
Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos

2016 METŲ VEIKLOS  PLANAS

I. MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, STRATEGINĖS KRYPTYS.

VIZIJA. Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla – modernizuota, besilaikanti tradicijų miesto pakraštyje esanti pagrindinė mokykla, ieškanti vis naujų galimybių ir

sudaranti sąlygas įvairiapusei mokinių saviraiškai, ugdanti savarankišką, nuolat besimokantį, dorovingą Lietuvos pilietį, gebantį orientuotis šiuolaikinėje nuolat

kintančioje aplinkoje bei integruotis į visuomenę.

MISIJA.  Užtikrinti valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą, programų įvairovę, saugią aplinką, teikti mokiniams šiuolaikinį mokslo lygį bei poreikius

atitinkantį išsilavinimą, pagrįstą konkrečiomis, sistemingomis žiniomis apie visuomenę ir gamtą, formuoti šiuolaikišką bei tradicijomis grįstą bendruomenės

vertybių ir pažiūrų sistemą, brandinti tautinę, kultūrinę ir dvasinę savimonę, formuoti asmenybę, kuri sugebėtų įsitvirtinti visuomenėje. Auginti žmogų, valdantį

šiuolaikines technologijas, gebantį žinias pritaikyti praktikoje.

I STRATEGINĖ KRYPTIS. Ugdymo proceso organizavimas, siekiant užtikrinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą.

II STRATEGINĖ KRYPTIS. Saugios, sveikos ir kultūringos mokyklos kūrimas.

III. 2016 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas: Tobulinti ugdymo (si) procesą, fiksuojant ir analizuojant kiekvieno mokinio asmeninę pažangą saugioje, sveikoje ir kultūringoje aplinkoje.
Uždaviniai:

1. Fiksuoti ir analizuoti asmeninę mokinio pažangą, taikant ir tobulinant pažangos fiksavimo modelį.
2. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.

Tikslas: Organizuoti ugdymo (si) procesą, stebint kiekvieno mokinio asmeninę pažangą saugioje, sveikoje ir kultūringoje aplinkoje.

Uždavinys Priemonės Vykdytojai Vykdymo laikas Ištekliai
(lėšų poreikis ir pan.)

1. Fiksuoti ir
analizuoti
asmeninę mokinio
pažangą, taikant ir

Tėvų susirinkimai Metodinė grupės nariai 2016 m. Mokytojai, tėvai.
Tėvų diena. Klasių mokytojos Pagal mokyklos planą Mokiniai, mokytojai,

tėvai, administracija.
Asmeninės mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas Metodinė grupės nariai 2016 m. Metodinės grupės nariai,



tobulinant
pažangos
fiksavimo modelį

dalykų mokytojai.
Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose Metodinė grupės nariai 2016 m. Metodinės grupės nariai

ir jų mokiniai.
Tėvų diena. Klasių mokytojos Pagal mokyklos planą Mokiniai, mokytojai,

tėvai, administracija

Dalyvavimas mokyklos, rajoniniuose, respublikiniuose ir
tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose, akcijose.

Pradinio ugdymo
mokytojos

Pagal renginių
tvarkaraščius

Mokytojai, IKT

Metodiniuose pasitarimuose, mokytojų tarybos
posėdžiuose dalintis gerąją patirtimi, gauta įvairiuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Pradinio ugdymo
mokytojos

Pagal renginių
tvarkaraščius

Mokiniai, mokytojai,
IKT, piniginės lėšos.

Penktokų adaptacija, mokymosi motyvacija, rezultatai,
išvados

D. Jasevičiūtė 2016 m. sausio mėn. Penktų klasių auklėtojai,
metodinės grupės nariai,
buvusios pradinių klasių
mokytojos, multimedija.

Lietuvių (gimtosios) kalbos meninio skaitymo konkursas. A. Rimavičienė
L. Lenčiauskienė

2016 m. sausis 5-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai.

9-10 klasių mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada L. Lenčiauskienė 2016 m. sausio 13 d. 9-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

9-10 klasių rajoninė lietuvių kalbos olimpiada L. Lenčiauskienė 2016 m. sausio 21 d. 9-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

2016 m. pradinio ugdymo metodinės grupės veiklos
plano sudarymas.

