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PLANAS 

 

 

I SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 

2020 m. Metodinės tarybos veikla: 

 Aptarti Metodinės tarybos 2020 m. veiklos pasiekimai ir parengtas 2021 m. (2021-01-01 – 

2021-08-31 laikotarpio) veiklos planas; 

 Atlikti pirmos ir penktos klasių mokinių adaptacijos tyrimai; 

 Organizuoti konkursai, dalykų olimpiados Mokykloje, jų rezultatai aptarti Metodinių grupių 

posėdžiuose, daugiausiai taškų surinkę mokiniai dalyvavo Vilniaus rajono mokyklų olimpiadose; 

 Vyko suplanuoti renginiai, parodos, išvykos, pilietinės akcijos, projektinė veikla, 

netradicinės pamokos ir kiti renginiai; 

 Suorganizuota kasmetinė, tradicinė pradinių klasių mokinių ir priešmokyklinio ugdymo 

vaikų vasaros poilsio stovykla „Saulėtekis“;  

 Visus metus buvo kuriamos Mokyklos edukacinės erdvės; 

 Mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto inicijuotame 

projekte ,,Olimpinis mėnuo“; 

 Mokykla prisijungė prie sveikatos stiprinimo programos 2020–2024 m. ,,Sveika mokykla – 

sveikas vaikas“; 

 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Liudmila Švarcienė ir  pradinių klasių mokytoja 

Gintarė Masalskienė dalyvavo konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir skaitė 

pranešimą „Ar pertrauka gali būti naudinga?“; 

 Iškilus iššūkiams dėl Covid-19 pandemijos per trumpą laiką buvo persiorientuota ir ugdymo 

procesas vykdytas nuotoliniu būdu. Pasikeitus kvalifikacijos tobulinimo prioritetinėms kryptims, 

mokytojai mokėsi dirbti Zoom, Teams platformomis, buvo įsidiegtos EDUKA, EMA ir kitos 

elektroninės mokymosi aplinkos, kėlė kvalifikaciją aktualiomis darbui nuotoliniu būdu temomis.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI IR TIKSLAI  

 

Mokyklos 2021 metų veiklos prioritetai: 

 Ugdymo(si) kokybė; 

 Vidinis Mokyklos bendradarbiavimas. 
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Mokyklos 2021 metų veiklos tikslai: 

 Pagerinti ugdymo(si) kokybę sukūrus mokinių individualios pažangos įsivertinimo sistemą; 

 Pagerinti ugdymo(si) kokybę patobulinus ugdymo proceso diferencijavimą ir 

individualizavimą, atsižvelgiant į mokinių gebėjimų ir žinių lygį, padidinus pagalbos mokiniams teikimo 

efektyvumą; 

 Kelti bendradarbiavimo kultūrą ir skatinti kolegialų mokymąsi. 

 

III SKYRIUS 

2021 M. (2021-01-01 – 2021-08-31) VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Laikotarpis Atsakingi 

Posėdžiai 

1.  1.1. Metodinės tarybos 2021 m. planuojamos veiklos 

aptarimas. 

1.2. Olimpiadų Mokykloje organizavimas ir aptarimas. 

1.3. Klasių vadovų planų vykdymo kontrolė. 

Sausio mėn. Metodinė taryba 

2.  2.1. Sveikatos ugdymui skirtų užsiėmimų, prevencinių 

programų, socialinės-pilietinės veiklos, pažintinės 

veiklos įgyvendinimo efektyvumas. 

2.2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

gerosios patirties sklaidos ir kolegialaus grįžtamojo 

ryšio ilgalaikio plano aptarimas. 

2.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų teikiamų 

konsultacijų naudojimas siekiant kompleksinės 

pagalbos kiekvienam mokiniui. 

2.4. Metodinės dienos ,,Mokytojas – mokytojui“ 

organizavimas. 

Vasario mėn. 

 

Metodinė taryba 

3.  3.1. Pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, klasių 

valandėlių ir kitų veiklų stebėjimas. 

3.2. Metodinės dienos ,,Mokytojas – mokytojui“ 

rezultatų aptarimas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinė taryba 

4.  4.1. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo analizė. 

