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 Strateginis tikslas. „Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę“. 

1.Tikslas. Bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas ugdant socialiai aktyvią ir kūrybingą asmenybę:  

1.1. Gerinti ugdymo kokybę ir kelti mokinių mokymosi motyvaciją atsižvelgiant į mokinių gebėjimus bei poreikius. 

 

 Priemonės Data Atsakingas (-i) Kriterijai 

1.1.1. Aktyviųjų ugdymo metodų, skatinančių 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

kūrybiškumą taikymas pamokose. 

Visus metus Mokytojai Mokytojai pamokose taiko aktyvius ugdymo 

metodus. 

 

1.1.2. Ugdymo diferencijavimas. Visus metus Mokytojai Vedant kurso kartojimo, įtvirtinimo pamokas, 

mokiniams skiriamos diferencijuotos užduotys. 

Sudaromos laikinosios grupės per lietuvių ir 

anglų kalbos pamokas. 

1.1.3. Ugdymo integravimas. Visus metus Pradinio ugdymo 

mokytojai, 

mokytojai 

dalykininkjai 

Vesta bent 10 integruotų pamokų. 

1.1.4. Mokinių tyrimas „Mokinių mokymosi 

stiliai“. 

Iki 2017 m. sausio 

25 d. 

M. Malcevičius Nustatyti mokinių mokymosi stiliai. 

1.1.5. Dalykinių renginių organizavimas. 

 

Pagal direktoriaus 

patvirtintą 

Bendramokyklinių 

renginių planą 

Mokytojai Suorganizuoti 5 dalykiniai renginiai. 

1.1.6. Edukacinių pamokų, išvykų organizavimas 

už mokyklos ribų. 

Visus metus Klasių auklėtojai,  

mokytojai 

Kiekvienas dalyko mokytojas vedė bent po 

vieną pamoką už mokyklos ribų. 
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1.1.7. Mokinių individualios pažangos 

analizavimas. 

Visus metus Klasių auklėtojai Analizuojama individuali mokinių pažanga 

lapkričio, kovo mėn. pradžioje bei pasibaigus 

pusmečiams. 

Aptartos pažangumo kritimo priežastys. 

1.1.8. Mokyklos veiklos įsivertinimo 

organizavimas IQES online platformą 

pagal Nacionalinės mokyklų vertinimo 

agentūros pateiktą anketą.  

 

Lapkričio-

gruodžio 

 

 

 

M. Malcevičius Pateikti konkretūs pasiūlymai dėl veiklos 

tobulinimo. 

Nustatytos tobulintinos sritys. 

Apklausoje dalyvavo 90 proc. mokinių, bent 30 

proc. mokinių tėvų. 

1.1.9. Mokinių užimtumo pertraukų metu 

organizavimas. 

Iki birželio 1 d.  M. Malcevičius, 

A. Navickas 

Sukurta įdomi ir mokinių fizinio, intelektualinio 

ugdymo poreikius atitinkanti sistema, įtraukianti 

mokinius į juos dominančias veiklas pertraukų 

metu. 

1.1.10. Mokytojų tarybos posėdžių organizavimas 

 

Sausio mėn. 

Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

Rugpjūčio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Suorganizuoti 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, 

pateiktos analizės, siūlymai ir nutarimai dėl 

mokyklos veiklos tobulinimo. 

 

1.1.11. Bendruomenės narių telkimas mokyklos 

veiklai ir mokinių ugdymo tobulinimui, 

mokyklos kultūros puoselėjimui: 

Mokyklos tarybos posėdžiai; 

Atvirų durų dienos; 

Renginiai; 

Tėvų klubo veikla. 

Visus metus K.Šaltis 

M. Malcevičius 

 

Suorganizuota Atvirų durų diena, po 3 tėvų 

susirinkimus kiekvienoje klasėje; 

Suorganizuota ne mažiau kaip viena 

bendruomenės šventė; 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 5 tėvų klubo 

užsiėmimai. 

1.1.12. Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida. 

 

Visus metus M. Malcevičius 

 

Mokyklos svetainėje skelbiama informacija apie 

mokyklos veiklą. 

Apie mokykloje vykstančius didesnius 

renginius, akcijas, kitas veiklas per metus 

parengti bent 3 didesni straipsniai miesto ir/ar 

šalies spaudoje. 

1.1.13. El. dienyno tvarkymo nuostatų rengimas. Iki vasario 1 d. M. Malcevičius Parengta aiški sistema, kas už ką atsakingas 

vykdant mokinių mokymosi, lankomumo 

apskaitą el. dienyne „Tamo“. 
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1.2. Tobulinti mokytojų dalykinę kompetenciją. 

 

 Priemonės Data Atsakingas Kriterijai 

1.2.1. Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose. 

Visus metus M. Malcevičius 100 proc. mokytojų dalyvavo bent trijuose 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 

1.2.2. Seminarų organizavimas mokyklos 

mokytojams. 

Iki gruodžio 1 d. M. Malcevičius  Suorganizuoti bent 2 bendri seminarai. 

1.2.3. Respublikinių  konferencijų organizavimas. Visus metus Mokytojai Suorganizuotos 3 konferencijos. 

1.2.4. Pamokų mini stebėjimai. 

 

Visus metus M. Malcevičius Aptartos stebėtų pamokų stiprybės ir tobulintini 

aspektai. 

 

1.2.5.  Mokyklos vadovo ir jo pavaduotojų 

vertinimas ir įsivertinimas. 

