
VILNIAUS ŽĖRUČIO PRADINĖ MOKYKLA 

2019 METŲ VEIKLOS  PLANAS 

 

1. Mokyklos pristatymas: 

 

 Misija  

Teikti pradinį ugdymą, kuris orientuotas į vaiko poreikius ir gebėjimus, atsiţvelgiant į ugdytinių prigimtines galias. 

 

 Duomenys apie mokyklą 

Mokykla įsteigta 2001 m. liepos 18 d. 

Mokyklos kodas – 195007921 

Steigėjas – Vilniaus m. savivaldybės taryba 

Mokyklos direktorė – Birutė Liekienė 

Mokomoji kalba – lietuvių 

Patalpų plotas – 1748 m² 

Finansinis savarankiškumas – Biudţetinė įstaiga “Biudţetinių įstaigų buhalterinė apskaita”. 

 

 Mokykloje sukomplekuota 16 klasių komplektų. Mokosi 386 mokinių.  

 

 Veikia įvairios pakraipos neformalaus švietimo būreliai. Mokykloje organizuojami Robotikos akademijos, informatikos būrelio uţsiėmimai. 

Bendradarbiaujant su sporto mokykla „Tauras“ vyksta šachmatų ir šaškių būrelių uţsiėmimai. Uţsienio kalbos gebėjimai plėtojami anglų k. 

būreliuose. Individulius gebėjimus mokiniai tobulina chorinio dainavimo, tautinio, šiuolaikinio šokio ir T. Petreikio šokių  studijose, folkloro 

būrelyje „Bubilas“, dailės, dramos, lėlių teatro, sporto, Karatė, rankdarbių iš siūlų, karoliukų vėrimo būreliuose.  

 

 Mokykloje po pamokų veikia 9 VDM grupės, 1 grupė organizuojama pries pamokas, nuo 7.00 val. Prašymus pateikė 273 mokinių tėvai, tai 

sudaro 68 proc. visų mokyklos mokinių. VDM grupėse mokiniai aktyviai leidţia laiką saugioje mokyklos teritorijoje, ţaidţia stalo, 

lavinamuosius ţaidimus, individualiai su grupių mokytojomis tobulina skaitymo, rašymo, matematinius gebėjimus.   

 

Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2017-2018 mokslo metais 

 

1. Įgyvendinant pirmąjį  keltą tikslą, mokykloje buvo organizuotos akcijos, veiklos ir projektai „Tolerancijos diena“, „ Tarptautinė tylos 

diena“, „Savaitė be patyčių“ mokinių emociniam saugumui uţtikrinti. Organizuotas patyčių paplitimo mąsto tyrimas. Veikla buvo 

organizuojama ne tik mokykloje.  Buvo organizuota išvyka į  „Skalvijos“ kino teatrą, kuriame pirmų klasių mokiniai ţiūrėjo kino filmą 

„Eleonoros paslaptis“  ir dalyvavo aptarime. 
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2. Taip pat vyko aktyvus bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui specialistais, siekiant patenkinti individualius mokinių poreikius. Buvo 

atliktas pirmokų adaptacijos tyrimas, organizuoti trišaliai pokalbiai. Mokytojos bendradarbiavo su specialistais siekdamos padėti mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, nustatyti kylančių sunkumų prieţastis ir padėti mokiniui siekti individualios paţangos. Vaiko gerovės 

komisija aktyviai bendradarbiavo su PVC, VRC, VTAT, PPT ir kt.. 

 

3. Įgyvendinant antrąjį tikslą, buvo siekiama aktyviai įtraukti mokinių tėvus į ugdymo procesą. Mokinių tėveliai padėjo suorganizuoti 

išvykas į  Vilniaus tarptautinį oro uostą, geleţinkelio muziejų , Priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Taip pat organizavo netradicines pamokas-

susitikimus („Lietuvos pilys“, „Archeologiniai kasinėjimai“, muzikos pamoka - susitikimas su pučiamųjų instrumentų virtuozu Sauliumi 

Petreikiu,  sveikatos stiprinimo „Pirmoji pagalba“, „Bakterijos“, „Saugus internetas“, susitikimas su sportininku A. Juknevičiumi, Muitinės 

departamento kinologais.) mokiniams, pristatydami savo profesijas. Vyko edukacinė pamoka apie  pramonės įrenginius  Litexpo parodų 

rūmus. Tėveliai padėjo organizuoti edukacines paskaitas vaikų auklėjimo, santykių šeimoje, pasiruošimo mokyklai klausimais. Tėvai 

aktyviai dalyvavo tradiciniuose mokyklos renginiuose, kartu su vaikais ruošdami parodėles, padėdami organizuoti bendrus klasės renginius, 

dalyvaudami mokykloje buriamų komisijų veikloje. Taip pat buvo plėtojamas komandinis darbas, bendruomenės narių partnerystė, pozityvūs 

santykiai. 

