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PALANGOS PRADINĖS MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 Palangos pradinės mokyklos 2021 metų veiklos planas parengtas atsižvelgus į mokyklos strateginį veiklos planą, vidaus audito rezultatus, 

bendruomenės poreikius. 

Palangos pradinės mokyklos 2021 metų veiklos planą rengė direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V1-101  „Dėl mokyklos 2021 metų 

veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo“ patvirtinta darbo grupė. Plano projektui pritarta Mokyklos tarybos 2021 m. sausio 15 d. posėdyje.  

 

1. Tikslas. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas 

1.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą 

Priemonė Įgyvendinimo priemonės  Matavimo 

vienetas 

Finansavi

mo šaltinis 

Vykdymo 

terminas 

Atsakingas asmuo Planuojamas 

 rezultatas 

1.1.1. Ugdymo 

programų 

įgyvendinimas ir 

pasiekimai. 

 

1.1.1.1. Mokyklos tarybos 

posėdžių organizavimas 

5 posėdžiai - Per metus L. Krapikienė Sprendžiami svarbūs ugdymo proceso ir 

mokyklos veiklos organizavimo klausimai: 

strateginis planas ir jo vykdymo ataskaita, 

ugdymo planas, metinis veiklos planas, 

mokyklos bei vadovo veiklos ataskaitos, 

atestacijos programa, mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimas, paramos lėšų 

planavimas ir paskirstymas, mokymąsi 

skatinančios kultūros kūrimas, ūkinė-

finansinė veikla ir kiti aktualūs klausimai 

1.1.1.2. Mokytojų tarybos 

posėdžių organizavimas 

5 posėdžiai - 

 

Sausio,  

birželio, 

rugpjūčio, 

gruodžio 

mėn. 

N. Sabaliauskienė Svarstomi ir sprendžiami svarbūs mokyklos 

veiklos ir ugdymo proceso organizavimo 

klausimai: atliekama ugdymo kokybės, 

ugdymo plano  vykdymo ir rezultatų analizė, 

strateginio plano vykdymo ataskaita, 
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mokytojų atestacijos programa, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo pristatymas ir 

analizė, kiti aktualūs ugdymo proceso 

klausimai. Įvertinami mokinių pasiekimai, 

atliekama mokinių pažangumo, lankomumo 

analizė, aptariama mokinio individuali 

pažanga, specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių individuali pažanga, 

aptariami ir analizuojami atliktų tyrimų, 

NMPP rezultatai, ieškoma individualių 

mokymo būdų, kad ugdymo procesas taptų 

patrauklus ir šiuolaikiškas 

1.1.1.3. Metodinės grupės 

veiklos organizavimas  

 

2 posėdžiai,  

4 susirinkimai 

 

- Per mokslo 

metus 

 

N. Maksvytienė Aptariami ir derinami teminiai planai, 

neformaliojo švietimo programos. Vyksta 

kolegialus atvirų pamokų/veiklų vykdymas ir 

jų refleksija, dalykinis mokytojų 

bendradarbiavimas „Mokytojas-mokytojui“, 

analizuojamas namų darbų tikslingumas, 

aptariama ir įsivertinama kultūrinė, meninė, 

pažintinė ir kt. veikla, kūrybiškai reaguojama 

į pokyčius, aptariami mokinių adaptacijos 

tyrimų rezultatai, atliekama NMPP rezultatų 

analizė. Vedamos pamokos netradicinėse 

aplinkose, ne mokyklos erdvėse. Tobulinamas 

individualios mokinio pažangos stebėjimo 

tvarkos aprašas, įgyvendinama individualios 

mokinio pažangos vertinimo sistema. 

