klasių mokinių, 

teigiančių, kad mokytojai perteikia 

informaciją apie profesijas, mokymo 

įstaigas, padeda pažinti save, rinktis 

tolimesnį mokymosi kelią: 

Visus 

metus 

Iki 50 % 51–69 % 70 % ir > 

 Bendradarbiavimas su gimnazijomis, 

profesinėmis mokyklomis. Dalyvaus 

mokinių: 

50 % 

mokinių 

60 % 75 % ir > 
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2.3.3. Ryšių  su profesinių mokyklų 

specialistais plėtojimas. 

 

Mokyklos vadovai Dalykų mokytojai,  

klasių vadovai 

Laikas Organizuojant Karjeros dieną 

„Pasimatuok darbininkišką profesiją“, 

mokiniai ruošiami ateičiai, gaus 

tikslingų žinių, padėsiančių rinktis 

tolesnę mokymosi kryptį. Dalyvaus 

mokinių: 

 

balandžio 

I sav.  

Iki 70% 71–89 % 90 % ir > 

2.4. Uždavinys. Sudaryti galimybes augančiai asmenybei perimti kultūros paveldą ir ugdyti siekį išlaikyti savo asmens ir tautos kultūros tapatumą. 

2.4.1. Mokinių saviraiškos pilietine, tautine, 

patriotine kryptimi ugdymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos vadovai,  

klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai,  

klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK lėšos, 

laikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių išvykos, ekskursijos po 

istorines, šiam laikmečiui aktualias 

vietas. 

Visus 

metus 

Iki 10 11–14 15 ir >  

Valstybinių švenčių minėjimų 

organizavimas. Dalyvausime  

pilietinėse  akcijose: „Atmintis gyva, 

nes liudija“, „Padėk Zambijos 

vaikams“, Miesto dienose. Procentas 

mokinių, dalyvaujančių akcijose: 

Pagal 

planą 

Iki 75 % 76–94 % 95 % ir >  

2.4.2 Netradicinių pamokų / veiklų vedimas.  Mokyklos vadovai Istorijos mokytojai, 

klasių vadovai, pradinių 

klasių  mokytojos 

Laikas Netradicinės pamokos / veiklos 

patriotiškumo ugdymui mokykloje ir 

netradicinėse erdvėse. 

Pamokų / veiklų skaičius: 

Pagal 

planą 

 3 4–5 6 ir > 

2.4.3. Etnokultūros panaudojimas pamokose 

ir neformaliojo ugdymo veikloje. 

Klasių vadovai Mokytojai, pradinių  

klasių  mokytojos 

Laikas Pamokinėje ir neformaliojo ugdymo 

veikloje atsispindės kalendorinių 

švenčių tradicijos, kurios padės 

suartinti kartas šeimoje, šeimą ir 

mokyklą. Procentas dalyvaujančių 

mokinių: 
Pagal 

planą 

Iki 70 % 71–89 % 90 % ir > 

Edukacinės  išvykos, 

supažindinančios su  tautinių švenčių 

papročiais ir tradicijomis. Išvykos: 
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Iki 4 5–6 7 ir > 

2.5. Uždavinys. Sudaryti galimybę mokinių saviraiškai. 

2.5.1. Mokinių saviraiškos galimybių 

plėtojimas.  

Mokyklos vadovai, 

dailės mokytojai 

Klasės vadovai, 

 pradinių  klasių 

mokytojos 

Laikas Dailės baigiamųjų (4 kl., 8 kl.) darbų 

pristatymas. Dailės plenerai, dailės 

projektai-akcijos įvairių  švenčių 

proga. Procentas dalyvaujančių 

mokinių: 

Pagal 

planą 

Iki 75 % 76–94 % 95 % ir > 

2.5.2. Mokinių savivaldos iniciatyvų  

puoselėjimas. 

Mokyklos vadovai 

 

Klasių vadovai, 

mokytojai. 

Laikas „Spalvų diena“, muzikinės pertraukos, 

akcija gyvūnų globos namams, 

Kalėdinė Gerumo akcija. 

 Procentas dalyvaujančių mokinių: 

Pagal 

planą 

70 % 71–89 % 90 % ir > 

2.5.3, 2.5.4. Meninių programų mainai, 

kultūrinis bendradarbiavimas su panašaus 

profilio mokyklomis. 