  

4. Stiprinant pilietinę tapatybę mokykloje vyko projektas „Lietuviai panašūs, lietuviai skirtingi“, skirtas paminėti Valstybės šimtmetį. 

Siekiant supaţindinti su kultūriniu paveldu buvo organizuojamos edukacinės pamokos kiekvienoje klasėje „Piliakalniai“, išvykos mokiniams  

į Rumšiškes, Trakus, Kernavę, Kauną, Molėtus. Edukaciniai uţsiėmimai Nacionaliniame Lietuvos muziejuje, edukaciniai uţsėmimai su 

Gamtukai.lt komanda. Mokykloje buvo organizuotas projektas skirtas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui ir tęstinis projektas „Pasaka 

muzikoje“ su Vilniaus vaikų muzikos mokykla „Lyra“. 

 

5. Mokyklos pedagogai tikslingai kėlė kvalifikaciją. Mokykloje buvo organizuoti mokymai „ Komunikacija ir santykių kūrimas švietimo 

įstaigoje“, „Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas ir matematinis mąstymas“, „Jausmų labirintai. Kaip padėti vaikui įveikti pyktį, 

nerimą ir baimes“, „Mokymąsį aktyvinančių metodų taikymas pamokose“, „Tarpdalykinė integracija pradiniame ugdyme“. 

 

6. Ypatingų rezultatų pasiekta ir akademinėje srityje. Mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, bei  Vilniaus miesto 

įvairių mokomųjų dalykų  olimpiadose ir konkursuose: 

 

• Mokykla apdovanota Pangėjos  taure. 

• Matematikos konkurse  „Pangea“ iškovota I vieta. 

• Matematikos  konkurse „Kengūra“ 3 mokiniai  pateko į geriausių Lietuvos mokinių 50-uką. 

• Nuolat dalyvaujama ir laimima respublikiniuose šaškių  ir šachmatų turnyruose. Šaškių turnyre iškovota III vieta. 

• Vilniaus m. 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje iškovotos II ir IV vietos. 

• Aktyviai dalyvauta matematikos ir anglų kalbos olimpiadose Kings. 

• Vilniaus miesto tautosakos bei tautodailės konkurse „Leliumoj“ laimėtas laureato diplomas. 
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• Neformalaus ugdymo dailės būrelio mokinių darbai buvo eksponuoti Vrublevskių  Mokslo akademijos bibliotekoje surengtoje 

parodoje „Šimtmečio spalvos“.  

• Vilniaus miesto mokyklų ţaidynėse vaikinų plaukimo varţybose iškovota I vieta, o merginų plaukimo varţybose – III vieta. 

 

7. Stiprinant mokinių sveikatą, mokykloje vyko  uţsiėmimai: „Draugiška kuprinė“, „Sveika mityba“, „Mano maistas – mano vaistas“,  

„Vasaros poilsis ir galimi pavojai“ ir kt.. Mokiniai dalyvavo pieno produktų ir vaisių vartojimo skatinimo programose. Taip pat dalyvavo 

Solidarumo bėgime, kurį organizavo organizacija „Gelbėkit vaikus“. 

 

8. Įgyvendinant 2017-2018 m.m. metinį veiklos planą iš dalies pavyko organizuoti dalijimąsi gerąja patirtimi tarp pedagogių.  

 
                                                                               2018 NMPP REZULTATAI: 
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2019 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. TIKSLAS. UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS. 

UŽDAVINIAI 
ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONĖS 

ĮGYVENDINIMO 

LAIKAS 
VERTINIMO KRITERIJAI, REZULTATAS 

1.1. Ugdyti mokinių 

atsakomybę už savo 

mokymąsi. 

 

 

1.1. Tobulinti konkrečių 

pamokos uţdavinių 

formavimą ir gerinti 

mokinių įsivertinimo 

rodiklius. 