V. Jakštienė 2015- 01-2 sav. Pradinio ugdymo
mokytojai

Metodinis pasitarimas ,,Pirmokų adaptacijos periodo
stebėjimo analizės pristatymas“.

R. Vaškevičienė 2016-01-19 IKT, psichologės tyrimo
duomenys.

Konkursas 1-4 klasėms „Rašau diktantą 2016“ 4 klasių mokytojos 2016-02-11 Mokiniai, mokytojai,
diktanto tekstai,
apdovanojimai.

Mokyklinė gamtos - biologijos olimpiada L. Bruzgienė
Ž. Jarmolavičiūtė

2016 m. vasario mėn. II
sav.

5 – 10 klasių mokiniai,
gamtos ir biologijos



mokytojos, popierius,
rašikliai.

Mokyklinė geografijos olimpiada V. Ivinskaitė 2016 m. vasario 10 d. 6 – 10 klasių mokiniai,
geografijos mokytoja,
popierius, rašikliai.

2015 m. PUPP matematikos žinių patikrinimo analizė D. Jasevičiūtė
L. Kulitienė

2016 m. vasario mėn. Matematikos mokytojos,
rezultatų lentelės,
multimedija.

5-6 klasių mokinių rajoninė anglų kalbos popietė E. Gabužienė
O. Kasikauskienė

2016 m. vasaris 5-6 klasių mokiniai,
anglų kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Užsienio kalbų mokyklinės olimpiados organizavimas. D. Mockienė 2016 m.
Sausis - vasaris

4 -10 klasių mokiniai,
užsienio kalbų
mokytojai, intelektiniai
ištekliai.

5-8 klasių mokyklinė lietuvių kalbos olimpiada L. Lenčiauskienė
A. Rimavičienė

2016 m. vasario 12 d. 5-8 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Pranešimas „SUP turinčių mokinių ugdymo kokybės
užtikrinimas ir vertinimas“.

J. Macionienė 2016 m. vasaris Lietuvių (gimtosios)
kalbos ir užsienio kalbų
mokytojai.

5-7 klasių lietuvių kalbos popietė „Kalba gimtoji lūposna
įdėta“.

A. Rimavičienė
L. Lenčiauskienė

2016 m. vasaris 5-7 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

2016 m. Bibliotekų metai.
Fotografijų konkursas „Pasidalink skaitymo džiaugsmu“.

V. Leigienė, mokyklos
bendruomenė.

2016 m.
2016 m. vasario – kovo
mėn.

Mokiniai. Mokytojai,
knygos, IT.

Tėvų švietimas ir informavimas el. dienyno pagalba. Metodinė grupės nariai 2016 m. El. dienynas
G.Ramanauskaitė-
Kedikienė,
mokytojai, tėvai.

1-4 klasių matematikos olimpiada. V. Kilimienė 2016- 03- 09 Mokiniai, užduočių
lapai, apdovanojimai.

Dailaus rašto konkursas „Rašysena 2016“ R. Vaškevičienė 2016-03-16 Mokiniai, mokytojai,



tekstai.

Tarptautinis matematikos uždavinių sprendimo konkursas
„Kengūra 2016“

Klasių mokytojos 2015-03-17 Mokiniai, užduotys,
apdovanojimai.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ L. Kulitienė 2016 m. kovo mėn. 1-10 klasių mokiniai.
Intelektualiniai ištekliai.

5-8 klasių rajoninė lietuvių kalbos olimpiada A. Rimavičienė 2016 m. kovo 10 d. 5-8 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Konkursas „Švari galva, švari kalba“ L. Lenčiauskienė
A. Rimavičienė

2016 m. kovas 5-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai.

Konkursas „Kengūra“. A. Rimavičienė
L. Lenčiauskienė

2016 m. 5-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios)
kalbos mokytojai.