Mokyklos vadovai, 

klasių mokytojai 

Muzikos, dailės ir 

technologijų mokytojai, 

pradinių  klasių 

mokytojos 

Laikas Pilietinės dainos festivalis, meninių 

programų mainų projektas su 

Panevėžio V. Mikalausko menų 

gimnazija. 

Procentas dalyvaujančių mokinių: 

Pagal 

planą 

50 % 60 % 75 % ir > 

2.6.  Uždavinys. Kurti mokinių lyderystę skatinančią aplinką. 

2.6.1. Mokinių pasitikėjimo savo jėgomis 

stiprinimas inicijuojant popamokines 

veiklas. 

Neformalaus 

ugdymo užsiėmimų 

vadovai 

Neformalaus ugdymo 

užsiėmimų vadovai, 

klasių vadovai 

Laikas „Mažojo teatro“, jaunučių choro 

„Kregždutės“ ir kt. būrelių narių 

meninių gebėjimų panaudojimas 

mokyklos, miesto, respublikos 

renginiuose. 

 Procentas dalyvaujančių mokinių: 

Pagal 

planą 

50 % 60 % 75 % ir > 

2.6.2. Mokinių įtraukimas į ugdymo proceso 

bei mokyklos savivaldos ir aplinkos 

tobulinimo veiklą. 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

spec. pedagogai 

Spec. klasių mokytojai Laikas Diskusijos mokiniams „Prie apvalaus 

stalo“. Procentas dalyvaujančių 

mokinių: Pagal 

planą 5 % 10 % 45 % ir > 

2.6.3. Lyderystę skatinančių aplinkų 

išplėtimas mieste. 

Dailės mokytojai Klasių mokytojai, 

pradinių klasių 

Laikas Dailės olimpiada, mokyklos, miesto 

erdvių puošimas šventėms: Velykinių 

Pagal 

planą 
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mokytojos medžių alėja ir kt. Procentas 

dalyvaujančių mokinių: 

20 % 50 % 85 % ir > 

2.7. Uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams kryptingai plėtoti turimas ir įgyti naujas kompetencijas. 

2.7.1. Dalykinių olimpiadų, konkursų, 

parodų, viktorinų organizavimas.  

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

mokytojai 

Dalykų mokytojai, 

pradinių  klasių 

mokytojos 

Laikas Anglų k. konkursas „English for fun“, 

kalbų projektas „Europos dienos“, 

mokykloje rengiamos įvairių  dalykų 

olimpiados, konkursai, Eruditų 

konkursas, „Kings“, „Olympis“, 

„Tavo žvilgsnis“. Geriausiai įvertintų 

mokinių skaičius: 

Pagal 

planą 

5 % 6–10 % 15 % ir > 

2.7.2. Mokinių skatinimas dalyvauti 

mokyklos pažangos pokyčiuose: 

organizuojant projektus bei kitas veiklas. 

 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

 

 

Klasių vadovai, 

prad. klasių mokytojos 

 

Laikas 

 

 

 

Pradinių klasių mokinių konferencija 

„Kelionė į sveikatos šalį“, mokyklos 

mokinių Lyderystės klubo įkūrimas. 

Procentas dalyvaujančių mokinių: 

Pagal 

planą 

 

 
10–15 % 16–25 % 26–40 % 

 

 

III TIKSLAS: SAUGIOS  IR SVEIKOS UGDYMO(SI) APLINKOS KŪRIMAS 

 

Priemonės Atsakingas Vykdytojai Ištekliai Planuojami rezultatai Laikas / 

pastabos Minimalus 

rezultatas 

Realus 

rezultatas 

Maksimalus 

rezultatas 

3.1. Uždavinys. Tobulinti edukacines aplinkas. 

3.1.1. Kabinetų, 

edukacinių 

mokymosi aplinkų 

atnaujinimas 

reikalingomis 

mokymo 

priemonėmis, 

kompiuterinėmis 

programomis. 

Mokyklos 

vadovai 

 

Mokyklos vadovai, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

kompiuterių 

priežiūros 

inžinieriai 

MK lėšos, 

2 proc. 

lėšos 

 

Ugdymo procesas diferencijuojamas, individualizuojamas  naudojant 

šiuolaikines mokymo priemones. Procentas  mokytojų ugdymo procese 

naudoja  IKT  (remiantis pamokų stebėjimo protokolais) 

Visus metus 

55 % 55–65 % 75 % ir > 

1–4 kl. mokytojos integruoja elektronines EMA pratybas per lietuvių 

k., matematikos, pasaulio pažinimo pamokas, sudarant sąlygas dirbti 

kompiuterių klasėse pagal iš anksto parengtą darbo grafiką. 

