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I. PRAĖJUSIŲ METŲ MOKYKLOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Sidabravo vidurinės mokyklos 2013 m. Veiklos programoje numatyti tikslai buvo gerinti ugdymo  kokybę, įtraukti tėvus į aktyvų dalyvavimą 

mokinių ugdymo procese. 

Tikslams įgyvendinti buvo numatyti keli uždaviniai: teikti savalaikę pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą, ugdyti mokinių gebėjimo 

mokytis kompetenciją, visapusiškai ir įvairiais lygmenimis informuoti tėvus apie mokinių pasiekimus, mokyklos veiklą, teikti tėvams pedagoginę pa-

galbą.  

Sistemingai įgyvendintas pirmas tikslas – gerinti ugdymo kokybę. Metodinės tarybos posėdyje „Individualių konsultacijų organizavimas mo-

kymosi sunkumų turintiems ir gabiems mokiniams“ aptartas individualių konsultacijų organizavimas. Dauguma mokytojų konsultuoja mokinius jiems 

patogiu metu : prieš pamokas, per pertraukas, per laisvas pamokas, po pamokų, artėjant kontroliniams darbams. Vyresniųjų klasių mokiniai jas lanko 

aktyviau negu 5-9 klasių mokiniai. Mokytojai organizuoja konsultacijas  ne tik spragų turintiems mokiniams, bet daug dėmesio skiria gabiems moki-

niams, kurie  konsultuojami juos ruošiant olimpiadoms, konkursams. 

Pradinio ugdymo etape labai svarbu padėti tvirtus pagrindus tolimesniam sėkmingam mokinių ugdymui ir ugdymuisi. Todėl pradinių klasių 

mokytojai, esant reikalui, dirba individualiai po pamokų, su silpnais mokiniais aiškinamasi, ko jie nesuprato pamokoje. Gabiems mokiniams skiriamos 

papildomos užduotys, kurios aptariamos po pamokų. 

Metodinės tarybos posėdyje „Klasių auklėtojų ir Vaiko gerovės komisijos bendradarbiavimas sprendžiant socialines mokinių problemas“ aptar-

tos klasių auklėtojų ir Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) bendradarbiavimo problemos, kuriant saugią ir palankią aplinką mokiniams, organizuo-

jant ir koordinuojant švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuojant švietimo pagalbos teikimą 

mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal įstatymą. 

Buvo atlikti ir apibendrinti tyrimai dėl skatinimo ir nuobaudų sistemos elektroniniame dienyne. 75 % mokinių tėvų pageidavo elektroniniame 

dienyne matyti ne vien  pažangos ir pasiekimų vertinimą, bet ir mokytojų, klasės auklėtojų parašytus pagyrimus,  pastabas, skirtas tik jų vaikams.  

Dalintasi patirtimi mokytojų tarybos posėdyje „Pagalbą teikiančių specialistų, mokytojų padėjėjų ir mokytojų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų 

poreikių vaikus“. Mokykloje mokosi 21 mokinys, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių. Vyksta nuolatinis specialistų, mokytojų padėjėjų ir dalykų 

mokytojų bendradarbiavimas ir konsultacijos. Ugdymosi pasiekimai aptariami VGK posėdžiuose, į kuriuos kviečiami  tėvai, kad galėtų susipažinti su 

savo vaikų ugdymosi pasiekimais.  

Visi mokytojai siekė ugdyti mokinių gebėjimo mokytis kompetenciją. Mokytojų tarybos posėdyje „Nuo mokymo prie mokymosi“ aptarti mo-

kymosi metodai, skatinantys mokinių mokymosi motyvaciją, padedantys mokiniams tikėti mokymosi sėkme, suvokti, kad, norint pasiekti gerų moky-

mosi rezultatų, svarbu mokėti mokytis: suprasti mokymosi reikšmę, planuoti laiką, pasirinkti tinkamą mokymosi būdą, savarankiškai planuoti ir atlikti 

suplanuotą veiklą, naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, bendradarbiauti, įsivertinti ir tobulinti savo mokymąsi. 

  Mokytojų metodinės tarybos posėdyje „Netradicinių pamokų organizavimas mokykloje“ buvo pasidalinta patirtimi apie netradicines pamokas, 

kurios skatina mokymosi motyvaciją. Pamokos buvo organizuojamos mokyklos ir miestelio muziejuose, skaitykloje, bibliotekoje, ekskursijose, gamtos 

prieglobstyje, mokyklos kieme, lauko klasėje. 

 

 



 

 

Mokytojai organizavo išvykas į spektaklius. Po spektaklių vyko įdomios diskusijos. Mokinių dėmesio susilaukė pamokos,  susijusios su „Kūry-

binių partnerysčių“, Comenius projektų įgyvendinimu. 

