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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

2019 -2019 m. m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičius mokykloje –121 .  

Suformuota  komplektų: 

1-4 klasių – 3 komplektai, kuriuose mokosi 44 mokiniai; 

5-10 klasių – 6 komplektai, kuriuose mokosi 77 mokiniai. 

Priešmokyklinėje grupėje mokosi  14 mokinių.  

Nemokamą maitinamą gaunančių mokinių skaičius per 2018- 2019 mokslo metus buvo kintantis (vidurkis) – 42. 

Pavėžėjamų vaikų skaičius – 93, iš jų 60 – mokykliniu autobusu. 

Spec. poreikių vaikų skaičius – 22. 

Mokyklos administraciją sudarė: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkvedė, soc. pedagogė, spec. pedagogė, logopedė, raštvedė.  

Dirbo  26 mokytojai (  4 – metodininkai, 15 – vyr.  mokytojai,  7-  mokytojai), 0,2etato -  bibliotekininko. 

 

Gauti asignavimai 2019 m. 

2019 m. gauta asignavimo lėšų-496 800,00 eur. ( po gruodžio Tarybos sprendimo – 488 600,00 Eur): 

  Savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms – 139 600 Eur. ( darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 89 000,00 Eur (po gruodžio Tarybos 

sprendimo –86 000 Eur), prekėms ir paslaugoms – 50 600,00 Eur. 

  Mokinio krepšeliui -  331 200,00 Eur. (darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 314 100, 00 Eur., prekės ir paslaugos – 17 100 Eur.). 

  Mokinių pavežėjimui– 12 500,00 Eur. (darbo užmokestis ir socialinis draudimas -7 800,00 Eur. ( po gruodžio Tarybos sprendimo -7 500,00 Eur),  

4 700 – prekėms ir paslaugoms (po gruodžio Tarybos sprendimo -5 000,00 Eur). 

  Pajamų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą -13 500,00 Eur. ( po gruodžio Tarybos sprendimo- 5 300,00 Eur (tėvų įnašai -12 700,00 Eur. ( po 

gruodžio Tarybos sprendimo- 5 000,00 Eur), turto nuoma  – 400,00 Eur( po gruodžio Tarybos sprendimo- 200,00 Eur) ir už prekes ir paslaugas –

 400,00 Eur (po gruodžio Tarybos sprendimo -100,00 Eur.) 

• Projektinės veiklos lėšos - 1900 eur. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant  rugsėjo 1d. duomenis) 
 

 

Metai Rugsėjo 1 d. Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinis ugdymas 

2017 133 - 14 

2018 121 16 14 

2019 123 21 6 

 

                                                                                                  II VEIKLOS ANALIZĖ 

2019  METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

I SKIRSNIS 

TIKSLO-ORGANIZUOTI KOKYBIŠKĄ VISUMINĮ UGDYMĄ, DIDINANT UGDYMO EFEKTYVUMĄ IR PATRAUKLUMĄ, KAD 

KIEKVIENAS MOKINYS PASIEKTŲ ASMENINĖS PAŽANGOS- ĮGYVENDINIMAS 

        Tikslui įgyvendinti buvo atnaujinta „ Mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo tvarka“ , „ Programų integravimo į ugdymo 

turinį ir tarpdalykinės integracijos tvarka “,  tobulinama mokinio individualios pažangos stebėsena, rezultatai panaudojami mokinių asmeninei pažangai 

gerinti . Atliktas mokinių individualios pažangos tyrimas parodė, jog tik nedidelė mokinių dalis padarė pažangą lyginant su praėjusiais mokslo metais. 

Individuali mokinių pažanga stebima ir lyginama kas 3 mėnesiai. Vykdant pamokų stebėseną išryškėjo, kad pamokose vyrauja mokymo paradigma. 

Pastebėta, kad mokinių įsivertinimui , užduočių diferencijavimui ir individualizavimui pamokose dar skiriamas nepakankamas  dėmesys. 

        Didelis dėmesys skirtas pedagogų kvalifikacijai, dalykinėms ir asmeninėms kompetencijoms tobulinti. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas  įtakojo  

mokinių asmeninės pažangos gerinimą,  mikroklimatą  mokykloje. Suorganizuoti 2 seminarai mokytojams ir mokinių tėvams temomis „Mokinių kūrybinės 

veiklos organizavimas naudojantis išmaniaisiais įrenginiais“ ir „Bendradarbiavimo ryšių su šeima kūrimas“. Stebėtos atviros pamokos Mažeikių r. Židikų M. 

Pečkauskaitės gimnazijoje. Jų aptarimas, praktiniai pavyzdžiai prisidėjo prie mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, šios patirtys artina mokytojų vedamas 

pamokas  prie šiuolaikinės pamokos.  

        Buvo atliktas  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, nagrinėjama sritis „Mokinio pasiekimai ir pažanga“. Nagrinėta sritis parodė, jog  kiekvieno 

mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumos lygis optimalus, t. y. atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir individualias galias, siekius 



bei ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija apie mokinio kompetencijų lygį, jo pasiekimų 

įrodymais ir dialogu su mokiniu. Mokiniui keliami tikslai kuria jam nuolatinius iššūkius, reikalauja pastangų ir atkaklumo, tačiau negąsdina ir negniuždo. 

        Nuolatos vyko  dalykų mokytojų, klasių vadovų, spec. pedagogo, logopedo individualios konsultacijos mokinių tėvams dėl vaikų asmeninės pažangos ir 

pasiekimo rezultatų. 

        Ugdymo proceso metu buvo organizuojamos netradicinės pamokos, kurių  tikslas –padaryti pamokas įdomesnes, mokomąją medžiagą suprantamesnę, 

geriau įsimenamą, o žinias – pritaikomas praktiškai, siektini rezultatai-  skatinamas mokinių darbas grupėmis; ugdomas kritinis mąstymas; pamokos tampa 

įdomesnės; mokiniai mokosi kitoje aplinkoje.  Labiausiai pasisekė 10 klasėje technologijų netradicinė pamoka Šateikių kalvėje (pamoką stebėjo ir vertino 

išorės audito vertintojas), 9 klasėje netradicinė pamoka Plungės šilumos tinklų Šateikių katilinėje .Netradiciškai vyko pamoka ir buvo skaitoma paskaita 

mokiniams apie mikrobus. Paskaitą ir žaidimus pravedė mokyklos sveikatos priežiūros specialistė. Vyko ir netradicinė dailės ir technologijų pamoka 

,,Piešimas ant asfalto‘‘. Nuo rugsėjo mėnesio dalykų mokytojai vedė ilgalaikiuose dalykų planuose numatytas netradicines pamokas . Pamokų  tikslas- 

naudoti aktyviuosius mokymo(si) metodus, didesnis dėmesys skiriamas mokinių veiklos diferencijavimui bei mokinių įsivertinimui pamokoje. Visus metus 

vyko individualios konsultacijos įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, kurias vedė dalykų mokytojai. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos varžytis įvairaus 

lygmens konkursuose ir olimpiadose, sportinėse veiklose. 

2018 -2019 m. mokiniai dalyvavo  konkursuose ir olimpiadose, varžybose: 

 

Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 

Mokytojo vardas, pavardė Miesto, apskrities/regiono 

olimpiados, konkursai, 

varžybos 

Šalies olimpiados, 

konkursai, varžybos 

Tarptautinės olimpiados, konkursai, 

varžybos 

8 ir 10 klasių mokiniai B. Ročienė Dalyvavimas matematinio 

gamtamokslinio raštingumo 

konkurse 

 

  

5-10 kl. mokiniai B. Ročienė 

A Vengalienė 

D. Dobravalskienė 

 Konkursas „Olympis 

2019“ pavasario sesija 

 

5-10 kl mokiniai B. Ročienė 

V. Genutienė 

  Tarptautinis matematikos konkursas 

 „ Kengūra“ 2019 

8, 10 kl.mokiniai B. Ročienė 

R. Vilimienė-Jurkė 

R. Matužienė 

 Respublikinis MIT 

konkursas  

„ Piešinys=Matematikos 

uždavinys“ 

 



6-7 kl. mokiniai D. Dobravalskienė   Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo vertimų 

ir kūrinių iliustracijų 

projektas ,, Tavo 

žvilgsnis“, padėkos raštai 

VKIF konkursas „Kalbų 

Kengūra“ 2019, padėkos 

raštai 

 

 

Kamilė Andriuškaitė , 

10 kl. , II vieta 

 

K. Dzvonkus   Rusų kalbos dailyraščio 

rajoninis konkursas 

 

  

Ugnius Gedvilas ,8 kl. 

