
PLANUOJAMA VEIKLA: 

VEIKLOS 

PAVADINIMAS 

VYKDYMO 

TERMINAI 

ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

LAUKIAMI 

REZULTATAI 

1.1. Mokinių individualios pažangos stebėjimo, 

fiksavimo, pagalbos mokiniui aprašo aptarimas. 

1.2. Veiklos „Be patyčių“ aprašo aptarimas. 

2016 m. 

rugpjūtis 

L. Tynčenko 

J. Ignatovič 

S. Butautienė 

J. Stručkienė 

Padės mokytojui įžvelgti kiekvieno mokinio 

mokymosi galimybes, spartins jų pažangą.  

Gerės mikroklimatas klasėse. 

2. Metodinių grupių veiklos programų 

derinimas. Metodinės tarybos veiklos 

programos aptarimas. 

2016 m. 

rugsėjis 

Metodinės grupės 

nariai 

Mokytojų metodinės veiklos prioritetų nustatymas. 

Būsimos veiklos numatymas, planavimas, faktinės 

veiklos pasiskirstymas. 

3. Dalykinių ilgalaikių planų, metodinių grupių 

veiklos planų derinimas ir tvirtinimas. 

2016 m. 

iki rugsėjo 15 d. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Gerės planavimo ir ugdymo kokybė. 

4. Ilgalaikiai integruoti projektai 5-10 kl.: 

- gamtos mokslų projektas „Žmogaus 

sveikata“; 

 

 

- anglų k., geografijos ir istorijos projektas 

„Miesto profilis“ („City Profile“) 5 kl.; 

 

- istorijos, muzikos, gimtosios k., dailės 

projektas „Istorijos puslapiai - Kijevo Rusia“; 

 

 

 

- gimtosios k., lietuvių k., matematikos ir dailės 

projektas „Vaikų paveikslai literatūroje ir 

dailėje XIX a. ir šiandien“. 

2016-2017 m. m. 

iki sausio 15 d. 

 

 

 

iki sausio 15 d. 

 

 

iki gruodžio 1 d. 

 

 

 

 

iki vasario 15d. 

 

V. Mardosienė,  

S. Rosova 

S. Kanapickienė 

 

I. Miler, O. Gric  

B. Kozlov, N. Ivanova 

 

N. Ivanova,  

S. Tretjakova 

N. Grudzinskienė, N. 

Riabčuk 

 

N. Kirilova,  

D. Mickevičienė 

D. Lisovskaja,  

A. Mikelevič 

N. Riabčuk 

Tobulės mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo 

įgūdžiai, pasaulio pažinimo, asmeninės kompetencijos. 

5. Metodinės medžiagos, priemonių, testų 

aprobavimas. 

Nuolat 

(esant poreikiui) 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

dalykininkai 

Gerės pamokos kokybė, bus diferencijuotas mokymas, 

didės mokytojų poreikis bendradarbiauti. 

  



6. Konstitucijos egzaminas: 

- 1-4 klasių mokiniai atliks kūrybinę užduotį - 

piešinių konkursas „Mano sveikinimas 

konstitucijos egzaminui“. 

-5-10 klasių mokiniai atliks testą (Konstitucijos 

žinių tikrinimas). 

2016 m. 

rugsėjo 

27 d. 

L. Tynčenko 

T. Mackelo 

N. Ivanova 

V. Kovger 

B. Kozlov 

 

Ugdys mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą,  

skatins domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu. 

7. Atvirų durų dienos, skirtos mokyklos tėvų 

bendruomenei (1 ir 5 klasių). 

2016 m.  

spalis 

Administracija ir 1, 

5 klasių mokytojos 

Mokytojų, tėvų ir administracijos tarpusavio 

bendravimas bei mokinių adaptacijos problemų  

šalinimas. 

8. Šeštadieninės mokyklėlės „Šaltinėlis“ 

atidarymas, metinės veiklos organizavimas. 

2016 m. spalio 8 

d. – gegužės 28 d. 