Procentas mokinių, dirbančių su EMA pratybomis: 

30 % 30–45 % 45 % ir > 
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Interaktyvių mokymo priemonių naudojimas ugdymo procese, siekiant 

kelti mokymosi motyvaciją.  

40 % 40–50 % 50 % ir > 

Ugdomi gabieji mokiniai. Organizuoti respublikiniai konkursai 

mokiniams naudojant IKT. Procentas dalyvavusių mokinių: 

10 % 15 % 25 % ir > 

Mokyklos bendruomenė laiku informuojama apie mokyklos veiklą. 

Mokyklos internetinis puslapis papildomas, atnaujinama informacija.  

2  kartus per mėnesį 
 

2 kartus per savaitę 3 kartus per savaitę  

ir dažniau 

Visi kompiuteriai kabinetuose turi interneto prieigą.  

3.1.2. 

Organizuojamas 

mokymasis be 

sienų: ugdomoji 

veikla kitose 

edukacinėse 

aplinkose. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokytojai, klasių 

vadovai 

MK lėšos, 

laikas 

1–4 kl. mokytojos veda pamokas netradicinėse aplinkose mokykloje, 

mieste, respublikoje. 

Visus metus 

12 pamokų per mėnesį 15 pamokų per mėnesį 20 pamokų per 

mėnesį 

Mokytojai ruošia mokinius varžyboms, olimpiadoms, konkursams. 

Rengiamos parodos mokyklos erdvėse. Parodos „Sveikuoliai“ 

eksponavimas mokyklos fojė.  

Organizuojamos edukacinės pamokos  netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, parodose, išvykose, bibliotekose, viešose erdvėse). 

Pamokų netradicinėse aplinkose skaičius: 

35–40 41–50 51 ir >  

3.1.3. Kuriamos 

naujos edukacinės 

aplinkos. 

Mokyklos 

vadovai, 

mokinių 

savivalda 

 MK lėšos, 

2 proc. 

lėšos, 

laikas 

Sukurta nauja „klasė lauke“ mokyklos kiemelyje, teritorija pritaikyta 

ugdymui. 

Sukurtos naujos poilsio zonos mokyklos koridoriuose, įgyvendinamos 

mokinių idėjos. 

Edukaciniais piešiniais puošiamos grindys, sienos, laiptai pradinių 

klasių korpuse. 

Visus metus 

3.2. Uždavinys. Tobulinti ir visuomenei pristatyti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 
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3.2.1. Tęsiamas 

mokyklos ir 

lopšelių-darželių 

bendradarbiavimas. 

Mokyklos 

vadovai 

 

V. Jeleniauskienė, 

R. Pagojienė, 

pradinių klasių 

mokytojos, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

 

Laikas, 

spec. lėšos 

lankstinukų 

gamybai 

2017 m. sukomplektuotas savivaldybės leistinas bendrojo lavinimo 

pirmųjų klasių skaičius ir 1–2 specialiosios (logopedinės) klasės. 

Mokinių adaptacijos tyrime nustatyta, kad  pirmokai jaučiasi saugūs, 

adaptacija mokykloje sėkminga. 

Mokytojai ir mokyklos vadovai pristato saugią ir sveiką mokyklą  

vaikų lopšeliuose-darželiuose. 

Būsimieji pirmokai kviečiami dalyvauti mokyklos renginiuose ne 

mažiau kaip 3 kartus per metus.   

Ketvirtų klasių mokytojos bendrauja su vaikų lopšelių-darželių 

priešmokyklinių grupių auklėtojomis, organizuojama mokyklėlė 

„Noriu augti sveikas“. 

Susitikimų su būsimaisiais pirmokais skaičius per metus: 

Visus metus 

3 5 6 ir >  

3.2.2. 

Bendradarbiavimas 

su žiniasklaidos 

atstovais saugios ir 

sveikos ugdymo(si) 

aplinkos 

klausimais. 

Mokyklos 

vadovai 

 

Mokyklos 

vadovai, 

renginių 

organizatoriai 

Laikas  Saugios ir sveikos gyvensenos renginiai viešinami mokyklos 

internetinėje svetainėje, miesto ar respublikinėje spaudoje, televizijoje. 