 

  Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo vertimų 

ir kūrinių iliustracijų 

projektas ,, Tavo žvilgsnis“ 

 

Eimantas Palenskis , 

8 kl. 

  Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo vertimų 

ir kūrinių iliustracijų 

projektas ,, Tavo žvilgsnis“ 

 

Gabija Valančiūtė , 

8 kl. 

  Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo vertimų 

ir kūrinių iliustracijų 

projektas ,, Tavo žvilgsnis“ 

 

Gintarė Buivydaitė , 

9 kl. 

  Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo vertimų 

ir kūrinių iliustracijų 

projektas ,, Tavo žvilgsnis“ 

 

3 ir 4 jungtinės klasės 

mokiniai pateko į finalą, 

buvo apdovanoti 

sertifikatais, du 3 klasės 

mokiniai dalyvavo 

finaluose. 

V. Urbonė   Tarptautinė olimpiada ,,Kings 

Lietuva‘‘. 

 

 

Trys jungtinės 3-4 klasės     Tarptautinis matematikos konkursas 



mokiniai gavo padėkos 

raštus. 

,,Kengūra‘‘. 

Gintarė Buivydaitė , 

 9 kl. 

V. Šidlauskienė  Edukacinis konkursas  

„ Olympis“, II laipsnio 

diplomas 

 

Karolina Venckutė, 

9 kl. 

  Edukacinis konkursas  

„ Olympis“, III laipsnio 

diplomas 

 

Kamilė Andriuškaitė, 

10 kl. 

  Edukacinis konkursas  

„ Olympis“, III laipsnio 

diplomas 

 

Gabija Viskontaitė, 

6 kl. 

  Edukacinis konkursas  

„ Olympis“, III laipsnio 

diplomas 

 

Mantvilė Navickaitė, 

6 kl. 

  Edukacinis konkursas  

„ Olympis“, padėka už 

dalyvavimą 

 

Emilija Kumpytė, 

6 kl. 

  VKIF konkursas“ Kalbų 

Kengūra“ 2019, padėkos 

raštas 

 

Gintarė Buivydaitė, 

9 kl. 

  VKIF konkursas“ Kalbų 

Kengūra“ 2019, padėkos 

raštas 

 

Mergaičių kvadrato 

varžybos, III vieta 

 Rajoninės kvadrato 

varžybos 

  

Berniukų  kvadrato 

varžybos, II vieta 

 Rajoninės kvadrato 

varžybos 

  

3-4 kl. kvadrato 

varžybos, II vieta 

 Rajoninės kvadrato 

varžybos 

  

Mergaičių komandos 

futbolo varžybos, I vieta 

 Rajoninės futbolo varžybos   

Berniukų komandos 

futbolo varžybos, I vieta 

 Rajoninės futbolo varžybos   

Ladygolas- mergaičių 

futbolas, II vieta 

 Ladygolas- mergaičių 

futbolas 

  



Šaškių varžybos, I vieta  Šaškių varžybos   

Tinklinio berniukų kaimo 

vietovių turnyras, II vieta 

 Tinklinio berniukų kaimo 

vietovių turnyras 

  

„ Golas“ futbolo 

varžybos, II vieta, 7-8 kl. 

  „ Golas“ futbolo varžybos  

„ Golas“ futbolo 

varžybos, II vieta, 

 9-10 kl. 

  „ Golas“ futbolo varžybos  

„Mr Golas“ berniukų 

futbolas, II vieta, 7-8 kl. 

  „Mr Golas“ berniukų 

futbolas 

 

„Mr Golas“ berniukų 

futbolas, I vieta, 9-10 kl. 

  „Mr Golas“ berniukų 

futbolas 

 

„Mr Golas“ berniukų 

futbolas,finalas, III vieta 

  „Mr Golas“ berniukų 

futbolas 

 

„Mr Golas“ berniukų 

futbolas, superfinalas, 

IV vieta 

  „Mr Golas“ berniukų 

futbolas 

 

 

        Mokykloje mokėsi 22 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iš kurių: 

2- ikimokyklinio ugdymo grupėje, 1- priešmokyklinio ugdymo grupėje,  7- pradinėse klasėse, 14-  5/10 klasėse. 3 mokiniai turėjo (N) nedidelius, 13 mokinių 

– (V) vidutinius, 5 mokiniai –(D) didelius, 1 mokinys – (LD) labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. 6 mokiniams diagnozuoti bendrieji mokymosi 

sutrikimai, 5 – specifiniai (skaitymo, rašymo, matematikos) mokymosi sutrikimai, 3 – kompleksiniai sutrikimai, 2- mokymosi sunkumai dėl sulėtėjusios 

raidos, 6 mokiniams nustatytos negalios.8 mokiniai mokėsi pagal pritaikytas programas, 4 mokėsi pagal individualizuotas programas, 10-iai buvo pritaikomi 

pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijai. 22 mokiniams buvo teikiama specialiojo pedagogo pagalba, 17 (SUP) mokinių gavo socialinio pedagogo pagalbą. 

5 mokiniams integruotis į ugdymo procesą padėjo mokytojo padėjėjai. 33 mokiniai turėjo kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. 29 mokiniams buvo teikiama 

logopedo pagalba. 

        Mokykloje baigta diegti Olweus patyčių prevencijos programa, kuri truko 18 mėnesių. Toliau vykdomas Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistemos diegimas (OPKUS), kuris tęsis 2019- 2021 mokslo metais.  

 Olweus programos metu mokykloje įvestos 4 taisyklės nukreiptos prieš patyčias, jos įtvirtintos klasių valandėlėse. Taisyklės iškabintos visuose kabinetuose, 

„karštuose taškuose“ ir kitose mokyklos erdvėse.  Sukurta anoniminė patyčių dėžutė. Kas savaitę vestos klasių valandėlės, skirtos patyčių temoms analizuoti. 

 Kovo mėnesį 1-10 klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose ir atliko individualias užduotis, parengtas naudojantis „Vaikų linijos“ metodine medžiaga 

„Be patyčių“. Suorganizuota Niko Vujičičiaus filmo „Patyčios turi baigtis“ peržiūra. Po jos vyko filmo aptarimas ir diskusijos apie toleranciją kitokiems 

žmonėms. Mokiniai dalyvavo  socialinėje kampanijoje „Vaistai nuo patyčių“,  jos metu buvo siekiama didinti mokinių sąmoningumą ir suvokimą apie 

smurto ir patyčių pasekmes. Balandžio mėnesį 8 klasės mokiniams pravesta diskusija ir vaidmenų žaidimas apie pykčio valdymą, kurių metu mokėsi 



adekvačiais būdais išreikšti savo pyktį. Birželio mėnesį mokykloje buvo vykdoma Vaikų ir jaunimo socializacijos programa skirta pradinių klasių 

moksleiviams, socialiai remtinų šeimų vaikams. Jos metu organizuota vaikų vasaros dieninė poilsio stovykla „Keliaukim, sportuokim, žaiskim kartu“ Ši 

stovykla orientuota į  smurto ir patyčių prevenciją. Su psichologe iš Jurbarko vaikai dalyvavo meno terapijoje, kurios metu galėjo ant lapo išreikšti savo 

emocijas ir jausmus. Lapkričio mėnesį mokykloje lankėsi Arkadijaus Vinokuro pedagoginis teatras, kuris pristatė edukacinį renginį, kurio metu gvildentos  

temos: aš ir visuomenė, meilė, pagarba sau ir kitam, patyčios ir smurtas artimoje aplinkoje. Lapkričio 16-ąją, minint tarptautinę Tolerancijos dieną, mokyklos 

mokiniai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“, jos metu kūrė tolerancijos simboliu tapusį švyturį, lankstė laivelius. 

