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UTENOS  AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

 

2020-2021m. m. yra 12 komplektų , mokosi 284 mokiniai. 2021-2022 m. m. yra 12 komplektų, mokosi 276 mokiniai. 

Specialiųjų poreikių mokinių skaičius 2021 m. spalio 1d. -  9 %. Šie mokiniai mokosi pagal pritaikytas programas, iš jų 3 - pagal individualizuotas. 7 iš 

jų turi didelių specialiųjų poreikių. 

Mokiniams specialiąją pagalbą teikia logopedas (1,25 et.), spec. pedagogas (1 et.), Vaiko gerovės komisija sprendžia, kuriems mokiniams reikalinga  

mokytojo padėjėjo (2,5 et.) pagalba. 

Mokyklos teikiamoje neformaliojo švietimo veikloje dalyvauja 56% mokinių. 

NVŠ veikloje užimti 40% mokinių. 

Mokykloje dirba 21 pedagogas. Iš jų: mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi - 42,8%, vyr. mokytojo - 38%,  mokytojo - 4,7, vyr. 

specialiojo pedagogo - 9,5 % , socialinio pedagogo metodininko - 4,7%. 

 

Veiklos kokybės įsivertinimas. 

 

Naudojomės „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2017)“. 

2021 m. vidaus įsivertinimo išvados.  Sprendžiant iš gautų rezultatų mokyklos veiklos stipriosios pusės yra šios:  

1.3.2. Visų mokyklos bendruomenės narių santykiai yra pagarbūs ir geranoriški. 

2.3.2.  Mokinių nuolatinis tobulėjimas ir naujų įgūdžių įgyjamas.  

Taisytini ir tobulintini veiklos aspektai: 

2.4.2. Mokinių gebėjimas tinkamai spręsti savo mokymosi problemas. 
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II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas: Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, tobulinant mokymą ir mokymąsi. Uždaviniai:  

1. Pamokos turinio planavimo tobulinimas (sąlygų atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus įvairaus pajėgumo mokiniams sudarymas). 

2. Kurti šiuolaikiškas erdves ir socialines aplinkas įtakojančias mokinių pasiekimus ir norą mokytis. 

 

III SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1 uždavinys: Pamokos turinio planavimo tobulinimas (sąlygų atskleisti ir plėtoti savo gebėjimus įvairaus pajėgumo mokiniams sudarymas). 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

(laukiamas rezultatas) 

Pastabos 

1.1. Pasirengti Bendrųjų programų 

Atnaujinimui. 

Direktorė, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė grupė 

2022 m. 

sausis- 

gruodis 

ŽI MK Organizuoti metodiniai 

susirinkimai (pagal poreikį), kurių 

metu analizuotos 

ŠMM parengtos Bendrųjų 

programų atnaujinimo gairės, 

pristatyta BP diegimo Lietuvoje vizija 

bei procesas, sudarytas planas 

mokytojų 

kompetencijų kėlimui. 

 

 

Direktorius, pavaduotojas ugdymui, 

100% mokytojų ir pagalbos specialistų 

dalyvaus mokymuose, siekiant 

įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. 
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1.2. Ugdymo organizavimas atsižvelgiant į 

mokinių skirtybes: amžiaus tarpsnio, 

asmeninius ir ugdymo (-si) poreikius, 

interesus, gebėjimus, mokymosi stilius 

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė 

grupė 

2022 m 

sausis- 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

Mokytojai 100% dalyvauja 

mokymuose ,,Ugdymo turinio 

diferencijavimo ir individualizavimo 

formos ir būdai“. 

 

20% pamokų vyksta įvairiose 

netradicinėse erdvėse. 

 

Vaikų poreikius atliepiančią pagalbą 

gaus 97% mokinių kuriems 

rekomenduota PPT ir VGK 

 

 

1.3. Šiuolaikiškos pamokos organizavimo 

ypatumai laikantis įtraukiojo ugdymo 

principų   

Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Metodinė 

grupė 

2022 m 

sausis- 

gruodis 

ŽI 100%  mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų įsivertins ir metiniame 

pokalbyje su vadovu  aptars savo 

daromą poveikį mokinių pasiekimams, 

individualios mokinių pažangos 

pokyčiams. 

 

 

 100%  mokytojų dalinsis gerąja 

patirtimi bei mokysis vieni iš kitų 

(kiekvienas mokytojas praves 1 atvirą 

pamoką ar kitas ugdomąsias veiklas , 

bent 1 kartą stebės kolegos pamoką 

aptars savo įžvalgas metodinėje 

grupėje) integruojant skirtingų 

poreikių vaikus. 
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2. Uždavinys: Kurti šiuolaikiškas erdves ir socialines aplinkas įtakojančias mokinių pasiekimus ir norą mokytis. 

2.1. Informacinių komunikacinių 

technologijų ir 

informacijos šaltinių panaudojimo  

mokytojų, 

darbe skatinimas.   