 

 

2019 m.  1. Pamokos uţdaviniai pritaikyti mokinių galimybėms ir 

poreikiams, skatinama ţinias, įgytas vieno dalyko pamokoje, 

taikyti visame ugdymo procese.  

Ugdymo procesas tampa labiau individualizuotas ir 

tarpdalykiškai integruotas. 

Stebimas mokinių individualios paţangos įsivertinimas.  

 

1.2. Stebėti ir analizuoti 

mokinių pasiekimus 

naudojant diagnostinius, 

standartizuotus ir 

tarptautinių tyrimų  

testavimo įrankius. 

2019 m. 2 ir 4 klasių NMPP tyrimų, tarptautinių TIMSS tyrimų 

ataskaitų analizė ir duomenų panaudojimas ugdymo kokybės 

tobulinimui. 

1.3. Ugdymui ir mokinių 

motyvavimui pamokose 

rinktis aktyvinančius 

metodus, darbo būdus ir 

formas, aktyviau naudoti 

IKT.  

Dalyvaujama 

organizuojamose veiklose: 

- Mokslo festivalis 

„Erdvėlaivis Ţemė 2019” 

- Susitikimas su poete V. 

Palčinskaite 

- Pirmų klasių projektas 

„Saugumo akademija su 

pelyte visaţine“ . 

2019 m. Mokiniai labiau sudominami mokomuoju dalyku, geriau 

išlaiko dėmesį, aktyviau įsitraukia į veiklas pamokoje, kas 

atsispindi paţangos vertinimo rodikliuose. 

IKT tampa paţangia mokymosi priemone, skatinančia vaikų 

ţingeidumą ir aktyvumą ugdymo procese.  

 

1.4 Sudaryti sąlygas 2019 m. Mokykloje organizuojama atranka į Vilniaus m. ir 
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mokiniams dalyvauti 

mokyklos, miesto, šalies 

olimpiadose, konkursuose, 

renginiuose. 

tarptautines olimpiadas ir konkursus: 

- Tarptautinio matematikos konkurso „PANGEA“ I 

etapas. 

- 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiados I etapas. 

- 3-4 klasių mokinių anglų k. olimpiados I etapas. 

- 2-4 klasių mokinių dailyraščio konkursas. 

- 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas. 

- Dalyvavimas tarptautinėje „KINGS“ olimpiadoje. 

- Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“. 

Mokiniai dalyvauja konkursuose: 

- 3-4 klasių mokinių pasaulio paţinimo olimpiada 

„Gaublys“ 

- Lietuvių k. ir anglų k. konkursas „Kengūra“. 

- Internetinės olimpiadose „Olympis“ 

1.5. Plėtoti VGK darbą, 

siekiant kiekvieno mokinio 

mokymosi sėkmės ir 

brandţių socialinių 

įgūdţių. 

2019 m. Mokykloje mokiniai jaučiasi saugūs ir pasitikintys savimi, 

kas atsispindi mokinių įsivertinimo tyrimo rezultatuose. 

Stebimi kiekvieno mokinio gerėjantys pasiekimai ugdymo ir 

socialinės įtraukties srityse. 
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2. Tenkinti moksleivių 

poreikius. 

2.1.Kurti pagarba, empatija 

ir tarpusavio pagalba grįstą 

mikroklimatą klasėse ir 

mokykloje. 

Vykdyti patyčių 

prevenciją: 

- Organizuojamos klasės 

valandėlės 

- Mokinių inicijuoti 

projektai, išplaukiantys 

iš klasės gyvenimo. 

- Diegti prevencinę 

socialinio emocinio 

ugdymo programą 

„Antras ţingsnis“ 

- Tolerancijos diena  

- „Tylos stebuklinga 

versmė“- diena be 

triukšmo. 

2019 m. Mokyklos bendruomenė jaučiasi saugi ir pasitikinti aplinka, 

noriai ir aktyviai dalyvauja klasių ir mokyklos renginiuose 

(klasės valandėlėse, gerumo ir paramos akcijose, 

prevencinėse programose). 

Per mokslo metus vykdoma patyčių prevencijos programa ir 

atliekama apklausa patyčių prevencijos tikslais ir nustatomas 

patyčių apraiškų mąstas. Imamasi priemonių, sprendţiant 

nustatytus patyčių atvejus ir per bendras mokyklos 

programas vykdoma tikslinė patyčių prevencija, siekiant 

kasmetinio patyčių atvejų maţėjimo. 