            Metodinėse grupėse mokytojai iš esmės analizavo mokinių PUPP, NMPP  rezultatus ir remdamiesi išvadomis planavo ugdymą 2019-2020 m. m.  

Visi dešimtos klasės mokiniai baigė pagrindinio ugdymo programą. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavo 7 mokiniai. Iš jų lietuvių kalbos 

žinių patikrinime- 7 mokiniai, matematikos žinių patikrinime-7 mokiniai.  2018-2019 m.m. 10 klasės PUPP rezultatai: 

Lietuvių kalbos PUPP rezultatai: 

 Kandidat. 

Sk. 

Įvertinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Plungės r. 

Šateikių 

pagr. m. 

7 0 0 0 3 

42,86% 

1 

14,29 % 

0 

 

0 

 

3 

42,86 % 

0 0 5,86 

Matematika PUPP rezultatai: 

 Kandidat. 

Sk. 

Įvertinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis 

Plungės r. 

Šateikių 

pagr. m. 

7 0 1 

14,28% 

 

2 

28,56 % 

2 

28,56 % 

1 

14,28 % 

1 

14,28 % 

0 

 

0 

 

0 0 3,86 

             

 

Mokinių laidos 2019 m. 4 klasė 8 klasė 10 klasė 

Buvo mokinių 2018-2019 m. m. pabaigoje 5 16 7 

Iš jų gavo išsilavinimo pažymėjimą 5 16 7 

 

 

        Buvo atliktas mokinių namų darbų krūvių tyrimas bei analizė. Jame dalyvavo 65 Šateikių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai. Apklausos 

tikslas-išsiaiškinti, ar mokiniams rūpi praleistų pamokų skaičius, kiek laiko kasdien jie skiria namų darbų atlikimui ir ar jie padeda įtvirtinti ir pagilinti žinias 



bei ugdyti savarankiškumą.  Atlikus tyrimą padaryta išvada, jog namų darbai daugumai mokinių yra svarbi priemonė įtvirtinant žinias, gautas ugdymo metu. 

Didžioji dalis praleistų pamokų yra dėl pagrįstų priežasčių, 3 proc. respondentų teigė, jog jie nekreipia dėmesio į sistemingą pamokų praleidinėjimą. 

         Metų eigoje buvo tęsiamas kolegialus mokymasis. Mokytojai reguliariai aptardavo skaitytą pedagoginę literatūrą  metodinėse grupėse. Lankydami 

vieni kitų pamokas,  ieškojo šiuolaikinės pamokos požymių, mokymosi veiklos diferencijavimo. Stipriosios stebėtų pamokų sritys: geras mikroklimatas 

pamokoje ,tarp mokytojų ir mokinių  vyraujančiam bendravimui būdinga tarpusavio pagarba. Mokytojai supratingai reaguoja į mokinių klaidas, taip pat gerai 

valdo klasę, tinkamas laiko paskirstymas pamokoje. Mokytojai nuolat stebi mokinių veiklą, žino ką jie veikia. Aiškiai įvardijami pamokų tikslai ir 

uždaviniai. Mokymo metodai taikomi tikslingai, atsižvelgiat į pamokos tikslus ir uždavinius.  

Tobulintinos pamokos sritys: retai pristatomi darbo rezultatai, rezultatų pristatymui retai yra numatyta pakankamai laiko. Mokytojai retai naudoja grįžtamojo 

ryšio metodus, skirtus pamokos ir mokinių mokymosi elgsenos reflektavimui. Ne visada keliami  mokymosi tikslai bei skiriamos  sudėtingumo laipsnio 

užduotys. Ne visada patikrinama, ar pasiekti mokymosi tikslai. Mokiniai retai gauna diferencijuotą grįžtamąją informaciją apie jų individualius pasiekimus. 

Retai mokiniai skatinami arba raginami reflektuoti savo mokymosi procesą. Buvo pastebėta, jog  dažniausiai pamokose  vyrauja mokymo paradigma. 

Skatinant mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą pamokose ir įvairiose veiklose, pradėti vykdyti ugdomieji projektai. 

        Ugdymas karjerai buvo integruotas į kiekvieno dalyko turinį. Klasių vadovai organizavo savęs pažinimo ir saviugdos praktikumus, lapkričio mėn. 8-10 

kl. mokiniai atliko diagnostinius testus, kurių metu aiškinosi  karjeros galimybes. 

        Mokykla plėtojo įstaigos ir šeimos partnerystę. Mokykloje vyko Atvirų durų savaitės kovo, lapkričio mėnesiais. Organizuotas visuotinis tėvų 

susirinkimas pasibaigus pirmajam pusmečiui, atskiri klasių tėvų susirinkimai metų eigoje pagal klasių vadovų suplanuotą veiklą. Vasario 22 d. vyko paskaita 

tėvams „ Darbas su vaikais, turinčiais elgesio sunkumų“. Lapkričio mėn. 22 d. vyko mokytojų ir mokinių tėvų seminaras „ Bendradarbiavimo ryšių su šeima 

kūrimas“. Mokinių tėvai įtraukti į „ Kalėdinių dirbtuvių“ organizavimą ir veiklas renginio metu. Buvo atlikti tyrimai ir analizės temomis „ Ribos ir taisyklės 

namuose“, „ Ar man rūpi?“ ir paruošti lankstinukai šiomis temomis. 

         Mokykloje nuolatos kuriama palanki ir saugi mokymosi aplinka. Įsigyta priemonių pagal mokytojų parengtus sąrašus, suremontuota priešmokyklinės 

grupės  klasė, įsigyta stebėjimų kamerų, papildomų kompiuterių procesorių IT klasei. Nupirktos ugdymo priemonės, siekiant kokybiškų, šiuolaikiškų 

pamokų.  Pamokų ir pavėžėjimo tvarkaraščiai buvo sudaromi užtikrinant mokinių dalyvavimą NŠ užsiėmimuose, dalykų konsultacijose.  

        Įgyvendintos mokyklos sveikatos priežiūros specialisto suplanuotos veiklos. Siekiant išvengti užkrečiamųjų ligų (gripo), rengtos paskaitos tema „Kaip 

išvengti peršalimo ligų?“, dalyvauta  protų mūšyje „Būk nepriklausomas ir atsakingas“. Ikimokyklinukai supažindinti su su rankų higiena. Buvo organizuota 

„Vandens diena“, su Šateikių  pagr. mokyklos darželio ugdytiniais minėta vandens diena. Su 8 klasės mokiniais buvo kalbėta apie pykčio valdymą. Mokiniai 

buvo praktiškai supažindinti su pirmosios pagalbos žingsniais, širdies masažu, dirbtinio kvėpavimo mokymais, jie taip pat susipažino  su defibriliatoriumi, 

mokiniai dalyvavo Protų mūšyje „Sveikata“,   žinių  apie pirmąją pagalbą patikrinime.  Dalyvauta  projekte „2019 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga“. Buvo organizuotas žaidimas „Mikroorganizmai“-vaikų supažindinimas  su mikroorganizmų žala ir nauda mūsų organizmui, bakterijų panaudojimu 

pramonėje. „Sveikos mitybos“ užsiėmime  vaikai buvo mokomi apskaičiuoti paros kilokolorijų  poreikį individualiai kiekvienam pagal amžių, ūgį ir svorį, 

apsiskaičiuoti kiek vandens jiems reikia sunaudoti per dieną. Daug dėmesio buvo skirta dantukų priežiūros temai- „Sveiki dantukai – spindinti šypsena“-  

priminimas vaikams, kas dantims palanku ir kas kenkia jiems.     Projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajone“ dalyvavo priešmokyklinės ir 



pirmos klasės mokiniai. Su vaikais organizuoti užsiėmimai: „Gimnastika“- ištvermės ir lankstumo pratimai,  „Relaksaciniai užsiėmimai“- savo emocijų ir 

jausmų raiška meno terapijos metu, „Mityba“ – sveikos mitybos principai, sveikuoliški užkandžiai, taip pat „Kuprinių svėrimo akcija“.Su vyresnių klasių 

mokiniais kalbėta apie  valgymo sutrikimus-  paaugliai buvo supažindinami su realiomis istorijomis, kuriomis pasakojama apie sunkumus, su kuriais 

susiduria paaugliai siekdami tobulų formų. 9-10 kl. mokiniai dalyvavo  projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas Plungės rajone“. 