Individualūs susitikimai – pokalbiai su 

mokinių tėvais apie vaiko pasiekimus, 

pažangą  ir savijautą  (Mokytojas–Mokinys–

Tėvas). Įgyvendinama mokinių mokymo 

plaukti programa 

1.1.1.4. Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

organizavimas 

6 posėdžiai, 

pasitarimai 

pagal poreikį 

- Per mokslo 

metus 

L. Diovkšienė Užtikrinamas kokybiškas ir visapusiškas 

švietimo pagalbos teikimas kiekvienam 

mokiniui pagal jo individualius poreikius ir 
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galias, saugios ir palankios vaiko aplinkos 

kūrimas, švietimo programų pritaikymas 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių (apie 30 proc. mokinių bus suteikta 

psichologinė ar/ir specialioji pedagoginė bei 

specialioji pagalba), vykdomos prevencinės 

programos, tobulinama tėvų konsultavimo 

sistema, bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

1.1.1.5. Ugdomojo proceso 

stebėsena 

 

15 pamokų, 

neformaliojo 

švietimo, 

PMDG 

veiklų 

stebėjimas 

- Per mokslo 

metus 

 

N. Sabaliauskienė Stebima, analizuojama, vertinama ugdomoji 

veikla, diagnozuojami ugdymo organizavimo 

trūkumai, inicijuojama ugdymo turinio ir 

proceso kaita. Teikiama metodinė ir kita 

pedagoginė pagalba mokytojams. Randamos 

ir skleidžiamos pažangios ugdymo proceso 

organizavimo formos ir geroji patirtis 

1.1.1.6. Tėvų komiteto 

veiklos organizavimas 

2 posėdžiai 

 

- Per mokslo 

metus 

R. Gaidžiūnienė Kuriama gerai veikianti bendravimo, 

bendradarbiavimo ir informavimo sistema. 

Ieškoma rėmėjų, skatinamos mokinių tėvų 

savanorystė, kūrybinės iniciatyvos 

1.1.2. Mokinių 

saviraiškos, 

socializacijos ir kt. 

programų, 

olimpiadų, 

varžybų ir kitų 

renginių 

organizavimas. 

 

1.1.2.1. Dalyvavimas 

mokyklos, miesto, 

respublikos, tarptautinėse 

mokinių dalykinėse 

olimpiadose ir konkursuose 

Vidutiniškai 

80 proc. 

mokinių 

dalyvaus 

SB, 

SB (MK) 

Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė Skatinama mokymo(si) motyvacija, siekiama 

aukštesnių rezultatų.  Aktyvus mokinių 

dalyvavimas VKIF projektuose: Kalbų, 

Istorijos, Gamtos Kengūra, edukaciniame 

projekte „Olympis“, Matematikos Kengūra 

2021, „Pangea 2021“, matematikos 

olimpiadoje, raštingiausio pradinuko 

konkurse ir kt. Mokiniai skatinami dalyvauti 

konkursuose: meninio skaitymo, piešinių ir 

kt., kur tenkinami mokinių saviraiškos 

poreikiai. 25 proc. mokinių – miesto, 

respublikinių, tarptautinių konkursų laureatai 

ir diplomantai  



4 
 

1.1.2.2. Saviraiškos, 

socializacijos ir kitų 

programų organizavimas 

2 programos, 

8 

neformaliojo 

švietimo 

programų 

SB, 

SB (MK) 

Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė, 

klasių mokytojai 

Numatoma vykdyti apie 2-3 saviraiškos, 

prevencines, pilietinio ugdymo programas, 

kurios skirtos mokinių meninėms, 

socialinėms, pilietinėms kompetencijoms 

ugdyti,  skatinti meninę saviraišką, 

bendravimą, pilietiškumą, tautinės kultūros 

pažinimą. Vykdomos 8  neformaliojo 

švietimo programos 

1.1.2.3. Renginių (parodų, 

konkursų ir kt.) 

organizavimas 

12 renginių 

(šventės, 

parodos, 

konkursai, 

varžybos ir 

kt.) 