Rajoninė 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiada E. Gabužienė
O. Kasikauskienė

2016 m. kovo 17d. 4a ir 4b klasių mokiniai,
anglų kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Rajoninė anglų kalbos olimpiada 8  klasių mokiniams E. Gabužienė 2016 m. kovo 17d. 8a ir 8b klasių mokiniai,
anglų kalbos mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Viktorina „Pavasaris gamtoj, širdy ir kūryboj". A. Rimavičienė 2016 m. kovas 8  klasių mokiniai,
lietuvių kalbos
mokytojai, intelektiniai
ištekliai.

Atvira integruota pamoka tikybos ir technologijų "Velykų
belaukiant"

A. Dedelienė
V. Petrauskienė

2016 m. kovo mėn. 2
sav

5 kl. mokiniai,
mokytojai,
bendruomenės nariai.

Jaunųjų istorikų olimpiada, skirta 5-8 klasių jaunųjų
istorikų olimpiada.

V. Montvilienė 2016 m. balandžio mėn. 5 – 8 kl. mokiniai,
mokytojai, popierius,
švietimo aparatas.

Dalyvavimas 2 klasių diagnostiniame mokymosi
pasiekimų  vertinime

D. Grinienė 2016 -04-4 sav. Mokiniai,  diagnostinio
testo užduotys.

Dalyvavimas veiksmo tyrime „Standartizuotų testų
taikymas mokyklose 2016 m.“

V. Kilimienė
V.Ivinskaitė

2015-04-4 sav. Mokiniai, užduotys,
stebėtojai.



Standartizuoti testai 6 ir 8 klasėms. Lietuvių kalbos,
matematikos, gamtos ir
socialinių mokslų
mokytojai, klasių
auklėtojai

2016 m. balandis-
gegužė

6 ir 8 klasių mokiniai,
mokytojai, intelektiniai
ištekliai.

Bandomasis žinių patikrinimas 10 – ose klasėse. L. Kulitienė 2016 m.
gegužės mėn.

10 - ų klasių mokiniai,
matematikos mokytojai,
intelektualiniai ištekliai,
popierius, rašikliai.

Žinių patikrinimo 10 – ose klasėse ir testo 9 – ose klasėse
aptarimas

L. Kulitienė,
D. Jasevičiūtė

2016 m. gegužės mėn. Devintų ir dešimtų
klasių auklėtojos,
matematikos mokytojos,
tėvai.

Projektinė veikla „Būsimasis penktokas“ G. Ramanauskaitė-
Kedikienė
V. Ivinskaitė

2015-05-2 sav. Mokiniai, dalykų
mokytojai

Užsienio kalbų mokėjimo lygio nustatymo testai 10
klasei.

Užsienio kalbų mokytojai 2016 m. gegužė 10  klasės mokiniai,
užsienio kalbų
mokytojai, intelektiniai
ištekliai.

Rajoninė užsienio kalbų dainų šventė „X Factor“ E.Gabužienė 2016 m. gegužė 2-10 klasių mokiniai,
užsienio kalbų
mokytojai.

Rajoninis rusų kalbos dailyraščio konkursas, skirtas
slaviško rašto ir kultūros dienai paminėti

D. Mockienė 2016 m. gegužė 6-7 klasių mokiniai, rusų
kalbos mokytojai.

PUPP 10 klasei. A.Rimavičienė
L. Kulitienė

2016 m. gegužė -
birželis

10 klasės mokiniai,
mokytojai, intelektiniai
ištekliai.

Ugdymo plano aptarimas ir koregavimas 2016/2017 m.
m.

R. Vaškevičienė 2016-06-3 Pradinio ugdymo
mokytojos.

Susipažinimo pamokėlės būsimiesiems pirmokams. V. Kilimienė 2016-06-07 Būsimieji pirmokai,
mokytoja, užduotėlės,
IKT.

Teminių ugdymo planų, veiklos programos, neformaliojo
ugdymo programų 2016-2017 m. m. suderinimas.

O. Kasikauskienė 2016 m. rugpjūtis Metodinių grupių nariai,
intelektiniai ištekliai.



Europos kalbų diena. O. Kasikauskienė 2016 m. rugsėjis 5-10 klasių mokiniai,
kalbų mokytojai,
intelektiniai ištekliai, IT.