Su mokiniais kalbėta ir šiomis temomis: „Darnus vystymasis“-  mokinių supažindinimas su darnaus vystymosi tikslais bei svarba, „Laisvas ir 

nepriklausomas“- vaikų supažindinimas su psichoaktyvių medžiagų vartojimo pasekmėmis, „Temperamento tipai ir konflikto sprendimo būdai“-vaikų 

mokymas atpažinti save ir savo veiksmus tam tikrose situacijose, išmokti spręsti konfliktus ir mokėti jų išvengti, „Gimnastika. Teorija ir praktika“- 

gimnastikos nauda kūnui, įgytos žinios išbandytos praktiniais užsiėmimais. 

II SKIRSNIS 

TIKSLO-TEIKTI MOKINIAMS PAGALBĄ TOBULINANT SOCIALINES IR PILIETINES KOMPETENCIJAS BEI DALYVAUJANT 

PREVENCINĖSE PROGRAMOSE-ĮGYVENDINIMAS 

         Mokykloje buvo įgyvendinamos  įvairios pažintinės, kultūrinės, socialinės ir pilietinės veiklos: Plungės krašto pažinimo diena, Etnokultūros 

puoselėjimo diena, Matematikos mokslų diena, Žemės diena, Gimtosios kalbos puoselėjimo diena, Olimpinė diena, Karjeros planavimo diena bei Kalėdinės 

eglutės šventė, organizuotos mokinių ir mokytojų kalėdinės estafetės . Karjeros planavimo dienos metu buvo  aplankyta Klaipėdos paslaugų ir verslo 

mokykla, kur  9-10 klasių mokiniai susipažino su mokyklos mokymosi programomis, buvusi mūsų mokyklos mokinė Rosita Griciūtė papasakojo apie savo 

pasirinktą profesiją. Per Matematikos mokslų dieną  8 klasei vyko  lietuvių k. pamoka „Skaičiai lietuvių liaudies dainose, pasakose, patarlėse“, o 5 ir 6 

klasės turėjo sukurti matematinę pasaką ir ją iliustruoti. 7 ir 9 klasei istorijos pamoką  „Istorija be datų, kaip žmogus be kaulų“ vedė istorijos mokytoja . 

Muzikos pamoka „Paprastosios trupmenos muzikoje“  vyko 6 ir 10 klasėms . 10 klasės mokiniai iš anglų kalbos vertė Merės Popins tekstą kalbantį apie tai, 

jog  galima išmatuoti viską, net ir jausmus, o per rusų kalbos pamoką 7 ir 9 klasės mokiniai vertė iš rusų kalbos į lietuvių kalbą matematines pasakas. Šios 

dienos metu mokiniai ir mokytojai patyrė gerų emocijų, o mokinių atliktais darbais papuoštos mokyklos viešosios erdvės. Mūsų Tėvynės gimtadienio 

išvakarėse, vasario 15 d.,  mokykloje  vyko Etnokultūros puoselėjimo diena. Ji prasidėjo pilietiškumo pamoka, po kurios sekė įvairios veiklos, kurios  buvo 

susijusios su etinės kultūros reikšme šių dienų žmogui,  gražiais pavyzdžiais, įrodančiais, kad valstybingumas ir tautiškumas – neatsiejamos vertybės. 

Mokyklos bendruomenė  atšventė savo 100 metų jubiliejų. Ji per savo gyvavimo laiką brendo, išgyveno nemažai pokyčių, ne kartą keitė pavadinimą, tačiau 

visada buvo ir liko mokslo bei kultūros židiniu, savo tradicijomis artimu kiekvienam žmogui.  

        2019 m. birželio 10-21 d. Šateikių pagrindinė mokykla pradinių klasių mokiniams organizavo  vasaros stovyklą. Stovykla finansuojama iš Plungės 

rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos  „Vaikų emocijų stiprinimas per netradicines veiklas“ lėšų. Stovyklautojai kelias dienas 



bendravo su Platelių UDC vaikais. Jie turėjo galimybę pasivaržyti tarpusavyje, turiningai pailsėti, ugdytis pažinimo, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus 

ir patirtį, saugoti ir stiprinti sveikatą. Vaikai mokėsi pažinti ir suprasti šiukšlių rūšiavimo pasekmes, žiūrėjo filmukus apie gamtos taršą, kūrė spalvotus 

konteineriukus. Stovyklautojai pasivaikščiojo Šeirės taku, aplankė Platelių informacinį centrą, traukiniu keliavo į Girulius prie jūros, dalyvavo orientacinėse 

varžybose po Šateikių miestelį, Platelių parke žaidė žemaitiškus žaidimus, organizavo estafetes.  

       2019 m. sausio- gegužės  mėnesiais  buvo vykdomas projektas „Sportuojantis vaikas – sveikas ir emociškai stiprus vaikas“. Jo metu buvo vykdomos 

įvairios sportinės veiklos, stiprinančios mokinių fizinę bei emocinę būseną. Projektas buvo vykdomas ir veiklos derinamos kartu su sveikatos priežiūros 

specialistu. 

       Pradėti ugdomieji projektai “Mokyklos viešųjų erdvių puošimas. Pitagoro teorema laiptų pakopose“, „ Mokyklos erdvių puošimas. Pagalvėlės antro 

aukšto kairiojo flango koridoriuje‘, ekologinis projektas „Tvarkingi vadovėliai-gyvas medis“, “Konservuojame rašybos klaidas“, “Pamatuok savo emociją 

šiandien“, kuriuos įgyvendina mokytojai kartu su mokiniais. 

        Organizuota diskusija su mokiniais „Ką daryčiau, jei būčiau mokyklos direktorius? Siekčiau, kad pamokos būtų įdomesnės“. Diskusijos metu mokiniai 

aktyviai išsakė savo idėjas, pateikė savo siūlymus.  Mokytojai ir mokyklos administracija, dalyvavę diskusijoje, išsakė savo nuomonę ir kartu su mokiniais 

sutarė dėl kai kurių pastabų bei teikė pasiūlymus situacijai spręsti. Diskusija buvo abipusiai naudinga, tad nutarta tokius susitikimus organizuoti sistemingai. 

        Mokykla gavo  mokymosi priemonių iš projekto  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Mokiniams buvo organizuotos 

specialistų paskaitos  ( policijos komisariato, visuomenės sveikatos biuro ), prevencinės paskaitos prieš alkoholį, tabaką, narkotikus. Buvo teikiamos 

konsultacijos mokiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams dėl mokymosi, specifinių psichologinių problemų, elgesio ir emocijų sutrikimų, adaptacijos 

ugdymo įstaigoje, paauglystės krizių .Įgyvendinant finansuojamą projektą iš Plungės rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos programos  „Vaikų 

emocijų stiprinimas per netradicines veiklas“ lėšų, organizuota vaikų vasaros dieninė stovykla pradinių klasių mokiniams. Stovyklautojai kelias dienas 

bendravo su Platelių UDC  vaikais. Jie turėjo galimybę pasivaržyti tarpusavyje, turiningai pailsėti, ugdytis pažinimo, saviraiškos poreikius, plėtoti gebėjimus 

ir patirtį, saugoti ir stiprinti sveikatą. 