SB, 

SB (MK) 

Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė, 

N. Maksvytienė, 

klasių mokytojai 

Organizuojami tradiciniai mokyklos 

renginiai: Meninio skaitymo, raštingiausio 

pradinuko, saugaus eismo konkursai, Kaziuko 

mugė, Palangos miesto pažinimo diena, 

kalėdiniai labdaros renginiai, sporto diena, 

mokslo metų užbaigimo šventė, susitikimai su 

rašytojais, įvairių profesijų atstovais, Metų 

knygos rinkimai, parodos, minimos 

Valstybinės šventės, etnokultūrinės šventės ir 

kt. Sudaroma galimybė patirti sėkmę 

įvairiausių gabumų mokiniams, ugdoma 

mokinių meninė patirtis, gebėjimai ir 

tenkinami saviraiškos poreikiai 

1.1.3. Mokytojų 

kvalifikacija 

1.1.3.1. Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

komisijos posėdžių 

organizavimas 

2 posėdžiai - Sausio, 

birželio 

mėn. 

N. Sabaliauskienė Parengta Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2021-2023 metų atestacijos 

programa, 100 proc. pedagogų įgiję 

kvalifikacinę kategoriją. Vienas pedagogas 

sieks aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 
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1.1.3.2. Mokytojų, 

mokyklos vadovų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas 

Kvalifikacijo

s tobulinimo 

programa 

 40 val. 

SB (MK) Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė Tobulinamos pedagogų kompetencijos 

siekiant profesinio meistriškumo nuolat 

įsivertinant, mokantis, dalijantis gerąja 

patirtimi. Pedagogai tobulina savo 

kompetencijas pagal kvalifikacijos tobulinimo 

programą arba savišvietos būdu pagal 

individualius poreikius. 100 proc. pedagogų 

kelia kvalifikaciją, įgyja žinias, plėtoja savo 

kompetencijas, jas taiko praktinėje veikloje, 

didina atsakomybę už ugdymo kokybę 

1.1.3.3. Konferencijų, 

mokymų, paskaitų 

mokyklos bendruomenei 

organizavimas 

Mokymai, 

paskaitos 

SB (MK) Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė Organizuojamos paskaitos mokyklos 

bendruomenei apie pirmosios pagalbos 

teikimą, sveiką mitybą. Plėtojamas profesinis 

bendradarbiavimas, vyksta gerosios patirties 

sklaida. 

1.1.4. Mokinių 

maitinimas 

1.1.4.1. Vaisių ir pieno 

programos „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo 

skatinimas ugdymo 

įstaigose“ vykdymas 

2 programos ES Per mokslo 

metus 

J. Viržintienė, 

D. Garolienė 

100 proc. mokinių dalyvauja programoje 

1.1.4.2. Mokinių maitinimo 

organizavimas, naujų 

valgiaraščių parengimas 

 SB (SP), 

SB 

 

Per mokslo 

metus 

J. Viržintienė, 

D. Garolienė 

Mokykloje maitinama 100 proc. mokinių. 

Nnemokamas maitinimas teikiamas 30 proc. 

mokinių, parengiami nauji valgiaraščiai 

2. Tikslas. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

2.1. Uždavinys. Sudaryti saugią ir sveiką mokymosi aplinką 

2.1.1. Mokymosi 

bazės turtinimas ir 

modernizavimas 

 

 

2.1.1.1. Mokymo 

priemonių, įsigijimo, 

atnaujinimo, bibliotekų 

fondo turtinimo 

organizavimas  

10 vnt. 

mokymo 

priemonių, 

vadovėlių, 

100 vnt. 

grožinės ir 

metodinės 

literatūros 

SB (MK) 

 

 

Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė, 

B. Pilibaitienė, 

Ž. Kedys 

 

 

 

 

Nuolat papildomas metodinių priemonių 

sąrašas, sudaryta galimybė dalykų 

mokytojams sėkmingiau planuoti metodinių 

priemonių panaudojimą pamokose.. 