4.2. Mokytojų įsivertinimo analizė. 

Birželio mėn. Metodinė taryba 

5.  5.1. Metodinės tarybos 2021–2022 mokslo metų 

veiklos planavimas. 

Rugpjūčio 

mėn. 

Metodinė taryba 

Geroji patirtis 

6.  Metodinės tarybos narių pagalba naujai Mokykloje 

pradėjusiems dirbti mokytojams ir mokytojams, 

turintiems pamokos vadybos problemų. 

Nuolat 

 

Metodinė taryba 

7.  Gerosios patirties ,,Mokytojas mokytojui“ sklaida 

metodinėse grupėse (atviros, integruotos pamokos, 

atviros klasių valandėlės, pranešimai, metodinės 

diskusijos ir kt.). 

Nuolat Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

8.  Netradicinių pamokų organizavimas ir aptarimas. Nuolat Metodinė 

taryba, 
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mokytojai 

9.  Bendradarbiavimas su Nemenčinės zonos ir kitomis 

mokyklomis. 

Nuolat Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

10.  4, 6 ir 8 klasių NMPP testų rezultatai. Gavus 

rezultatus 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

11.  Gerosios patirties sklaidos sisteminimas. Savišvieta. 

Mokytojų įsivertinimas ir kvalifikacijos tobulinimas 

per mokslo metus. 

Birželio mėn. Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Kvalifikacijos tobulinimas 

12.  Dalyvavimas mokymuose ,,Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas, atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimų ir žinių lygį“ ir gautos informacijos 

sklaida. 

Sausio – kovo 

mėn. 

Metodinė taryba 

13.  Dalyvavimas mokymuose ,,Mokytojų įsivertinimas“ ir 

gautos informacijos sklaida. 

Sausio – kovo 

mėn. 

Metodinė taryba 

Pranešimai 

14.  ,,Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklų 

puoselėjimas“ (Mokyklos tarybos posėdyje). 

Kovo mėn. Renata 

Aranauskienė, 

Sigita Čiurlienė 

15.  ,,Mokinių individualios pažangos įsivertinimo 

sistema“ ir kiti pranešimai šia tema (Metodinės dienos 

metu). 

Balandžio 

mėn. 

Liudmila 

Švarcienė, 

Gintarė 

Masalskienė, 

kiti mokytojai 

16.  Pranešimai ugdymo proceso diferencijavimo ir 

individualizavimo, atsižvelgiant į mokinių gebėjimų ir 

žinių lygį, tema (Metodinės dienos metu). 

Balandžio 

mėn. 

Vilma 

Petrokienė, 

kiti mokytojai 

17.  ,,Ypatingas vaikas pradinėse klasėse“ ir kiti pranešimai 

mokymosi sunkumų turinčių ir gabių mokinių ugdymo 

tema (Metodinės dienos metu). 

Balandžio 

mėn. 

Renata 

Aranauskienė, 

kiti mokytojai 

18.  Patyčių prevencijos tema (Mokytojų tarybos 

posėdyje). 

Birželio mėn. Milda 

Daškevičienė, 

Gražina 

Simelienė 

Renginiai, projektai, ekskursijos 

19.  Dalyvavimas Vilniaus rajono ir Mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, olimpiadose, 

konkursuose ir kt. 

Pagal Vilniaus 

rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo 

skyriaus ir 

Mokyklos 

renginių planą 

Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

20.  Metodinė diena ,,Mokytojas – mokytojui“ (temomis 

,,Mokinių individualios pažangos įsivertinimo 

sistema“, ,,Diferencijavimas ir individualizavimas, 

Balandžio 

mėn. 

 

Metodinė 

taryba, 
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atsižvelgiant į mokinių gebėjimų ir žinių lygį“, 

,,Mokymosi sunkumų turinčių ir gabių mokinių 

ugdymas“). 

Metodinės 

grupės 

21.  Sveikatos stiprinimo programa ,,Sveika mokykla – 

sveikas vaikas“. 

Sausio – 

birželio mėn. 

Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

22.  Mokyklos bendruomenės renginys ,,Šeimos diena“. Birželio mėn. Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

Tiriamoji veikla 

23.  Mokinių individualių žinių, gebėjimų ir poreikių 

stebėjimas. 

Kovo – 

birželio mėn. 

Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

 

________________________ 

 

 

 

 