        Įvyko 20 VGK posėdžių, kurių metu spręsta mokinių mokyklos tvarkos ir drausmės pažeidimai, elgesio problemos, patyčios, konfliktinės  situacijos 

mokykloje,  buvo vykdomas  mokinių pasiekimų stebėsenos  koordinavimas, gerinimo ir mokymosi pagalbos organizavimas, posėdžiai vyko dėl specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių ugdymosi pasiekimų pasibaigus I ir II pusmečiams. Dalis  posėdžių ( 6) vyko dalyvaujant  mokinių tėvams. Šeimos buvo 

pasirašytinai įpareigotos atvykti į vasario mėn. 22 d. paskaitą-diskusiją su psichologu E. Karmaza. Kitų susitikimų metu tėvams buvo rekomenduojama   

kreiptis į Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro pedagoginę-psichologinę tarnybą, pasinaudoti suteikta galimybe vaikams lankytis Šateikių Vaikų 

dienos  centre, konsultuotis su ten atvykstančiu ir konsultacijas teikiančiu psichologu. 

        Mokykla nuolatos bendradarbiavo su Šateikių seniūnija, Šateikių ambulatorija, Šateikių vaikų dienos centru, Šateikių biblioteka ir kultūros centru, 

Plungės PPT, Plungės policijos komisariatu, Plungės visuomenės sveikatos biuru. Kartu organizuojamos švietėjiškos veiklos , prevencinės paskaitos 



vyresniųjų klasių mokiniams. Pradinių klasių mokiniams  kartu su Šateikių biblioteka organizuojami  ištraukų iš knygų skaitymai bei inscenizacijos. Su 

kaimo seniūnija kartu organizuojama pavasarinė tvarkymosi akcija „ Darom“. 

III SKIRSNIS 

TIKSLO-TEIKTI IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ ATSIŽVELGIANT Į VAIKO ASMENYBĘ IR JO POREIKIUS-

ĮGYVENDINIMAS 

        Vaikų pasiekimai ir pažanga vertinami pagal „ Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašą“ , priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimai vertinami 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Bendradarbiauta su Plungės visuomenės sveikatos biuro specialistais, derinant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros 

planą. Organizuota įvairių veiklų vaikučiams: Knygų karalystėje (bibliotekoje), Rudens pasaka-eksponatų iš gamtinės medžiagos paroda, Adventinė popietė, 

Kalėdų stebuklas, Užgavėnių šventė, Lietuvai –Tėvynei, Sporto šventė, „Darom“- talka parke, Vaikystės šventė, Atsisveikinimo su priešmokykline grupe 

diena. Buvo vykdoma  bendra veikla su pradinių klasių mokiniais, vyresniųjų klasių atstovais bei jų mokytojais, socialine pedagoge, sveikatos priežiūros 

specialiste. Mokytojai dalyvavo  mokytojų metodinės grupės  užsiėmimuose, bendruose renginiuose, buvo vedamos atviros pamokos, bendros pamokos su 

pradinių klasių mokiniais. Dalyvauta  mokyklos, kitų ugdymo įstaigų, sveikatos priežiūros, policijos komisariato, Plungės savivaldybės inicijuotuose 

renginiuose, konkursuose, projektuose. Suorganizuotas  susitikimas su Elisa iš Italijos. Buvo vykdomas sveikatinimo projektas“ Sveiki dantukai , piešinių 

konkursas“ Saugoti. Ginti. Padėti“, socialinis projektas“ Smagu gamtoje 2019“ (Platelių UDC). Su mažaisiais vaikučiais dalyvauta Olimpinėje dienoje, kuri 

vyko Plungėje. Siekiant skatinti sveiką gyvenseną, organizuoti sveikatinimo savaitės užsiėmimai PUG,dalyvauta Saugiausios ikimokyklinės įstaigos 

konkurse, kurį organizavo Plungės Policijos komisariatas. Vestos bendros pamokos (dalimis) ir  pamokos lauke su 3,4 klase. Buvo vykdoma bendra 

pažintinė veikla su pirmokais,  (Užgavėnių ritualai, Pyragų diena (svečiuose pirmokai), susitikimas- Amsio draugai (edukacinis užsiėmimas su Plungės 

policijos komisariato atstovais), Žemės ir Vandens dienai paminėti (edukacinis renginys ), pamokos gamtoje. Suorganizuotos edukacinės išvykos:“ Bukantė 

– Magdelės svajonė“, Platelių Užgavėnių muziejus – „Žemės žadinimas“, „Senieji lietuvių amatai“,  Juodoji keramika (Šaukliai)- molio dirbiniai. 

        Pateiktos anketos, lankstinukai, apklausos tėvams  („Ką galiu pasakyti apie savo vaiką“, atmintinė priešmokyklinukų tėvams, „Vaiko ugdymosi 

aplinkos ir emocinis  saugumas įstaigoje“). Pravesta atvira pamoka, kurioje dalyvavo ir tėvai. Labiausiai sekėsi netradicinės veiklos, bendradarbiavimas su 

tėvais, specialiųjų poreikių turinčio vaiko įtraukimas į veiklas, gebėjimo bendrauti su kitais vaikais skatinimas. 

         Gauti finansavimai  įgyvendinant projektus: „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos tobulinimas Mažeikių ir Plungės rajonų mokyklose“. 

Projektu siekiama Mažeikių lopšelyje – darželyje “Buratinas”, Mažeikių r. Tirkšlių darželyje “Giliukas” ir Plungės r. Šateikių pagrindinėje mokykloje 

pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, sudarant sąlygas sėkmingai ugdytis vaikams, turintiems mokymosi bei elgesio ir emocinių 

sunkumų. 

 



SSGG analizė 

       Stiprybės 

1.  Sistemingai ir kryptingai atnaujinama ir plėtojama materialinė–techninė ugdymo bazė. 
2. Tikslingai planuojama mokyklos veikla. 

3. Aukšti mokinių sportiniai pasiekimai, 
4. Aktyvėja mokinių dalyvavimas mokyklos savivaldoje. 

5.  Mokiniams kuriamos naujos edukacinės erdvės ir poilsio zonos. 
6. Gerėja darbo sąlygos mokiniams ir mokytojams, ryškėja bendruomenės narių noras keistis. 

7. Palanki naujai atvykusių mokinių socializacija mokykloje, auganti mokinių kultūra. 

8. Bendruomenės narių noras keistis. 

9. Mokyklos bendruomenės narių įtraukimas į  mokyklos valdymą. 

10. Sistemingas netradicinės veiklos, edukacinių renginių  organizavimas. 

11. Mokyklos tradicijos. 

         

        Silpnybės 
 

 1.     Mokinių individualios pažangos panaudojimas  pasiekimams gerinti. 

 2.     Tėvų  atsakomybės stoka už vaikų  ugdymą ir pasyvus dalyvavimas mokyklos gyvenime. 
 3.      Mokinių motyvacijos mokytis stoka. 

 4.   Jungtinė pagrindinio ugdymo programos I dalies klasė. 

 5.      Mokykloje nėra psichologo. 

 6.   Mokytojų tarpusavio bendradarbiavimas, informacijos sklaida.  

 7.   Mokinių pasiekimai ir pažanga. – mokinių atsakomybės už mokymąsi ugdymas. 

 8.   Aktyvinti kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą 

             

        Galimybės  

1. Gerinti mokyklos mikroklimatą bendravimu ir bendradarbiavimu, įsisąmoninta atsakomybe už savo veiklą. 

2. Atnaujinti dokumentus ,susijusius su  pagalba mokiniui. 

3. Teikti išsamesnę informaciją mokiniams ir tėvams apie tolimesnio mokymosi ir karjeros galimybes. 

4. Efektyviau taikyti IT ugdymo procese. 

5. Tobulinti tarpdalykinę integraciją. 



6. Gerinti pamokos kokybę, refleksiją pamokoje. 

7. Tobulinti tėvų švietimo sistemą. 

8. Gauti finansavimą pastato remontui. 

9. Mokinių ir mokytojų lyderystės ugdymas. 

10. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas stiprinant dalykines, turinio planavimo  ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.  