Visus metus 

Per metus ne mažiau 

kaip  6 straipsniai 

miesto ar 

respublikinėje  

spaudoje, 1 reportažas  

vietinėje televizijoje 

 

Per metus ne mažiau 

kaip  8 straipsniai 

miesto ar 

respublikinėje  

spaudoje,  1–2 

reportažai televizijoje 

 

Per metus ne 

mažiau kaip  12 

straipsnių miesto ar 

respublikinėje  

spaudoje, 1–2 

reportažai vietinėje  

ar respublikinėje 

televizijoje 

 

3.3. Uždavinys. Suteikti praktinių žinių apie sveiką gyvenseną. 

3.3.1. Kursų, 

seminarų, paskaitų, 

švenčių mokyklos 

bendruomenei apie 

sveiką gyvenseną 

organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Laikas Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukia į mokyklos veiklą, gerėja 

praktinės sveikos gyvensenos žinios. 

1–4 kl. mokinių akcija „Košės diena“. 

Mokyklos pradinių klasių mokytojų ir mokinių teorinė-praktinė 

konferencija „Kelionė į sveikatos šalį“ . Mokiniai ugdo sveikos 

gyvensenos gebėjimus, pozityvų požiūrį į sveikatą, skleidžia gerosios 

praktikos pavyzdžius. 

Visus metus 
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3.3.2. Sveikos 

gyvensenos 

programų 

integravimas 

pamokose, 

popamokinėse ir 

klasės vadovo 

veiklose. 

Mokyklos 

vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai, klasių 

vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Laikas  Klasės valandėlės 1–10 klasėse smurto, patyčių prevencijos, draugiškų 

santykių kūrimo, sveikos gyvensenos temomis, individualūs pokalbiai 

su mokiniais, jų tėvais, mokytojais. 

1–4 kl. šokių šventė mokyklos kiemelyje. 

Koncertinių programų, varžybų, įvairių renginių ruošimas. 

Ugdoma sveika, sąmoninga asmenybė, mokytojai dirba kūrybiškai, 

formuojami sveikos gyvensenos įpročiai. 

Įvairių veiklų sveikos gyvensenos tema skaičius: 

Visus metus 

Iki 105 106–175 176 ir > 

3.4. Uždavinys. Stebėti mokyklos bendruomenės sveikatos būklę. 

3.4.1. Sveikatos 

būklės vertinimo 

organizavimas, 

profilaktinių 

sveikatos 

patikrinimų 

kontrolė. 

Mokyklos 

vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Laikas  Įvertinama mokyklos bendruomenės sveikata, rezultatai pristatomi 

pedagogų posėdžio metu. Mažėja nepasitikrinusių sveikatą mokinių 

skaičius. 

Per metus atlikti ne mažiau kaip 3 tyrimai, leidžiantys įvertinti 

mokyklos bendruomenės sveikatą. 

Tyrimuose dalyvaujančių mokinių skaičius: 

Visus metus 

Iki 20 % Iki 45 % Iki 60 % ir > 

3.5. Uždavinys. Skatinti mokyklos bendruomenės aktyvumą. 

3.5.1. 

Sveikatingumo 

projektų 

vykdymas. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai,  

mokinių tėvai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Savivaldy-

bės lėšos, 

mokytojų 

laikas, 

mokyklos 

inventorius 

Dalinamasi patirtimi, vyksta projektų veiklų sklaida, gerėja 

bendruomenės darna, vaikų ir tėvų tarpusavio santykiai. 

Vykdoma sklaida respublikinėse konferencijose, seminaruose, 

mokykloje. Programa „Pienas ir vaisiai vaikams“, „Vaisiai Jums“ 

(sveikos gyvensenos puoselėjimas). 

Parengta paraiška ES projektui Erasmus+ Ka1 finansavimui gauti 

„Sveikos gyvensenos receptas“. Projektas skirtas visai mokyklos 

bendruomenei. Gavus finansavimą, bus bendradarbiaujama su projekto 

partneriais, vykdomos numatytos veiklos, sklaida mieste, respublikoje. 

Vykdomos įvairios varžybos, sporto šventės. 

Visus metus 

Pateikta paraiška tęstiniam sveikatingumo projektui „Sveikatos 

receptas“, finansuojamam Panevėžio m. savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo spec. programos lėšomis.  

Mokykloje propaguojama sveika gyvensena, fizinio aktyvumo 

įgūdžiais pagrįsta kultūra, ugdoma vaikų sveika ekologinė kultūra.  