 

Metodinė 

grupė 

2021 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK 

lėšos 

Pagalba ir mokymai mokyklos 

mokytojams dėl efektyvesnio IKT ir 

interaktyvių mokymo (-si) priemonių 

naudojimo pamokose, 30 % mokytojų 

dalyvaus mokymuose ir perteiks patirtį 

kolegoms metodinėje grupėje, 100 % 

mokytojų ir mokinių naudosis 

skaitmenimis ugdymo priemonėmis ir 

apie 50 % virtualiu ugdymo turiniu. 

 

 

Kiekvienas mokytojas stebės 1-2 

kolegų vedamas ugdomąsias veiklas 

panaudojant IKT, dalinsis su 

kolegomis gerąja patirtimi, reflektuos.  

Apibendrinti rezultatai bus pateikti ir 

aptarti metodinėje grupėje. 

2.2. Kurti socialinės pedagoginės ir 

specialiosios pagalbos teikimo modelį. 

Direktorius VGK, 

Socialinis pedagogas 

logopedas, 

specialusis  

pedagogas 

Klasių mokytojai 

 

2022 m. 

sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

Sukurtas socialinės pagalbos teikimo 

algoritmas. 

 

 

Patobulintas individualus ugdymo(-si) 

planas mokiniui.  

 

100% klasių vadovų vykdo socialinio 

ir emocinio ugdymo „Antro žingsnio“ 

prevencinę programą. 30% 

Seksualinės prievartos ir seksualinio 

vaikų išnaudojimo prevencijos 

programos „Saugok ir gerbk mane“ 

vykdymas . 
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80 % mokytojų kartą per  metus 

stiprins bendrąsias bei socialines 

emocines kompetencijas, įgis žinių bei 

įgūdžių, reikalingų gerai mokinių 

mokymosi savijautai. 

2.3. Netradicinių formų aktyvinimas 

įtraukiant į ugdymo procesą  

bendruomenės narius. 

Direktorė, metodinė 

grupė , VGK 

2022 m. ŽI 

 

Suorganizuotas bent 1 per metus 

šviečiamasis užsiėmimas tėvams 

(globėjams) vaikų ugdymo temomis. 

 

Suorganizuota bent 1 savanoriška tėvų 

veikla mokykloje. 

 

Pravesta bent viena netradicinė 

pamoka per metus su tėvais 

(susipažinimui su profesijomis, 

pomėgiais, hobiais). 

 

Darbas su tėvais integruojant 

mokinius, turinčius SUP į ugdymo 

procesą. 

 

50% mokinių, 50% mokytojų, 15% 

tėvų dalyvaus mokyklos renginiuose. 

2.4. Prevencinės programos: 

 „Antras žingsnis“ vykdymas. 

 

 

Programos „Antras 

žingsnis“ 

konsultantė ir 

komanda dirbanti 

pagal projektą 

2022 m. ŽI 100% mokytojų dirbs pagal „Antro 

žingsnio“ programą. 50% mokinių 

gebės įvardinti, kaip atpažinti ir 

valdyti emocijas. 
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 Seksualinės prievartos ir seksualinio 

vaikų išnaudojimo prevencijos 

programos „Saugok ir gerbk mane“ 

vykdymas . 

 

,,Saugok ir gerbk 

mane“ 

 Bendruomenė bus  įtraukta į 

seksualinės prievartos ir seksualinio 

vaikų išnaudojimo prevencijos 

programą „Saugok ir gerbk mane“ 30 

% vaikų,  30 % mokytojų ir 

darbuotojų bei  30% tėvų dalyvaus 

mokymuose 

 

2.5. Bendruomenės narių apklausa 

(bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo 

ir pažangos anketai) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

spalis- 

gruodis 

ŽI 30% mokinių tėvų atsakys į 

klausimyną mokytojų tarybos 

posėdyje aptarta mokyklos padaryta 

pažanga. 

 

 

2.6. Neformaliojo švietimo poreikio 

tyrimas (tėvų apklausa) 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

2022 m. 

balandis 

 

ŽI 

Parengta ataskaita, tyrimo rezultatai 

panaudoti rengiant ugdymo planą. 

 

2.7. Sveikatą stiprinantys renginiai, pagal 

visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto 2022 m. veiklos planą: 

 sveikatingumo diena; 

 judėjimo sveikatos labui diena. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

2022 m. 

 

ŽI Organizuoti 2 sveikatą stiprinantys 

renginiai, kuriuose dalyvaus 60% 

mokinių ir 5% tėvų. 

 

 

IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 
Finansavimo šaltiniai Asignavimai 2022 metams 

(tūkst. Eurų) 

Iš jų: darbo užmokesčiui 

(tūkst. Eurų) 

Iš viso asignavimų 652,3 511.9 

Valstybės biudžeto lėšos 479,9 460,9 

Savivaldybės biudžeto lėšos 171,2 128,9 

Paramos lėšos 1,2 - 
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V SKYRIUS. 

 ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą atlieka veiklos plano rengimo grupė (Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos direktoriaus 2021-12-17 įsakymas 

Nr. V-105). Veiklos plano įgyvendinimo analizė atliekama iki kovo mėnesio, ataskaita teikiama mokyklos tarybai iki  kovo mėnesio. 

_____________________________ 

PRITARTA       

Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos    

2022-01-25 mokyklos tarybos  protokoliniu nutarimu  Nr. MTPR-1   

 