11. Kvalifikuotas, ilgametę darbo patirtį turintis pedagoginis personalas. 

12.  Tobulintina  švietimo pagalbos mokiniui specialistų veikla. 

 

 

 

Grėsmės  

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas mokykloje. 

2. Specialiųjų poreikių mokinių skaičiaus didėjimas. 

3. Mokyklos pastatas neatitinka higienos normų. 

4. Mokyklos savarankiškumo netekimas. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2020 m. 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas  -organizuoti kokybišką visuminį ugdymą, didinant ugdymo efektyvumą ir patrauklumą, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės 

pažangos. 

 
 

Uždaviniai 

 

Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Pastabos  

Vykdyti  mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėseną ir 

rezultatų 

panaudojimą 

asmeninei 

pažangai. 

 

 

Metodinių grupių susirinkimai „ Kiekvieno mokinio pasiekimų pažangos 

pamatavimas“. 

 

 Metodinių grupių 

vadovai 

Kas  

3 mėn. 

 

Individualios konsultacijos mokinių tėvams dėl asmeninės pažangos ir 

pasiekimų rezultatų.  

 

Dalykų mokytojai, klasių 

vadovai, spec. 

pedagogas, logopedas 

 2020 m.  

Tarpdalykinės integracijos tobulinimas per mokytojų bendradarbiavimą, 

rengiant dalykų ilgalaikius metinius planus.  

Metodinių grupių 

vadovai, mokytojai 

  2020 m  

Vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų pagalba įvertinant 

individualius mokymosi pasiekimus. 

VGK,  

spec. pedagogė 

soc. pedagogė 

 2020 m.  

Individualios konsultacijos įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams. Dalykų mokytojai  2020 m.  

Nacionaliniai mokinių gebėjimų patikrinimai, PUPP,  rezultatų analizė. 

Individualios mokinių pažangos analizės (kas 2 mėn.)  ir jų panaudojimas 

pasiekimų kokybei gerinti. 

Pavaduotoja ugdymui, 

dalykų mokytojai 

2020 m  

Olimpiadų, konkursų, varžybų  organizavimas ir vykdymas. 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

B. Ročienė,  

B. Ročienė,  

V. Genutienė. 

II mokslo 

metų 

pusmetis  

 



Dalykų mokytojai, 

anglų ir rusų kalbų 

mokytojai 

Stebėsena ,,Mokinių įsivertinimas  pamokoje” pradinėse klasėse. 

Stebėsena „Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas įvairių 

mokomųjų dalykų pamokose“ 5,9 kl. 

Stebėsena „Mokinių patiriminio mokymosi organizavimas per  pamokas“ 6-8 

kl. 

Stebėsena „ Aktyviųjų metodų taikymas per integruotas pamokas „ 6-8 kl. 

Direktorė ir pavaduotoja 

 ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2020-01 

 

2020-02 

2020-03 

 

2020-04 

 

Mokytojų susirinkimas „Sąlygų  sudarymas mokiniams pamokoje pagal jo  

gebėjimus mokytis ir patirti sėkmę, bendradarbiauti tarpusavyje“ 

 

 2020-04  

Tęsti profesinį 

informavimą ir 

konsultavimą 

karjerai. 

Ugdymo karjerai temų integravimas į kiekvieno dalyko turinį. 

Diskusija metodinėse grupėse. 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

vadovai  

 

 2020-02  

Savęs pažinimo ir saviugdos praktikumų organizavimas. Klasių vadovai ,  

karjeros ugdymo darbo 

grupė 

II mokslo 

metų 

pusmetis 

 

Diagnostiniai testai 8-10 klasių mokiniams . S. Šimkevičienė  

 

2020 m.  

Pamokos 

tobulinimas 

taikant kolegialų 

grįžtamąjį ryšį. 

Kolegialus mokymasis - kolegų pamokų stebėjimas  ir aptarimas metodinėse 

grupėse (kiekvienas mokytojas aplanko  vieną kolegos pamoką per pusmetį). 

Stebėsena „Sąlygų mokiniams sudarymas pamokoje pagal jo  gebėjimus 

mokytis ir patirti sėkmę, bendradarbiauti tarpusavyje“. 

 

Dalykų mokytojai 2020 - 04  

 
Kelti  

mokytojų 

kompetenciją. 

Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas temomis: 

• klasės valdymas; 

• mokymosi metodai ir jų praktinis pritaikymas pamokose; 

• ugdymo turinio pritaikymas individualiems mokinių gebėjimams; 

• emocinis intelektas; 

• darbas komandoje; 

• vertinimas- asmenybė raidos pažinimo priemonė. 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodinių grupių 

vadovai 

2020 m.  

Kolegialus mokymasis - kolegų pamokų stebėjimas  ir aptarimas 

(kiekvienas mokytojas aplanko  kolegos vieną pamoką per pusmetį). 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių      

2020 m.  



Netradicinės pamokos: 

Rusų k. 

„Aš einu į mokyklą“.6 kl. 

Miesto transportas. 7 kl. 

Mano šeimos portretas.8 kl. 

Giminingos kalbos.9 kl. 

Rusiški romansai. 10 kl. 

„Oneginas-mano geras draugas“.10 kl. 

Matematika 

Natos ir jų ryšys su trupmenomis. 5 kl. 

Grožinis tekstas ir jo statistinė analizė.5 kl. 

Procentų radimas sudarant proporciją. 7 kl. 

Tūris. 7 kl. 

Pitagoro teorema. 8 kl. 

Keturkampio plotas. 8 kl. 

Kvadratinė funkcija. 10 kl. 

Skaičiuojame tikimybes. 10 kl. 

Dailė 

Senieji statiniai. „Mano svajonių pilis‘. 5 kl. 

Spalvos ir simbolika. Lietuvos menas. 6 kl. 

Menas kaip žaidimas. 6 kl. 

Baltų menas. 7 kl. 

Gamtos piešimas. 7 kl. 

Žmogaus figūra. 8 kl. 

Gamtos peizažas. 8 kl. 

Fotografija. Akimirkos fiksavimas.9 kl. 

Gamtos, urbanistiniai peizažai.9 kl. 

XXa. Lietuvos dailė. M. K. Čiurlionis. 10 kl. 

Kitos šiuolaikinio meno formos. 10 kl. 

Lietuvių k. 

Citatų skyryba. 10 kl. 

Valdovo vaizdinys laiškuose. 10 kl. 

Žemaitės asmenybė. Pamoka Bukantėje. 9 kl. 

Prijungiamieji sakiniai su keliais vienarūšiais ir nevienarūšiais šalutiniais 

sakiniais, jų skyryba.9 kl. 

vadovai 

 

03 

04 

01 

05 

03 

04 

 

03 

05 

02 

05 

01 

03 

02 

05 

 

03 

04 

06 

03 

06 

05 

06 

02 

06 

02 

06 

 

02 

04 

02 

03 

 



Šalutinių sakinių laipsniai. 9 kl. 

B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“. 6 kl. 

Būdvardžių laipsniai, jų rašyba. 

Piešiame Lietuvos peizažą. J. Aistis „Peizažas“. 6 kl. 

Priešdėlis. Nosinių raidžių rašyba priešdėlyje. 5 kl. 

Liaudies „Protų mūšiai“. Mįslės. 5 kl. 

Būdvardžio kartojimas. 5 kl. 

Kalbos dalių kartojimas. Žaidimas „Taip ir ne‘. 7 kl. 

Anglų k. 

„Tik tak laikrodukas“. Laikrodžio mokymas.5 kl. 

Užsienio šalių etiketo lyginimas su Lietuva.6 kl. 

Geri draugai. 2 kl. 