L. Tynčenko,  

T. Mackelo 

A. Nijazova-Elsayed 

S. Chizovec,  

I. Grigorieva 

L. Triščenko,  

O. Valentienė 

D. Neseckienė,  

N. Riabčuk 

I. Jerofejeva,  

S. Nanevič 

I. Gurejeva,  

N. Grudzinskienė 

Mokyklėlė pritrauks būsimuosius pirmokus, formuos 

teigiamą tėvų bendruomenės požiūrį į mokyklą. 

9. Mokyklos platusis įsivertinimas, derinant su 

strateginio planavimo ciklu. 

2017 m. 

iki kovo 1 d.  

I. Prosniakovas su 

įsivertinimo grupe 

Padės mokyklos bendruomenei tikslingiau pasirinkti 

giluminio vertinimo rodiklius, sudarys giluminio 

vertinimo „probleminių rodiklių krepšelį“. 

10. Tarptautinis bendras seminaras 

Kaliningrado srities „Ateities“ mokykloje 

„Darbas su gabiais mokiniais“. 

2017 m. 

balandžio II sav. 

I. Prosniakovas 

L. Tynčenko 

S. Butautienė 

Mokytojai praplės metodinį ir kultūrinį kompetencijas 

dirbant su gabiais mokiniais, susipažins su Rusijos 

švietimo sistema. 

11. Mokytojų  

L. Triščenko, R. Tichonovos,  

D. Mickevičienės, D. Neseckienės, 

I. Miler, O. Gric 

pasiruošimas atestacijai, keliant kvalifikaciją. 

2016 - 2017 m. 

m. 

 

I. Prosniakovas,  

L. Tynčenko 

T. Mackelo,  

D. Mickevičienė 

R. Tichonova,  

I. Miler 

Kils mokytojų kvalifikacija, metodinis pasiruošimas. 

  



12. Organizuoti dalykines savaites mokykloje 

- biologijos, chemijos, geografijos 

- rusų kalbos 

- tiksliųjų mokslų 

- lietuvių kalbos 

- istorijos, dorinio ugdymo 

- anglų kalbos 

- menų 

- kūno kultūros 

Visus mokslo 

metus 

Pagal atskirą 

grafiką 

L. Tynčenko 

S. Butautienė 

M/g pirmininkai 

Tobulės dalykinės, profesinės mokytojų 

kompetencijos, kils mokinių motyvacija, vyks 

metodinės medžiagos kaupimas. 

13. P r o j e k t a s „Surask kelią į sėkmingą 

mokymą“ (Diskusijos, seminarai išorinio 

vertinimo pažymėtose tobulintinose srityse): 

 

a) Mokinių gebėjimų pažinimas. 

 

 
 

b) Kolektyvo formavimas, mokinio vidaus 

kultūros ugdymas, jo asmenybės formavimas 

per dorinio ugdymo pamokas, popamokinėje 

veikloje, vykdant neformaliojo švietimo 

programas. 
 

c) Integraciniai ryšiai tarp dalykų, siekiant 

ugdyti kompetencijas mokinių žinių ir 

gebėjimų perkėlimą įvairiose situacijose. 
 

d) Individualaus ir diferencijuoto mokymo 

principų taikymas pamokose ir skiriant namų 

darbus. 
 

e) Efektyvių metodų diferencijavimo būdų 

paieška ir taikymas dirbant su gabiais 

mokiniais (patirties sklaida). 
 

f) Mokymo(si) bendradarbiaujant strategijos. 
 

g) Įsivertinimas ir vertinimas kaip ugdymas 

pamokose. 