Sveikatingumo projektinėse veiklose dalyvauja 1–4 kl. mokinių: 

55 % 55–85 % 85 % ir > 
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3.5.2. Susitikimų 

su sveiką 

gyvenseną 

propaguojančiais 

žmonėmis 

organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

mokinių tėvai, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Laikas  1–4 kl. mokiniai susitinka su Panevėžio rajono poliklinikos burnos 

higieniste (vyksta edukaciniai užsiėmimai burnos higienos tema). 

Visus metus 

15 užsiėmimų per 

metus 

16 užsiėmimų per 

metus 

18 užsiėmimų per 

metus 

Kiti įvairūs susitikimai vyksta kasmet. Jų metu skatinamos teigiamos 

emocijos, plečiamos bendruomenės narių žinios sveikatinimo 

klausimais. 

 

3.5.3. Tėvų, 

senelių 

dalyvavimas 

įvairiose sportinėse 

varžybose, 

turistiniuose 

žygiuose. 

Mokyklos 

vadovai 

Klasių vadovai, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Mokytojų 

laikas, 

mokyklos 

inventorius 

Tėvai, seneliai kviečiami dalyvauti organizuojamose šventėse, 

renginiuose mokykloje ar mieste. Stiprinami tėvų, senelių, mokinių ir 

mokytojų tarpusavio ryšiai, mažėja mokinių sergamumas.  

Dalyvavusių tėvų, senelių procentas: 

Visus metus 

Iki 20 % 21–39 % 40 % ir > 

3.6. Uždavinys. Organizuoti žalingų įpročių prevenciją. 

3.6.1. Informacijos 

suteikimas apie 

psichotropinių 

medžiagų, 

alkoholio ir tabako 

žalą organizmui 

klasių valandėlių, 

išvykų, viktorinų 

metu.  

Mokyklos 

vadovai 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

socialinės 

pedagogės, 

psichologė, klasių 

vadovai 

Laikas, 

informacija 

mokyklos 

svetainėje 

www.karko

sm.lt 

Mokytojai plėtoja sveikatinimo ir žalingų  įpročių prevencijos veiklas 

patraukliomis mokiniams formomis. Mokiniai informuojami apie 

psichotropinių medžiagų, alkoholio, tabako daromą žalą jų organizmui. 

Įvykusių prevencinių renginių mokykloje ir už jos ribų skaičius: 

Visus metus 

35 klasės valandėlės, 1 

viktorina 

60 klasės valandėlių, 2 

viktorinos 

80 ir > klasės 

valandėlių, 3 

viktorinos  ir > 

 

 

3.6.2. Akcijų, 

renginių, projektų 

kartu su mokiniais 

mokykloje, mieste 

organizavimas. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokinių savivalda, 

mokytojai, klasių 

vadovai, socialinės 

pedagogės, 

psichologė 

Laikas  Organizuojama „Savaitė be patyčių“.  

Edukacinių filmų peržiūros ir aptarimai, susitikimų organizavimas su 

NRPVG specialistais, nepilnamečių prokurore.  

Per metus organizuojamos akcijos prevencijos temomis: 

Visus metus 

2 3 5 ir > 

Akcijose dalyvauja mokinių: 

Iki 55 % 55–75 % 75 % ir > 

Dalyvavimas sveikos gyvensenos projekte ir piešinių konkurso 5–6 kl. 

http://www.karkosm.lt/
http://www.karkosm.lt/


17 
 

 

Planui pritarta Mokyklos tarybos posėdyje, 2017 m. vasario 23 d. Protokolo Nr. VO-5(1)-1. 

mokiniams organizavimas. 

Sveikos gyvensenos ir piešinių konkurso „Mano draugas šepetukas“ 1–

4 kl. organizavimas ir parodos eksponavimas.  

Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Šaltinio“ progimnazijoje. 

Tarptautinis šokių festivalis Makedonijoje. 

Tarptautinis konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. 

3.6.3. Įtraukimas į 

projektinės veiklos 

planavimą ir jos 

įgyvendinimą 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčius mokinius, 

jų tėvus ir įvairių 

tarnybų 

darbuotojus. 

Mokyklos 

vadovai 

Mokyklos vadovai, 

klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Laikas  Į visus mokyklos organizuojamos renginius, akcijas, projektus, šventes 

įtraukiami specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, jų tėvai. 

Gerėja tėvų ir vaikų santykiai, vyksta dialogas su socialiniais 

partneriais, ugdoma tolerancija. 

Dalyvaujančių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių procentas: 

Visus metus 

40–55 % 55–65 % 65 ir > 