Vasara. 2 kl. 

Istorija 

Knygnešių laikai.9 kl. 

Reformacija Europoje.8 kl. 

Graikija-demokratijos gimtinė. 7 kl. 

Sovietų rėžimas ir jo padariniai. 6 kl. 

Baudžiauninko gyvenimas. 5 kl. 

Holokaustas Lietuvoje. 5 kl. 

Gamta ir žmogus 

Ką rodo maisto produktų etiketės? 5 kl. 

Kam augalams reikalingi žiedai? 6 kl. 

Biologija 

Narkotinės medžiagos-tai lengvai pasiekiama. Bet ar verta?8 kl. 

Išmokimas ir atmintis. 9 kl. 

Dauginimasis ir vystymasis. Mitozė ir mejozė. 10 kl. 

Fizinis ugdymas 

Orientacinės varžybos Šateikių parke.7 kl. 

Orientacinės varžybos Šateikių parke.8 kl 

Orientacinės varžybos Šateikių parke.9 kl. 

1 klasė 

Formų stebuklai. Piešimas ant sniego.  

Velykų marginiai. Originalūs netradiciniai kiaušiniai. 

2 klasė 

04 

01 

03 

04 

01 

01 

04 

05 

 

04 

05 

04 

05 

 

03 

03 

02 

04 

01 

04 

 

01 

01 

 

04 

02 

03 

 

06 

06 

06 

 

02 

04 

 



Mūsų kaimynai. 

Kaziuko mugė. 

Tapyba purslais. Velykų belaukiant. 

Senoviniai žaidimai. 

Pamoka gamtoje. V. Palčinskaitė „Boružės“. 

3 klasė 

Projektas „Sniego diena‘. 

Lietuvos piliakalniai. 

Kas pakloja gėlių kilimą? 

Integruotos pamokos 

Matematikos-IT pamoka „Piešinys=matematikos uždavinys“. 6 kl. 

Muzikos-lietuvių k. pamoka „Lietuvių liaudies dainos“. 7 kl. 

Muzikos-dailės pamoka „Muzikos žanrai. M. K. Čiurlionis“.8 kl. 

Muzikos-istorijos pamoka „Muzikos epochos‘ 9 kl. 

Muzikos-dailės pamoka „Ritmo spalvos“.6 kl. 

02 

03 

04 

06 

06 

 

01 

03 

05 

 

02 

01 

02 

03 

04 

Dalijimasis įgyta patirtimi su kitų metodinių grupių mokytojais po 

seminarų, konferencijų, edukacinių renginių. 

1,3,5,7 kl. mokinių ugdymo turinio planavimas remiantis NMPP, PUPP, 

tarptautinių tyrimų duomenimis. 

 
 

Dalykų  mokytojai, 

metodinių grupių 

vadovai 

2020 m. Iki II pusm. 

pabaigos 

dalykų 

mokytojai 

išsianalizuoja 

gautus 

rezultatus ir 

duomenis 

Plėtoti  įstaigos  

šeimos 

partnerystę. 

 

 

 

 

Atlikti tyrimą ar apklausą „Ar  paprasta motyvuoti savo vaiką?“  

Informacinio lankstinuko parengimas. 

Pavaduotoja ugdymui,  

darbo grupė 

2020-03  

Atvirų durų savaitės (klasės valandėlės kartu su tėvais, tėvų kvietimas į 

pamokas). 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

 2020 II 

pusmetis 

 

Bendrų veiklų su tėvais organizavimas rengiant renginius, varžybas, akcijas 

ir kt. 

Informacijos apie mokyklos vykdomą veiklą pateikimas mokyklos svetainėje. 

Mokinių tarybos 

koordinatorė  

 

2020 m.  

Tėvų švietimo organizavimas- paskaita tėvams „Kaip galiu padėti savo 

vaikiui tobulėti?“ 

 

Socialinė pedagogė, 

direktorė 

2020 -02  

Visuotinis tėvų susirinkimas ir paskaita tėvams „ Emocinio intelekto 

ugdymas šeimoje: kaip išnaudoti emocijų energiją?“ 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, klasių vadovai 

2020 -02 

 

 



Klasių tėvų susirinkimai. 

Mokytojų susirinkimas „Mokinių motyvavimas bendradarbiaujant su šeima“. 

Giluminis įsivertinimas 1-10 klasėse „ Tėvų  dalyvavimo mokyklos veikloje 

įtaka mokinių motyvavimui“. 

II 

pusmetis 

 

2020-05 

Kurti palankią ir 

saugią  mokymosi 

aplinką. 

Mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų apklausa „Poreikiai mūsų 

mokykloje ( mokymai, konsultacijos , neformalus švietimo užsiėmimai, 

popamokinės veiklos)“. 

Klasių vadovai, 

pavaduotoja ugdymui 

2020 -02  

Metodinė diena „Mokinių motyvavimo perspektyva mūsų mokykloje“ Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

vadovai 

2020-06  

Stebėjimų kamerų įsigijimas  

 

Mokinių konferencija „ Kad kurtum, turi kurti“( ugdomųjų projektų 

pristatymas). 

       IT specialistas 

 

      Darbo grupės 

 

 2020 m. 

 

2020-01 

4 sav. 

2020-06 

4 sav. 

 

Mokymosi priemonių (išmanusis ekranas, fotoaparatas, vadovėliai , 

magnetinės lentos, treniruoklis, priemonės smulkiajai motorikai lavinti, 

mokykliniai baldai) ir edukacinių erdvių ( Mokiniui pagalbos centras), lauko 

žaidimų aikštelės įkūrimas( ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams). 
 

 2020 m.  

 „Pagalbos mokiniui tvarkos“ atnaujinimas. Darbo grupė 2020-01  

2. Tikslas – teikti mokiniams pagalbą tobulinant socialines ir pilietines kompetencijas bei dalyvaujant prevencinėse programose. 

 

 

Skatinti mokinių 

saviraišką, 

lyderystę ir 

atsakomybės 

prisiėmimą. 

Socialinių – pilietinių akcijų organizavimas. Klasių vadovai, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, socialinė 

pedagogė 

2020 m.  

Mokinių dalyvavimas konkursuose, šventėse, parodose, ugdančiose mokinių  

meninius gebėjimus. 

 

Dailės, technologijų, 

dalykų mokytojai, 

  klasių vadovai 

 

Sveikos gyvensenos skatinimas (klasių valandėlės, viktorinos, protmūšiai, 

fizinio ugdymo pratybos, judriosios pertraukos ir kt.) 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, 

 



klasių vadovai, fizinio 

ugdymo mokytojas 

Patyčių prevencijos programos OPKUS diegimas. 

 

„ Laikas kartu“. Patyčių prevencijos programos diegimas priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. 

MSG lyderiai, klasių 

vadovai, D. Milašienė  

R. Beniušienė 

 

Individualus ir prevencinis darbas su mokiniais, turinčiais elgesio problemų 

bei priklausančių rizikos grupei (individualūs ir prevenciniai pokalbiai). 

Soc. pedagogė, klasių 

vadovai,dalykų 

mokytojai, administracija 

 

Pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų įgyvendinimas: 

 

Projektų mugė. 

Amatų mugė. 

Olimpinė diena. 

Šeimų sporto šventė. 

1-4 klasių mokslo metų užbaigimo šventė. 

Projektų mugė. 

Mokslo metų užbaigimo šventė. 

Klasių vadovai, darbo 

grupės 

 

 

 

01-28 

03-04 

05-15 

05-29 

06-09 

06-19  

06-23 

 

3. Tikslas – teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atsižvelgiant į vaiko asmenybę ir jo poreikius.  

 

Uždaviniai 

 

Priemonės Atsakingi, vykdytojai Vykdymo 

data 

Pastabos 

Tobulinti 

mokytojų ir 

specialistų 

komandinį darbą, 

siekiant darnaus 

ugdymo proceso 

vykdymo. 