Visus metus 

 

 

 

spalis 

 

 
 

mokinių rudens 

atostogos 

 

 

 
 

gruodis 

 

 
 

sausis 

 

 
 

vasaris 

 

 
 

kovas 
 

balandis 

L. Tynčenko, 

metodinė taryba 

Metodinį 

užsiėmimą veda: 

D. Neseckienė,  

D. Lisovskaja  

V. Kovger 
 

N. Černeckaja,  

G. Svirobovič,  

J. Tarakonovas,  

N. Stundžytė,  

B. Kozlov 
 

T. Ustinovič, 

S.Kanapickienė  

A. Nijazova-Elsayed 
 

A. Veršilo,  

I. Maslak,  

A. Koltan 
 

S. Rosova,  

R. Tichonova, 

 L. Jermolajeva,  
 

H. Prosniakova 
 

J. Stručkienė,  

I. Grigorieva 

J. Ignatovič 

Mokytojai gaus metodinę pagalbą pamokinės veiklos 

planavimui, orientuotam į kiekvieno mokinio pažangą. 

Integruos ir diferencijuos mokymą, ieškos įvairesnių 

mokinių ugdymosi būdų, sėkmingai organizuos 

mokinių, turinčių mokymosi problemų ir itin gabių 

mokinių veiklą. 



14. Seminaras mokytojams „Mokinio 

individualios pažangos stebėjimas, fiksuojant 

pokyčius, teikiant jam laiku pagalbą“. 

2017 m. 

vasaris 

I. Prosniakovas Gerės mokymo(si) kokybė, kils mokinių pažangumas.  

15. 8a ir 6b klasių mokinių dalyvavimas 

Vilniaus miesto Mokytojų namų organizuotoje 

piešinių parodoje „S. Jesenino jubiliejui“. 

2016 m. 

rugsėjis-spalis 

N. Kirilova,  

N. Riabčuk 

Gerės mokyklos įvaizdis Vilniaus mieste, kils mokinių 

savivertė. 

16. Literatūrinė kompozicija „Boldino rudens 

periodas“, skirta A. Puškino kūrybai. 

2016 m.  

lapkritis 

I. Maslak,  

N. Grudzinskienė 

Kils mokinių kultūrinis išprusimas. 

17. Atvirų pamokų 1-10 klasėse planavimas ir 

vedimas, jų dalykiškas aptarimas metodinėse 

grupėse (ypatingas dėmesys – mokymo 

diferencijavimas, integracija, vertinimas). 

Visus metus 

Pagal atskirą 

grafiką 

M/g pirmininkai Problemų, susijusių su mokytojų kompetencija 

diferencijuoti, individualizuoti, integruoti ugdymą, 

vertinimą ugdant, išryškinimas. Gerosios patirties 

sklaida. 

18. Projektas „Užgavėnės“ (mokomųjų dalykų: 

dailės ir technologijų, muzikos, choreografijos, 

gimtosios kalbos ir lietuvių kalbos integracija). 

2017 m. 

kovas 

V. Antanavičiūtė,  

J. Antonov,  

N. Riabčuk,  

N. Grudzinskienė, 

M. Presnova,  

I. Gurejeva,  

O. Valentienė,  

O. Jankauskaitė,  

I. Maslak 

Mokytojai bendradarbiaudami dalinsis patirtimi,  

taikys įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias 

mokinių kūrybiškumą, formuojant jų pilietinį 

sąmoningumą. 

19. Vilniaus miesto festivalis „LINKSMOJI 

DAŽNUTĖ“ (darželiai - pradinės mokyklos). 

2017 m. 

kovas 

N. Grudzinskienė 

 

Skatins tautinio identiteto išsaugojimą. 

20. Ilgalaikiai integruoti projektai 1-4 kl.: 

- gimtosios k., lietuvių k., dailės ir 

technologijų, muzikos, pasaulio pažinimo, 

dorinio ugdymo projektas „Liaudies menas – 

tautos dvasios išraiška“ 4 kl.; 

 

 

 

- dailės ir technologijų, muzikos, dorinio 

ugdymo projektas „Snaigė baltoji“; 

 

- choreografijos ir muzikos projektas  

„Flash Mob“. 