Sukomplektavus naujausių vadovėlių 

komplektus, įsigijus naujos grožinės 

literatūros, optimizuojamas mokymosi krūvis 

daugėja nuolat skaitančių mokinių 
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 2.1.1.2. IT diegimas 

mokykloje 

 SB, 

SB (MK) 

Per mokslo 

metus 

Ž. Kedys, 

O. Stasiulis, 

mokytojai 

Modernizuojamas ugdymo procesas. Ugdymo 

procese naudojamos IT suteikia įvairesnio ir 

įdomesnio ugdymo proceso ir geresnių 

ugdymosi rezultatų siekimo galimybę.  

užtikrina sklandų ugdymo proceso vykdymą 

nuotoliniu būdu per Google for education,  

Zoom ir kitas  platformas. Planuojama įsigyti 

kompiuterį, vaizdo kameras, Eduka licencijas 

mokiniams    

 2.1.1.3. Edukacinių erdvių 

kūrimas 

Interaktyvių 

grindų 

įrengimas  

SB (MK) 

 

Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė, 

Ž. Kedys, 

klasių mokytojai 

Toliau modernizuojamos ir turtinamos 

mokyklos edukacinės erdvės, įrengiamos 

interaktyvios grindys mokinių judesių 

koordinacijai, reakcijai, loginiam mąstymui 

lavinti, kūrybiškai leisti laisvalaikį.  

2.2. Uždavinys. Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką 

2.2.1. Mokymosi 

aplinkos 

turtinimas ir 

modernizavimas 

2.2.1.1. Sveikos, saugios, 

jaukios mokyklos aplinkos 

formavimas 

 

 SB Per mokslo 

metus 

Ž. Kedys Atnaujinami baldai mokyklos valgykloje. 

Elektros skydinių sutvarkymas. Priešgaisrinės 

signalizacijos įvedimo užbaigimas 

 2.2.1.2. Higienos normų 

vykdymo užtikrinimas 

Higienos 

normų 

vykdymo 

užtikrinimas 

– teisinių 

dokumentų 

tvarkymas 

SB Per metus N. Sabaliauskienė, 

Ž. Kedys  

Užtikrinama saugi ir higienos normas 

atitinkanti ugdymo ir darbo aplinka. Įsigytos 

priemonės, skirtos higienos normų ir COVID-

19 reikalavimų  vykdymo užtikrinimui 

 

3. Tikslas. Mokinių laisvalaikio užimtumo organizavimas 

3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką mokinių laisvalaikio užimtumą  

3.1.1. Prevencinės 

veiklos vykdymas 

3.1.1.1. Prevencinių 

programų organizavimas 

mokykloje 

2 programos SB Per mokslo 

metus 

N. Sabaliauskienė, 

klasių mokytojai 

Vykdomos prevencinės programos: Smurto 

prevencijos programa „Antras žingsnis“, 

prevencinė programa „Obuolio draugai“, 

sukurtos sąlygos  mokinių užimtumui, 

bendravimui ir bendradarbiavimui 

3.1.1.2. Dalyvavimas 

respublikiniuose 

4 renginiai  Per mokslo 

metus 

J. Viržintienė, 

L. Diovkšienė, 

Dalyvaujama respublikiniuose prevencijos 

renginiuose, projektuose: „Tolerancijos 
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prevencijos renginiuose, 

projektuose 

 klasių mokytojai savaitė“, „Savaitė be patyčių“, „Gegužė – 

mėnuo be smurto“, „Darom 2021“. Stiprėja 

mokinių bendravimo ir tolerancijos įgūdžiai, 

mokyklos bendruomenė dalyvauja  

prevencinėje veikloje 

 

 

Laukiamas rezultatas. Užtikrinta kokybiška ir visapusiška pagalba kiekvienam mokiniui; individualios mokinių pažangos stebėsenos efektyvumas ir švietimo 

pagalbos teikimas siekiant asmenybės ūgties; pamokose plačiau naudojamos IKT;  tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai; tikslingas pedagogų profesinių 

kompetencijų tobulinimas; aktyvus mokinių tėvų dalyvavimas mokyklos gyvenime; saugi ir sveika ugdymosi aplinka.   

 

_____________________________________________ 

 