 

 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas pagal: 

,,Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų aprašą“, 

Priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimas pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

Direktorė, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

2020 -02, 

06 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla. Sudaryti ir vykdyti Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą. 

VGK 2020-01  

Bendradarbiauti su Plungės  visuomenės sveikatos biuro specialistais, 

derinant ir įgyvendinant sveikatos priežiūros planą. 

Plungės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė 

2020 m.  

Organizuoti šeimai, mokytojams, bendruomenės nariams diskusijas, 

konsultacijas su įvairių sričių specialistais( visuomenės sveikatos biuro 

Direktorė, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

2020 m. 

 

 



specialistais, logopede, specialiąja pedagoge). 

Atvirų  durų  dienos.  

ugdymo mokytojos  

2020-03 

Mokytojų tarybos posėdžiai: 

„PUG vaikų pasirengimas mokyklai“. 

„Ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų žingsniai“. 

 

Direktorė, ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

pradinių klasių 

mokytojos 

2020 m 

 

2020-03 

 

2020-06 

 

Skatinti pedagogų 

profesinį 

tobulėjimą, 

gerosios patirties 

sklaidą. 

 

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo proceso planavimas, organizavimas, 

įgyvendinimas. 

Temos: 

• emocinis ugdymas; 

• bendradarbiavimas su šeima; 

• komandinis darbas; 

• IT panaudojimas organizuojant ugdymą. 

Pavaduotoja ugdymui 2020 m.  

Gerosios patirties sklaida: 

organizuoti atviras veiklas, dalintis gerąja darbo patirtimi; 

dalyvauti kitų rajonų mokytojų (bendradarbiavimo partnerių) metodinėje 

veikloje. 

Dalijimasis įgyta patirtimi su kolegėmis po seminarų, konferencijų, 

edukacinių renginių. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, mokytojų 

padėjėjos 

 2020 m.  

Teikti pedagoginę, psichologinę pagalbą ugdytinių tėvams bendradarbiaujant 

su Plungės PPT. 

Vykdyti vaikų ir šeimos anketines apklausas, tyrimus, ugdymo proceso 

gerinimui ir vaikų elgesio koregavimui. 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai, spec. 

pedagogė, socialinė 

pedagogė 

2020 m.  

 

Plėtoti  įstaigos ir 

šeimos 

partnerystę. 

 

• Sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei dalyvauti ugdomojoje veikloje 

grupėse. 

• Organizuoti vaikų bei šeimos kūrybinių darbelių parodas. 

• Kartu su tėvais rengti šventes, pramogas, vakarones, akcijas ir kt. 

renginius. 

• Tyrimas ir informacinio lankstinuko parengimas„ Tėvų įsitraukimas į 

ugdomąjį procesą: kuo tai naudinga?“. 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

 

2020 m. 

 

 

 

 

 

2020-02 

 



Kurti palankią 

ugdymo (si) 

aplinką sudarant 

sąlygas tenkinti 

prigimtinius vaikų 

poreikius. 

Mokymosi priemonių įsigijimas: 

lavinamieji, mokomieji žaislai, žaidimai, lauko žaislai. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos 

2020 m.  

 

Lauko aikštelės įrengimas. 

Ūkvedė, direktorė 2020 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renginių planas 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Data Atsakingas 

1. “Menų ir sporto šventė”. 02 L. Švedė 

V. Armalis 

A. Paulauskas 

2. Dalyvavimas nacionaliniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse „Peizažas – 

Lietuvos spalvos “. 

03 L.Švedė 

3. Mokyklos erdvių puošimas. 2020 L.Švedė 

V. Genutienė 

Pradinių kl. mokytojos 

4. Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija" . 01 R. Vainušienė 

5. Mergaičių tarpzoninės futbolo varžybos (5-8 kl.). 01 A.Paulauskas 

6. Rajoninės berniukų tinklinio varžybos (5-10kl.). 01 A.Paulauskas 

7. Berniukų zoninės futbolo varžybos (5-7kl.). 01 A.Paulauskas 

8. Viktorina, skirta Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimui paminėti .  02 R. Vainušienė 

9. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas.  03 R. Vainušienė 

10. Žemės dienos paminėjimas. 03 

 

A.Vengalienė 

G. Čiunkaitė 

11. Projektas „ Baltas sniegelis“. 01 I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

12. Projektų mugė. 01,06 Visi mokytojai 

13. Dalyvavimas tarptautiniame vertimo konkurse „Tavo žvilgsnis“ iš rusų ir anglų k. 03 K. Dzvonkus 

D. Dobravalskienė 

R. Ablingienė 

J. Venckuvienė 

14. Tarptautinis  projektas  „Kalbų  Kengūra”.  02 V. Šidlauskienė 

V. Budrienė 

K. Dzvonkus 

D. Dobravalskienė 

R. Ablingienė 

J. Venckuvienė 



15. Užgavėnių linksmybės. 02 V. Urbonė 

S. Šimkevičienė 

R. Beniušienė 

A. Jašinskienė 

I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

E. Dzvonkuvienė 

16. Tarptautinis  konkursas“ Olympis“.  

Dalyvauja 5-10 klasių mokiniai. 

 

Pavasario sesija A. Vengalienė 

17. Amatų mugė. 03 V. Urbonė 

S. Šimkevičienė 

R. Beniušienė 

A. Jašinskienė 

I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

E. Dzvonkuvienė 

18. Konkursas „Saugiausia ikimokyklinė įstaiga“. 03 E. Dzvonkuvienė 

19. 10 kl. Šimtadienio šventė. 02 V. Genutienė 

20. Tarpzoninės berniukų futbolo varžybos (5-7kl.). 02 A.Paulauskas 

21. Rajoninės šaškių varžybos (5-10 kl.). 02 A.Paulauskas 

22. Pavasario šventė „Žemelė bunda“. 

 

03 I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

23. Projektas „Opa opa opapa“. 04 I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

24. Olimpinė diena. 05 A. Paulauskas 

Pradinių kl. mokytojos 

25. „Kengūros“ konkursas (2-10 kl.). 03 V.Genutienė 

26. „Mažosios Julytės pėdomis...“ 04 E. Dzvonkuvienė 

27. Dailyraščio rusų kalba konkursas. 04 K. Dzvonkus 

28. Mergaičių „Ladygolas“ futbolo varžybos (5-10 kl.). 03 A.Paulauskas 

29. Berniukų salės futbolo varžybos (5-8 kl.). 03 A.Paulauskas 

30. Sportinės varžybos pagal Plungės SRC kalendorių. 03 A.Paulauskas 

31. Verbų gaminimo tradicijos. 04 V. Urbonė 

S. Šimkevičienė 



R. Beniušienė 

A. Jašinskienė 

32. Šeimų sporto šventė „Aš, tėtis ir mama, judame visi drauge“. 05 I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

33. „Gamtos lobių ieškant“. 

 

05 E. Dzvonkuvienė 

34. „Golas 2020“ futbolo varžybos. 04 A.Paulauskas 

35. Atsisveikinimo su darželiu šventė „Vaikystės spindulėlis“. 05 I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

36. Šeimų sporto šventė. 05 V. Urbonė 

S. Šimkevičienė 

R. Beniušienė 

A. Jašinskienė 

I. Gruinienė 

E. Kaniavienė 

E. Dzvonkuvienė 

37. Raiškiojo skaitymo konkursas. 05 K. Dzvonkus 

38. Dalyvavimas renginiuose pagal „ Kultūros paso“ programą. 2020 R. Beniušienė 

39. Foto būrelio narių darbų paroda mokykloje. 05 K. Dzvonkus 

40. Dviračių „Saugus ratas“ konkursas (5-8 kl.). 05 A.Paulauskas 

41. Mokomosios civilinės saugos pratybos. 05 A.Paulauskas 

42. Ekskursija (5-10 kl.). 06 V.Genutienė 

43. Mokslo metų užbaigimo  šventė. 06 A. Vengalienė 

V.Genutienė 

 

 

 

 

 

 