Buvo organizuojamas Pleneras skirtingų klasių mokinių grupei. Gilinami gamtos, architektūrinių objektų, perspektyvos piešimo ir tapymo įgū-

džiai. Vyko pamoka-koncertas, kurią vedė skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Netradicinė – integruota pamoka 5 klasės mokiniams  „Mes dėko-

jame gamtai....“ organizuota Miškių miške. Technologijų mokytojos organizuoja keliones į privačias ir valstybines įstaigas. Pradinių klasių mokiniams  

netradicinės pasaulio pažinimo pamokos vyko Sidabravo seniūnijoje, Sidabravo muziejuje, gaisrinėje, mokyklos kieme, gatvėje „Mokomės pereiti pės-

čiųjų perėją“, mokyklos muziejuje „Senoviniai daiktai“. Lietuvių kalbos pamoka „Laiško kelionė“ organizuota Sidabravo pašto skyriuje, mokiniai susi-

tiko su pašto viršininke ir laiškaneše. Pasaulio pažinimo pamoka „Mūsų planetos ir žvaigždynai“ buvo suorganizuota planetariume, o mokyklos aktų 

salėje – advento pamoka-popietė „Prie bendro stalo“. 

Mokykla su vietos bendruomene bendradarbiauja įvairiuose veiklos srityse: socialinėje, kultūrinėje, švietimo, sporto. Bendradarbiavimo formos 

įvairios: renginiai, varžybos, akcijos, talkos, pokalbiai, kelionės. Vietos bendruomenės inicijuoja nominacijos „Metų mokinys“ rinkimus,  respublikinių 

konkursų nugalėtojų pagerbimą. 

Siekiame būti patraukli ugdymo įstaiga, todėl aktyviai dalyvaujame įvairiuose projektuose. 2013 metais buvo vykdomas tarptautinis projektas 

„Ekologinis moksleivių ugdymas“, kurį koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiam projektui įgyvendinti skirta 21 000 eurų. Mokyklos partne-

riai yra iš Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos ir Graikijos. Kitas projektas „Kūrybinės partnerystės“. Jo vykdytojai – Ugdymo plėtotės centras  ir Britų 

Taryba. Šis projektas sukuria sąlygas bendradarbiauti mokykloms ir kūrybinio sektoriaus profesionalams. Bendradarbiavimo tikslas ieškoti būdų, kaip 

atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese.  

Apie mokyklos gyvenimą tėvai daugiausiai informuojami klasių tėvų susirinkimuose. Jie organizuojami du kartus per metus. Juose tėvai gali susi-

tikti su dalykų mokytojais, auklėtojais, administracija. Balandžio 12 dieną  mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurį mokiniai pradėjo nuotai-

kinga menine programa „Džiaugsmas gyventi" Skambėjo eilės bei dainos apie šiltą vaikų, tėvų, mokytojų bendravimą, gerą nuotaiką sukūrė smagūs 

šokiai. Susirinkime pristatytas ugdymo proceso organizavimas, neformalioji mokyklos veikla. Tėvai supažindinti su mokykloje priimtomis bendravimo 

ir bendradarbiavimo nuostatomis, pristatyta pažangumo bei mokinių pasiekimų ataskaita. Susirinkime dalyvavo Radviliškio rajono Vaiko teisių apsau-

gos skyriaus vedėja Larisa Paurienė, kuri kalbėjo apie tėvų ir vaikų teises, pareigas ir atsakomybę, mokinių elgesį viešose vietose. Siekiant gerinti ryšį 

su tėvais buvo organizuojamos atvirų durų dienos, ieškota neformalių bendravimo su tėvais būdų; organizuotos tėvų išvykos į teatrą ir  muziejus, šven-

tinės mokinių ir tėvų valandėlės, kartu prekiauta „Kaziuko“ mugėje. Padėkota mokinių tėveliams, kurie negailėdami savo laiko, energijos, lėšų padeda 

mokyklai, klasei, klasių auklėtojoms. Tėveliams  įteikti padėkos raštai 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VEIKLOS TURINYS (2014m.) 

Tikslas: Gerinti ugdymo kokybę. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas (da-

ta) 

Preliminarus 

lėšų poreikis 

(litų) 
Laukiamas rezultatas 

1. Ugdomąją 

veiklą orientuo-

ti į vaiko kūry-

biškumo ugdy-

mą. 

Metodinės tarybos posėdis „Modernių mokymo priemonių naudojimas pamokoje“ S.Jakaitienė Spalio mėn.  Kyla mokymosi motyvacija. 

Mokytojų gerosios patirties sklaida  naudojant skaitmenines priemones. 
S.Jakaitienė 

Du kartus per 

metus 
 Tobulinamos mokytojų kompetencijos. 

Mokytojų tarybos posėdis „Metodų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, taikymas pamo-

kose“. 

 

S.Jakaitienė Gruodžio mėn. 

 
Tobulinamos mokytojų kompetencijos. 

Dalyvavimas UPC kūrybiškumo ugdymo projekte „Pokyčių mokykla“  J. Gedvilienė Nuolat  Kyla mokymosi motyvacija. 

Įsteigiamas kūrybiškai dirbančių mokytojų klubas. S.Jakaitienė Vasario mėn.  Tobulinamos mokytojų kompetencijos. 