Rajoninė Europos kalbų dienos šventė R. Kačinskienė 2016 m. rugsėjo 23d. 5-10 klasių mokiniai,
kalbų mokytojai,
intelektiniai ištekliai.

Atvira integruota dailės - matematikos pamoka A. Draugelienė 2016 m. rugsėjo mėn. 3
sav.

5 kl. mokiniai,
mokytojai,
bendruomenės nariai.

Bendradarbiavimas su pradinių klasių metodine grupe
dirbant 5-ose klasėse.

Metodinės grupės nariai 2016 m. spalio mėn. Intelektualiniai ištekliai,
metodinės grupės nariai.

Rajoninis rusų kalbos meninio skaitymo konkursas,
skirtas poeto N. Rubcovo 80 -osioms gimimo metinėms

D. Mockienė
G. Švėgždė

2016 m. spalis-lapkritis 10 klasės mokiniai, rusų
kalbos mokytojai.

Atvira integruota dailės - chemijos pamoka A. Draugelienė 2016 m. spalio  mėn. 3
sav.

8 b kl. mokiniai,
mokytojai,
bendruomenės nariai.

Pasakų skaitymo popietė specialiųjų poreikių mokiniams. V. Leigienė, J.
Tumėnienė.

2016 m. spalio mėn. Mokiniai, knygos.

Mokyklos jaunųjų matematikų olimpiada Matematikos mokytojai 2016 m.
gruodžio 15 d.

5-10 klasių mokiniai.
Intelektualiniai ištekliai,
popierius, rašikliai.

Mokyklos fizikos olimpiada Fizikos mokytojai 2016 m.
gruodžio 16 d.

7 – 10 klasių mokiniai,
fizikos mokytojos,
popierius, rašikliai,
intelektualiniai ištekliai.

Metodinės tarybos ataskaita 2016 m. ir veiklos plano
2017 m. suderinimas

Metodinės grupės
pirmininkas

2015 m.
gruodžio mėn.

Metodinės grupės nariai,
intelektiniai ištekliai.

Laukiamas rezultatas: Nuolat fiksuojama ir analizuojama asmeninė mokinio pažanga. Fiksavimas, analizavimas ir bendradarbiavimas su tėvais ir
kolegomis padės tobulinti sukurtą asmeninės mokinio pažangos fiksavimo modelį.
Fiksuojant ir analizuojant mokinių asmeninę pažangą, tikslingai bus  organizuojama  ugdomoji veikla, dalyvavimas  įvairiuose konkursuose, viktorinose
ir kituose renginiuose.
Nuolatinis mokytojo profesinės kompetencijos augimas, ugdymo ir asmeninės mokinio pažangos fiksavimas ir analizavimas padės siekti geresnių
rezultatų ugdymo (si) procese. Tobulės mokinių saviraiška, kūrybiniai, savęs pažinimo gebėjimai.
2. Plėtoti mokyklos
bendruomenės
bendradarbiavimo
kultūrą.

Gerosios patirties sklaida 2016 m.: pranešimų rengimas,
naujų aktyvių mokymo metodų pristatymas, atvirų
pamokų, renginių ar integruotų pamokų vedimas.

Metodinės tarybos
pirmininkė

2016 m. 5-10 klasių mokiniai,
lietuvių (gimtosios) ir
užsienio kalbų
mokytojai, intelektiniai
ištekliai, IT.



Elektroninio dienyno pildymas ir grįžtamosios
informacijos analizė.

Klasių mokytojai ir
auklėtojai

2016 m. Tėvai/globėjai, mokiniai,
mokytojai.

Tėvų susirinkimai. Mokyklos vadovas 2016 m. Tėvai, mokytojai.

Laisvės gynėjų diena – pilietinė akcija „Atmintis gyva,
nes liudija“

V. Montvilienė 2016 m. sausio 13 d. 1 - 10 klasių mokiniai,
žvakutės, mokytojai.

Pranešimas „Mokinių pažangos matavimas ir fiksavimas
pamokoje“.

J. Macionienė 2016 m. sausis Lietuvių (gimtosios)
kalbos ir užsienio kalbų
mokytojai.

Pilietiškumo pamoka 1 – 4 klasių mokiniams, skirta
Sausio 13-jai.