Iki birželio 1 d. A. Traškinienė Įvertintos kompetencijos pagal anketą. 

 

 

 

1.3. Plėsti kokybiško ugdymo prieinamumą 

 

 Priemonės Data Atsakingas Kriterijai 

1.3.1. Pedagoginės, socialinės pagalbos teikimas 

įvairių gebėjimų mokiniams. 

Pagal poreikį M. Malcevičius, 

D. Šuškevičienė 

Specialioji pedagoginė pagalba teikiama 60  

mokinių, socialinė – 50 mokinių.  

1.3.2. Vaiko gerovės komisijos veikla. 

 

Visus metus M. Malcevičius, 

A. Kairienė 

Po vieną posėdį per mėnesį. 

1.3.3. Konsultacijų organizavimas. 

 

Visus metus Mokytojai Visi mokytojai organizuoja konsultacijas 

mokiniams.  

1.3.4. Nuotolinio mokymo organizavimas. Visus metus M. Malcevičius, 

Mokytojai 

Paskirti ir dirba nuotolinio mokymo 

koordinatoriai. 

1.3.5. Neformaliojo ugdymo organizavimas. 

 

 

 

 

Pagal 

neformaliojo 

ugdymo 

tvarkaraštį, 

renginių planą 

M. Malcevičius, 

mokytojai 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lanko daugiau 

kaip 100 mokinių. 

Renginiuose aktyviai dalyvauja apie 30 proc. 

mokinių. 
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1.3.6. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. 

Visus metus Mokytojai Mokiniai dalyvavo visose Švietimo skyriaus 

organizuotose olimpiadose ir varžybose. 

1.3.7.  Dalyvavimas tarptautiniuose tyrimuose. Pagal grafiką M. Malcevičius Mokinių rezultatų vidurkis ne mažesnis už 

Lietuvos mokinių rezultatų vidurkį. 

1.3.8. Dalyvavimas projekte „Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 

bendrajame lavinime ir profesiniame 

mokyme“. 

 

Visus metus D. Šuškevičienė Projekto veiklose dalyvauja visi 5-8 klasių 

mokiniai. 

1.3.9. Dalyvavimas bent viename tarptautinime 

projekte. 

Visus metus M. Malcevičius, 

I. Urbonienė 

Projektinėse veiklose dalyvauja 10 proc. 

mokinių. 

1.3.10. Užimtumo organizavimas PUG, 1-4 kl. 

mokiniams atostogų metu. 

2 kartus per 

metus 

M. Malcevičius, 

K. Šaltis 

Suorganizuotos stovyklos atostogų metu, 

parengtos programos. 

 

 

2.Tikslas. Katalikiškų vertybių ugdymas ir sklaida. 

2.1.Taikyti katalikiškojo ugdymo sistemos elementus formaliajame ir neformaliajame ugdyme.  

 

 Priemonės Data Atsakingas Kriterijai 

2.1.1. Vertybinio ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Balandžio 

mėn. – gegužės 

mėn. 

V. Kruopis, 

mokytojai 

Įgyvendinama Katalikiškųjų vertybių ugdymo 

programa kultūrinių-pažintinių dienų metu. 

2.1.2. Socialinė veikla. 

 

Visus metus D. Šuškevičienė Patobulinta socialinės veiklos organizavimo 

sistema. 

2.1.3. Katalikiškų mokyklų asociacijos 

konferencija (seminaras). 

Balandžio 

mėn. 

 

Kun. T. Rudys 1 konferencija (seminaras). 

2.1.4. Edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtojimas. 

 

 

Visus metus L. Šuntaitė-

Kruopienė 

Mokyklos aplinkoje atsispindi krikščionybės 

simboliai; 

kuriamos dekoracijos atsižvelgiant į liturginių 

metų tematiką. 

2.1.5. Renginių organizavimas. Pagal renginių 

planą 

Kun. T. Rudys, 

M. Malcevičius 

Mokyklinius renginius organizuoja 20 proc. 

mokinių, dalyvauja ne mažiau 90 proc. mokinių. 
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2.1.6.  Dalyvavimas Lietuvos katalikiškų mokyklų 

asociacijos suvažiavime-seminare Birštone. 

Sausio mėn. M. Malcevičius, 

K. Šaltis 

Teikiami siūlymai Lietuvos katalikiškų mokyklų 

asociacijos tarybai dėl katalikiško ugdymo 

organizavimo, sudarytas veiklų su kitomis 

katalikiškomis mokyklomis planas. 

 

 

2.2. Dalyvauti miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose, ugdant Evangelines vertybes. 

 

 Priemonės Data Atsakingas Kriterijai 

2.2.1. Rekolekcijų organizavimas. 

 

 

 

Advento ir 

Gavėnios 

laikotarpiu 

V. Kruopis, 

kun. T. Rudys 

Suorganizuotos 2 rekolekcijos, kuriose dalyvauja 

90 proc. mokytojų. 

2.2.2. Stovyklos organizavimas. 

 

Birželio mėn. M. Malcevičius, 

V. Kruopis 

Dalyvauja 50 mokinių. 

2.2.3. Dalyvavimas piligriminiuose žygiuose Rugsėjo mėn. K.Šaltis Žygyje dalyvauja 15 mokinių. 

2.2.4. Bendruomenės telkimas Visus metus M. Malcevičius Suorganizuoti bent 3 renginiai mokyklos 

bendruomenei. 

 

 

________________ 