2016-2017 m. m. 

balandis 

 

 

 

 

 

 

gruodis 

 

 

gegužė 

 

 

T. Mackelo,  

L. Triščenko 

I. Grigorieva,  

S. Chizovec 

M. Presnova,  

N. Grudzinskienė 

 

T. Mackelo su 

mokytojų darbo 

grupe 

I. Gurejeva, pradinių 

klasių mokytojos 

 

Mokiniai susipažins su įvairialypiu liaudies menu,  

galės pritaikyti meno elementus savo kūryboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai išmoks dirbti komandoje, nustebins žiūrovus 

choreografijos išmanymu. 



21. Miesto šokio konkursas-festivalis 

„Fantazijos akimirkos“. 

2017 m. 

vasaris 

I. Gurejeva Skatins miesto šokių kolektyvų bendradarbiavimą,  

lavins estetinį skonį. 

22. Projektinės veiklos 8-10 kl. mok. 

organizavimas „Lietuvos istorijos pažinimas ir 

pristatymas lietuvių ir anglų kalbomis“. 

2017 m.  

iki balandžio 

 

I. Jerofejeva,  

D. Mickevičienė,  

N. Ivanova 

Stiprės dalykų integracija, skatins mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimą. 

23. Intelektualių, dalykinių olimpiadų 

organizavimas ir vedimas, rezultatų 

apibendrinimas. 

2016-2017 m. m. Administracija, 

metodinė taryba 

Pagal atskirą grafiką 

Organizuotas olimpiadų mokyklinis turas padės  

išaiškinti gabiausius mokinius. Jie ruošiami  kitiems 

olimpiados etapams. 

24. „Kolega - kolegai“ mokytojų mentorių 

pagalba jauniems mokytojams ir mokytojams. 

Visus metus L. Tynčenko,  

S. Butautienė 

T. Mackelo,  

A. Veršilo 

L. Triščenko,  

T. Ustinovič 

M. Stankevič 

Gerės jaunų mokytojų pedagoginės kompetencijos. 

25. Vilniaus miesto renginys „Poezijos 

pavasaris“. 

2017 m. 

gegužė 

I. Prosniakovas ir 

poetai – mokiniai ir 

mokytojai 

Gerės mokyklos bendruomenės įvaizdis, kils kultūrinis 

išprusimas, skatins jų bendravimą. 

26. Standartizuotų testų 2, 4, 6, 8 klasėse 

rezultatų pristatymas ir aptarimas su mokyklos 

bendruomene, jų palyginimas su miesto ir 

šalies rezultatais. 

2017 m. 

gegužė 

L. Tynčenko,  

J. Ignatovič,  

kl. vadovės ir 

mokytojai 

dalykininkai 

Išaiškės kiekvieno mokinio pažangos kitimas per 

dvejus metus, mokytojai analizuos mokinių „spragų“ 

priežastis. 

27. PUPP rezultatų analizė. 2017 m. 

birželis 

L. Tynčenko Mokytojai tikslingiau planuos pamokinę  veiklą, 

remdamiesi patikrinimo rezultatais. 

28. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas (kursai, 

metodiniai seminarai, konferencijos ir t. t. už 

mokyklos ribų). 

Visus metus I. Prosniakovas Tikėtina, kad mokytojams kryptingai  tobulinant 

kvalifikaciją įvairiuose mokymuose  bei seminaruose 

gerės ugdymo kokybė. 

29. Mokytojų metodinės veiklos savianalizė. 2017 m. 

iki gegužės 31 d. 

L. Tynčenko 

M/g pirmininkai 

Mokytojai įsivertins savo silpnąsias ir stipriąsias 

veiklos sritis. Kryptingai planuos savo metodinės 

veiklos tobulinimą. 

30. Metodinių grupių veiklos ataskaitų 

pristatymas ir analizė. 

2017 m. 

iki birželio 6 d. 

 

L. Tynčenko 

M/g pirmininkai 

Išaiškės mokymo(si) prioritetai ir problemos, tai  padės 

planuoti tolimesnę metodinę veiklą. 

 