Klasių auklėtojos 2015-01-13 Mokiniai, mokytojai,
žvakelės, IKT.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. „Užgavėnių
šurmulys“

V. Ivinskaitė
B. Krievinienė

2015-02-09 Mokiniai, Užgavėnių
kaukės, patiekalai.

Vasario 16-tosios minėjimas „Laisvės kaina“ V. Montvilienė 2016 m. vasario 17 d. 6 - 10 kl. mokiniai,
mokytojai, multimedia,
netradicinė aplinka,
lektoriai ir to laikmečio
įvykių dalyviai.

Pranešimas „SUP turinčių mokinių ugdymo kokybės
užtikrinimas ir vertinimas“.

J. Macionienė 2016 m. vasaris Lietuvių (gimtosios)
kalbos ir užsienio kalbų
mokytojai.

Šimtadienio šventė “ Šimtas dienų beliko mokytis” L. Kulitienė
L. Lenčiauskienė

Vasario 26 d 9-10 klasių mokiniai,
tėvai, klasės auklėtojos,
mokytojai

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
Kovo 11-osios stendas.

V. Montvilienė 2016 m. kovo mėn. Mokyklos mokinių
taryba, istorijos
mokytoja, popierius,
spalvoti pieštukai,
kopijuota medžiaga.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. „Į Kaziuko
mugę“

D. Grinienė 2015-03-04 Mokiniai, mokinių
pagaminti rankdarbiai,
padėkos.

Kovo 11-osios minėjimas A.Čekanavičius 2016 m. kovo 11 d. Mokyklos bendruomenė.
Eko dirbtuvės – konkursas:
“ Jaunasis dizaineris-2016”

A. Draugelienė 2016 m. kovo 25 d. Mokyklos bendruomenė.



Garsiniai skaitymai 1 – 4 klasių mokiniams. V. Leigienė, pradinio
ugdymo mokytojos.

2016 m. kovo mėn. Mokiniai, knygos.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena „Sportuok
linksmai“.

V. Jakštienė
V. Kilimienė

2016-04- 14 Mokiniai, darželio
auklėtiniai, garso
aparatūra, sporto
inventorius.

Protmūšis „Žemės dienos paminėjimas“ L. Bruzgienė 2016 m. balandžio mėn.
I sav.

6b klasės mokiniai,
projektorius, popierius,
rašikliai.

Integruota informacinių technologijų pamoka bibliotekoje
„M. Martinaičio kūryba skaitmeninėje erdvėje“.

G. Ramanauskaitė -
Kedikienė

2016 m. balandžio mėn.
II sav.

5 kl. mokiniai, mokytoja,
bibliotekininkė,
projektorius, knygos,
kompiuteriai,
intelektualiniai ištekliai.

Integruota fizikos, geografijos pamoka „Vanduo. Jo
savybės, nauda, ekologija“

V. Ivinskaitė
V. Jakštienė

2016 m. balandžio mėn.
III sav.

7-ų klasių mokiniai,
fizikos ir geografijos
mokytojos.
Intelektualiniai ištekliai.

Matematikos viktorina „Linksmieji matematikai“ D. Jasevičiūtė
L. Kulitienė

2016 m.
balandžio mėn. IV sav.

4, 5 kl. mokiniai,
mokytojai, popierius,
rašikliai, intelektualiniai
ištekliai.

Poezijos ir dainų popietė. J. Macionienė 2016 m. balandis Apie 20 5-10 kl.
mokinių, lietuvių
(gimtosios) kalbos ir
užsienio kalbų
mokytojai, mokyklos
bendruomenė.

Tarptautinė vaikų knygos diena. Vaidinimas. V. Leigienė, V. Ivinskaitė 2016 m. balandžio mėn. Mokiniai, knygos, rūbai.

Nepamokinė ugdomoji veikla „Darom-2016“ S. Žuvelienė Balandžio mėn 4 sav. 5-10 kasių mokiniai,
auklėtojai, mokytojai.

Tėvų diena- Padėkos šventė G. Švėgždė, renginių
organizavimo grupė

Balandžio 3-4 sav.
Gegužės 1-2 sav.