2.2. Įgyvendinti mokinių 

bendrųjų įgūdţių gerinimo 

veiklas. 

- Įrengti gamtamokslinę 

laboratoriją. 

-Įrengti mokyklos 

teritorijoje lauko klasę. 

2019 m. II pusmetis Mokiniai skatinami mokytis tiriant, organizuojant veiklas 

netradicinėse erdvėse uţ mokyklos ribų  

Mokiniai lavina bendravimo, komandinio darbo ir ţinių 

taikymo tarpdalykiniame  kontekste įgūdţius dalyvaudami 

organizuojamuose projektuose. 

 2.3. Stiprinti pilietinės 

tapatybės sampratą ir 

identitetą. 

Organizuojamos veiklos: 

-Projektas „Per kaimus, 

kaimelius, per miestus, 

miestelius“  

- Vasario 16-osios 

minėjimas 

- Edukacinės išvykos 

2019 m. 

 

 

 

2019 m. I pusmetis 

 

 

Mokiniai plėtoja pilietiškumo įgūdţius organizuodami ir 

dalyvaudami mokyklos renginiuose minint kalendorines ir 

valstybines šventes. Pilietiškumo sampratos plėtojimas 

įtraukiamas į mokomuosius dalykus.  
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„Paţinkime Lietuvą“. 

Dalijimasis patirtimi 

(informacija stenduose: 

fotografijos, piešiniai, 

rašiniai). 

- Ţymūs Lietuvos ţmonės 

(surinktos medţiagos 

eksponavimas stenduose). 

- Mokyklos erdvių 

puošimas darbais, 

atspindinčiais Lietuvos 

šimtmetį. 

2.4. Tenkinti mokinių 

neformalaus ugdymo 

poreikius. 

Organizuojamos veiklos: 

- Mokyklos gimtadienio 

šventė 

- Projektas „Noriu būti 

sportiškas“  

- Koncertas „Mano 

mokykla“  

- 1-4 kl.šokių konkursas 

„Šokantis pavasaris 2019” 

- Ketvirtokų išleistuvės 

„Lik sveika, mokykla“  

-Mokslo metų pabaigos 

šventė 

-Dalyvavimas projekto 

„Neformaliojo vaikų 

švietimo plėtra“ fizinio 

aktyvumo skatinimo 

veiklose 

2019 m. I pusmetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. II pusmetis 

 

 

 

 

 

Kasmet atliekama neformalaus ugdymo poreikio tenkinimo 

apklausa parodo, kad mokykloje vykdomos neformalaus 

ugdymo veiklos tenkina ne maţiau kaip 70 proc. 

bendruomenės narių. 
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3. Plėtoti pagalbą 

gabiems ir spec. poreikių 

mokiniams. 

3.1. Teikti efektyvią spec. 

pedagogo, logopedo, 

psichologo pagalbą 

ugdytiniams, taikant 

įvairius darbo metodus. 

 

 

3.2 Individualizuoti 

ugdymo turinį 

atsiţvelgiantį individualius 

mokinio gebėjimus. 

2019 m. Pagalbos mokiniui specialistės taikys šiuolaikinius darbo 

metodus (bus atviresni, prieinamesni, aktyvesni), kurie 

įtrauks mokinius į mokymosi procesą ir kitas mokyklos 

bendruomenės veiklas, didins pasitikėjimą savimi ir 

mokykla, bendrumo jausmą. Jie taip pat aktyviai 

bendradarbiaus su mokytojais bei uţtikrins savo darbo 

metodų grįţtamąjį ryšį.  

Mokiniai plėtoja individualius gebėjimus ir įveikia jiems 

keliamus iššūkius tiek formaliame, tiek neformaliame 

ugdyme. 

 

2. TIKSLAS. AKTYVIOS IR SVEIKOS MOKYKLOS BENDRUOMENĖS KŪRIMAS. 

1. Aktyvinti tėvų (globėjų) 

dalyvavimą ugdymo 

procese ir neformaliojo 

ugdymo veikloje. 

1.1. Skatinti tėvų 

savanorystę ir dalyvavimą 

mokyklos veiklose 

(organizuojant pamokas, 

pristatant profesijas, 

dalyvaujant bendruomenės 

renginiuose). 

Organizuojami renginiai: 

- Tėvų vedamos 

edukacinės pamokos (visus 

metus) 

- Akcija „Knygų mugė“  

- Bibliotekų savaitė. 

- Garsiniai skaitymai. 