Dalyvavimas tarptautiniame projekte L. Navickienė Nuolat  Kyla mokymosi motyvacija. 

Veiklos individualizavimas ir diferencijavimas pamokose. 
S.Jakaitienė Nuolat 

 Gerėja mokinių mokymosi pasi-

ekimai. 

2.Stiprinti kla-

sės auklėtojo 

vaidmenį ug-

dymo procese. 

Patikslinti klasės auklėtojo pareiginiai nuostatai 
Z.Gedvilas Sausio mėn.  Efektyviau organizuojama veikla. 

Mokytojų tarybos posėdis „Klasės auklėtojo veikla gerinant mokinių lankomumą ir stip-

rinant mokymosi motyvaciją.“ 
K.Tamošiūnas 

Balandžio 

mėn. 
 Gerėja pamokų lankomumas. 

Klasės auklėtojų metodinės  grupės  pasitarimas „ Klasės auklėtojas šiandien: jo vaid-

muo, darbo formos bei problemos auklėjamajame procese“ 
A.Blužienė Vsario mėn.  Efektyviau organizuojama veikla. 

Tikslas: Stiprinti mokinių sveikatą. 

 

1. Sudaryti 

sveikas ir 

saugias mo-

kymosi sąly-

gas. 

Pakeisti sporto salės stogo dangą ir apšiltinti sienas. K.Tamošiūnas Liepos mėn.  Gerėja ugdymo sąlygos. 

Įrengti naujas mokymo erdves bendrabučio patalpose ir sutvarkyti koridorių. K.Tamošiūnas Vasario mėn.  Jaukesnė aplinka. 

Atlikti mokytojų kambario ir vestibiulio remontą. K.Tamošiūnas Kovo mėn.  Jaukesnė aplinka. 

Pakeisti dienos užimtumo centro grindų dangą. 
K.Tamošiūnas 

Balandžio 

mėn. 
 Gerėja ugdymo sąlygos. 

Darnaus vystymosi įgūdžių formavimo programa,,Darni mokykla"  

 R.Tamošiūnienė nuolat  

Gebėsime veiksmingai valdyti ir 

naudoti išteklius, derinant aplinkos 

apsaugą, socialinį teisingumą ir eko-

nomikos vystymąsi. 

2. Gilinti 

sveikatos 

žinias ir įgū-

džius. 

Įsijungti į programą „Sveikatą puoselėjanti mokykla“ 
V. Kaklauskienė Sausio mėn.  

Įgytos žinios padės stiprinti mokinių 

sveikatą. 

Renginys „Sveika gyvensena – sveikatos pagrindas“ 
V. Kaklauskienė 

Balandžio 

mėn. 
 

Įgytos žinios padės stiprinti mokinių 

sveikatą. 

Akcija „Augu švarus ir sveikas“ 
V. Kaklauskienė Gegužės mėn.  

Įgytos žinios padės stiprinti mokinių 

sveikatą. 

Renginys „Sveikas maistas – mūsų grožis ir sveikata“ 
V. Kaklauskienė 

Lapkričio 

mėn. 
 

Įgytos žinios padės stiprinti mokinių 

sveikatą. 

Rengiami prevenciniai projektai, vykdoma įvairi prevencinė veikla. 
R.Lukošienė nuolat  

Mažėja mokinių turinčių žalingų 

įpročių skaičius 



3.Formuoti 

fizinio akty-

vumo įgū-

džius. 

Atnaujintame aikštyne, sporto salėje  rengiamos sporto dienos, futbolo ir krepšinio turnyrai, 

kiti sportiniai renginiai. 

 

V.Masėnienė nuolat  Gerėja mokinių fizinė sveikata. 

Judėjimo sveikatos labui diena V.Masėnienė Gegužės mėn.  Gerėja mokinių fizinė sveikata. 

Gerosios patirties sklaida  pradinių klasių mokytojams „Sportiniai žaidimai ir judriosios estafetės 

kūno kultūros pamokose“ 
V.Masėnienė Rugsėjo mėn.  Tobulinamos mokytojų kompetencijos. 

Metodinės tarybos posėdis „Mokinių fizinio aktyvumo skatinimas per kūno kultūros pamokas“. Z.Gedvilas Gegužės mėn  Tobulinamos mokytojų kompetencijos. 

Tyrimas „Mokinių fizinis aktyvumas“ 
Z.Gedvilas Kovo mėn.  

Efektyviau įgyvendinami programos 

uždaviniai 

 

 

III. PROGRAMOS, PROJEKTAI, PLANAI, PAGAL KURIUOS ORGANIZUOJAMA MOKYKLOS VEIKLA  

 

Programos:  

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. 

2. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. 

3. Sveikatos ugdymo ir mokymo programa. 

Planai:  

1. Mokyklos strateginis planas. 

2. 2013-2014 mokslo metų mokyklos ugdymo planas. 

3. Mokyklos tarybos veiklos planas. 

4. Mokytojų tarybos veiklos planas. 

5. Metodinės tarybos veiklos planas. 