5-10 kasių mokiniai,
auklėtojai, mokytojai.

Nepamokinė ugdomoji veikla Sporto šventė A.Čekanavičius Birželio 1 d. 6-10 kasių mokiniai,
mokytojai, kiti
bendruomenės nariai



Nepamokinė ugdomoji veikla „Profesija iš arčiau“ O. Kasikauskienė Birželio  1 sav. 6-10 klasių  mokiniai,
tėvai, mokytojai.

Nepamokinė veikla „Mokykla – šeima“ L. Bruzgienė Birželio 3 d. 6-10 klasių mokiniai,
administracija, mokyklos
bendruomenė.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. Edukacinė –
pažintinė ekskursija į Druskininkus

R. Vaškevičienė 2016-05-18 Mokiniai, mokytojai,
transportas, lėšos.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. Mokslo metų
užbaigimo šventė.

V. Jakštienė 2016-05-31 Mokiniai, mokytojos,
tėvai, VGN auklėtojos.

Rajoninis mokinių žygis „Partizanų takais“ V. Montvilienė. 2016 m. gegužės mėn. Istorijos mokytoja,
mokyklos tarybos nariai,
gėlės, netradicinė
aplinka.

Edukacinė išvyka į įmones, užsiimančias
kompiuterinėmis technologijomis.

G. Ramanauskaitė –
Kedikienė
D. Jasevičiūtė

2016 m. gegužės mėn.
III sav.

6-ų kl. mokiniai,
mokytojos,
intelektualiniai ištekliai.

Integruota atvira matematikos – chemijos pamoka L. Bruzgienė
L. Kulitienė

2016 m. gegužės mėn.
III sav.

8 a kl. mokiniai,
mokytojos, projektorius,
popierius, rašikliai,
intelektualiniai ištekliai.

Mokomoji pažintinė ekskursija į Molėtus V. Ivinskaitė 2016 m. gegužės mėn.
IV sav.

6 – 9 klasių mokiniai,
mokytojai, klasių
auklėtojai. Autobusas.

Renginys skirtas Šiaurės šalių savaitei. V. Leigienė.
J. Tumėnienė

2016 m. lapkričio mėn. Mokiniai, knygos, IT.

Susipažinimo pamokėlės būsimiems pirmokams. V. Kilimienė 2016-06-07 Būsimieji pirmokai,
mokytoja, užduotėlės,
IKT.

Rugsėjo 1-osios šventė
Nepamokinė veikla

Renginių organizavimo
grupė.

Rugsėjo 1d. Visa mokyklos
bendruomenė

Sveikatingumo šventė “ Rudens siurprizai – 9”
Nepamokinė veikla

V. Jakuitienė
A. Čekanavičius

Rugsėjo 2 sav. 5- 10 klasių mokiniai,
tėvai, klasių auklėtojos

Bendradarbiavimas su lopšeliais darželiais
„Lakštingalėlė“, „Saulutė“, „Pakalnutė“. Mokyklos
pristatymas būsimų pirmokų tėvams.

V. Jakštienė 2016- 09 - 4 sav. Mokytojos, tėvai,
lopšelio darželio
auklėtojos, IKT.



Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. Edukacinė –
pažintinė kelionė į Anykščius

D. Grinienė 2016-09 - 28 Mokiniai, mokytojai,
transportas, lėšos.

Integruotas istorijos – geografijos renginių ciklas „Mano
gimtinė ir aš“ (išvyka į Upninkų seniūniją, integruota
istorijos – geografijos pamoka, fotografijų paroda
mokykloje ir jų pristatymas bendruomeniai)

V. Ivinskaitė
V. Montvilienė

2016 m. rugsėjo –
spalio mėn.

9 kl. mokiniai,
mokytojai, fotoaparatas,
popierius, multimedia,
autobusas.

Integruota atvira matematikos – dailės pamoka D. Jasevičiūtė
A. Draugelienė

2016 m. rugsėjo mėn.
IV sav.

7 kl. Mokiniai,
matematikos ir dailės
mokytojos, multimedija,
popierius, rašikliai,
kompiuteris,
intelektualiniai ištekliai.