Vaikams skaito tėvai.  

- Individualūs pokalbiai. 

Konsultacijos tėvams. 

2019 m. Tėvai bendradarbiauja su mokytojais sprendţiant ugdymo 

proceso klausimus, dalyvauja organizuojant neformalaus 

ugdymo pamokas, pristato savo profesijas ir organizuoja 

išvykas į konkrečias darbo vietas, dalyvauja bendruomenės 

renginiuose, prisideda organizuojant edukacines išvykas. 

Efektyviau sprendţiami ugdymo ir organizaciniai klausimai. 

 1.2. Vykdyti kokybišką 

komunikaciją apie 

mokyklos aktualijas. 

 

2019 m. Mokyklos interneto svetainėje, informaciniuose stenduose  ir 

e-dienyne talpinama aiški, savalaikė ir aktuali informacija. 

Mokytojai su savo klasės mokinių tėvais bendrauja 

reguliariai vykstančiuose susirinkimuose, rengiami 

individualūs susitikimai su konkretaus vaiko tėvais, 

papildomai, esant reikalui, bendraujama telefonu ir el.paštu.  

1.3. Šviesti tėvus aktualiais 2019 m. Tėvams organizuotos paskaitos, pranešimai, susitikimai su 
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vaikų ugdymo ir auklėjimo 

klausimais: 

- Ankstyvosios 

psichologinių sunkumų 

prevencijos projektas.  

įvairių valstybės institucijų atstovais ir kitais specialistais, 

atvirų durų dienos (esant poreikiui), individualūs pokalbiai 

su pagalbos mokiniui specialistais, seminarai vaikų ugdymo 

ir auklėjimo klausimais.  

2. Skatinti mokytojų 

komandinį darbą, 

partnerystę ir pasidalijimą 

gerąja patirtimi. 

2.1. Plėtoti komandinį 

darbą ir dalijimąsi gerąja 

patirtimi. Mokytojų 

savitarpio mokymai, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

2019 m. Organizuojamos atviros pamokos kolegėms, dalijamasi 

naujai įgytomis ţiniomis, metodinėmis praktikomis ir kt. 

profesine patirtimi.  

Uţtikrinama, kad kartą per mėnesį surengiamas mokytojų 

susirinkimas, kuriame pristatoma įgytos profesinės ţinios ir 

patirtis. 

2.2. Dirbti kaip vieninga, 

ambicinga profesionalų 

komanda. 

2019 m. Mokytojai dalinasi savo ir kitų pedagogų sėkmės istorijomis, 

sumanymais ir idėjomis.  

Mokytojus sieja emocinis bendrumas, kiekvienas iš jų 

jaučiasi svarbus, įvertintas ir motyvuotas siekti aukštesnių 

profesinių rezultatų. 

3. Kurta sveikatą 

stiprinančią mokyklą. 

3.1. Vykdyti mokyklos 

organizuojamus 

sveikatingumo projektus, 

akcijas, programas, 

bendradarbiauti su 

Vilniaus Visuomenės 

sveikatos biuru ir kitais 

partneriais. 

Organizuojami Europos 

mokyklų sporto dienos 

renginiai. 

Organizuojami renginiai: 

- Judumo savaitė: šokiai ir 

akcija „Apţingsniuok 

mokyklą“ 

- Projektas „Noriu būti 

sportiškas  

- Sporto šventė  

- Projektas „Auk sveikas ir 

saugus“ 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. II pusmetis 

Mokykloje organizuotos mitybos kultūros (viktorinos, 

paskaitos) ir fizinio aktyvumo veiklos (sezoninės sporto 

varţybos, olimpiados), kurios paskatino mokinių 

sąmoningumą renkantis maisto produktus ir juos vartojant, 

taip pat lėmė įtrauktų mokinių fizinį aktyvumą. 
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-Projektas „Olimpinis 

mėnuo“ 

3.2. Mokykloje sukurta 

sveiką mitybą ir fizinį 

aktyvumą skatinanti 

aplinka. 

 

2019 m. Mokykloje vykdomos pieno produktų ir vaisių vartojimo 

skatinimo programos.  

Mokiniai dalyvauja sporto būreliuose (futbolo, sporto karate, 

šaškių, šachmatų) ir tobulina individualius fizinius 

gebėjimus. Mokyklos komandos dalyvauja organizuojamose 

Mokyklų ţaidynių varţybose. 

 