Žydų pagerbimo diena V. Ivinskaitė
V. Montvilienė

2016 m. rugsėjo mėn.
IV sav.

5 – 6 kl. mokiniai,
mokytojai.

Europos paveldo dienos. Išvyka į Žeimius. V. Montvilienė 2016 m. rugsėjo mėn. Mokinių tarybos nariai,
autobusas.

Rajoninė sveikos gyvensenos viktorina „Rudens gėrybėse
– sveikatos lašas“

V. Kilimienė
V. Jakštienė

2016-10 - 19 Mokiniai, mokytojai,
IKT, užduotys,
apdovanojimai.

Atvirų durų vakarai būsimiems pirmokams ir jų tėveliams V. Jakštienė 2016-10- 12 Mokytoja, kvietimai,
būsimieji pirmokai, jų
tėveliai.

Išvyka į Ruklos karinį dalinį „Krašto apsauga ir
saugumas Lietuvoje“

V. Ivinskaitė
V. Montvilienė

2016 m. spalio mėn. Aktyviausi 5 – 10 kl.
mokiniai, autobusas,
istorijos, geografijos
mokytojos.

Integruota fizikos – geografijos pamoka 8 – oms klasėms
„Jonavos infrastruktūra. Kelio, laiko ir greičio
apskaičiavimas“

V. Ivinskaitė
V. Jakštienė

2016 m. spalio mėn. II
sav.

8-ų klasių mokiniai,
fizikos ir geografijos
mokytojos.
Intelektualiniai ištekliai.

Integruota informacinių technologijų pamoka bibliotekoje
„R. Skučaitės  kūryba skaitmeninėje erdvėje“.

G. Ramanauskaitė -
Kedikienė

2016 m. spalio mėn. II
sav.

5 kl. mokiniai, mokytoja,
bibliotekininkė,
projektorius, knygos,
kompiuteriai,
intelektualiniai ištekliai.



Edukacinė diena „Pažink savo kraštą“
Nepamokinė ugdomoji veikla

Klasių auklėtojai Spalio 3 sav.. Mokyklos bendruomenė.

Molekulės dienos minėjimas L. Bruzgienė 2016 m. spalio 21 d. 7 b klasės mokiniai,
projektorius, popierius,
rašikliai.

Integruota atvira chemijos – dailės pamoka L. Bruzgienė
A. Draugelienė

2016 m. spalio mėn. III
sav.

8 b kl. mokiniai,
mokytojos, projektorius,
popierius, rašikliai,
intelektualiniai ištekliai.

Tolerancijos dienos minėjimas V. Montvilienė 2016 m. lapkričio mėn. 5 – 10 kl. mokiniai,
mokytojai, popierius,
pieštukai, multimedia.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. Kultūrinė –
pažintinė kelionė į Vilnių

V. Kilimienė 2016-12 - 14 Mokiniai, mokytojai,
transportas, lėšos.

Nepamokinės ugdomosios veiklos diena. Kalėdiniai
renginiai.

Klasių mokytojos 2016-12 - 23 Mokiniai, mokytojai,
tėvai

Integruotas Kalėdinis projektas mokyklos erdvėms
puošti.

J. Dedelienė
A. Draugelienė

2016 m. gruodžio 4 sav. 5-10 kl. mokiniai, klasių
auklėtojai.
Bendruomenės nariai.

Laukiamas rezultatas: Įvairūs mokykloje organizuojami renginiai, integruotos veiklos ir pažintinės ekskursijos padės plėtoti mokyklos bendruomenės
bendradarbiavimo kultūrą.
Dalyvaudami įvairiose veiklose mokyklos bendruomenės nariai tobulins bendradarbiavimo įgūdžius.
Metodinės grupės narių, mokytojų bei tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas, bendrų veiklų numatymas, rezultatų aptarimas padės kokybiškiau ir produktyviau
siekti aukštesnės asmeninės mokinių pažangos.
Įvairūs mokykloje organizuojami renginiai, akcijos, minėjimai plėtos mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.

IV. PLANO ĮGYVENDINIMO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ. Metodinei tarybai, Mokyklos tarybai, Mokytojų tarybai, mokyklos bendruomenei.
_____________________________________________


