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1. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 

Didžiausi MMG veiklos privalumai Didžiausi MMG veiklos trūkumai Tobulinti pasirinkti  veiklos aspektai 

Susirinkimai vyksta sistemingai. 

Puiki pedagogų komanda, gebanti 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

Noras keistis, tobulėti, naudoti 

inovatyvius mokymo(-si) metodus. 

Galimybė pasidalinti bei pasisemti 

patirties. 

Suaktyvėjo bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais. 

Aktyvus dalyvavimas su auklėtiniais 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose. 

 

Darbas su gabiaisiais, jų paieška. 

Edukacinių erdvių kūrimas. 

 

Stiprinti ryšius su soc. partneriais. 

Kurti patrauklią ugdymosi aplinką. 

 

 

2. VEIKLOS PRIORITETAI  IR UŽDAVINIAI. 

 

1. Užtikrinti ugdymo turinio tęstinumą ir dermę, mokyti mokytis, optimizuoti mokymosi krūvius. 

2. Ugdymo kokybės gerinimas per individualizavimą ir diferencijavimą, pajungiant visų grandžių bendradarbiavimą. 

3. Taikyti šiuolaikines  mokymosi strategijas, skatinti dalykų integraciją.  

4. Stiprinti mokytojų gebėjimus dirbti su skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniais. 

5. Skatinti mokytojus tobulėti ir keistis, kūrybiškai reaguojant į šiuolaikinės mokyklos pokyčius. 

6. Dalintis darbo patirtimi, seminaruose įgytomis žiniomis; analizuoti naujas pedagogines, metodines, dalykines idėjas ir jas 

pritaikyti savo darbe, kad pradinio ugdymo procesas vyktų pačiais efektyviausiais būdais ir metodais. 

7. Gerinti pamokų lankomumą, drausmę, tvarką, elgesį mokykloje. 



8. Ugdymo bei mokymo procesą orientuoti į dvasinių vertybių, pozityvių nuostatų, etiketo formavimą, skatinti pilietinį 

sąmoningumą, tarpkultūrinį mentalitetą, studijuojant savo krašto kultūrinį paveldą ir tradicijas. 

9. Formuoti tvirtą patyčių prevencijos kultūrą. 

10. Ugdyti tautinę ir pilietinę brandą, skatinti pasididžiavimą savo ugdymo(-si) institucija; 

11. Toliau ugdyti ekologinę moksleivių savimonę. 

12. Kurti pokyčiams palankią, saugią, sveiką, ekologišką aplinką, kurioje visi bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, pasitikintys savimi 

ir kitais. 

13. Tęsti pedagoginį tėvų švietimą, ieškoti naujų bendravimo, bendradarbiavimo formų su jais ir kitais socialiniais partneriais. 

 

3. VEIKLOS PLANAS 

 

Veikla Data Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai 

1. Geroji patirtis (skaida, atvirų pamokų registras ir kt.) 

1. Atviros pamokos pagal 

individualius mokytojų planus. 

 

2. Pranešimai iš kvalifikacinių 

seminarų. 

 

3. Dalyvavimas projektuose 

„Obuolio draugai“. 

 

Per visus metus 

 

 

Per visus metus 

 

 

Per visus metus  

 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 

 

Mokytojai, dalyvavę 

seminaruose 

 

Projektuose dalyvaujantys 

mokytojai 

Mokymosi motyvacijos skatinimas pamokose, 

naujų metodų panaudojimas. 

 

Pasidalinti kvalifikacinėmis žiniomis. 

 

 

Sumažinti patyčias tarp mokinių, siekti 

geresnių tarpusavio santykių mokykloje.  

2. Metodinė  (tiriamoji) veikla 



1. Metodinės grupės veiklos 

kryptys ir planavimas. 

2021 – 2022 m. m. VAMC 

veiklos prioritetų aptarimas.  

2.  Teminių planų ruošimo 

metodika ir tvirtinimas. 

3.  Nuolat skaityti ir domėtis 

naujausia pedagogine ir 

metodine literatūra.  

4. Lankomumo prevencija. 

5. Priešmokyklinės grupės 

auklėtinių ir 1 klasės mokinių 

adaptacijos laikotarpis. 

6. Mokinių pažangos 

aptarimas. 

7. Renginių organizavimas. 

8. Renginių aptarimas. 

9. Bendradarbiavimas su 

darželiu „ Margaspalvis 

aitvarėlis“. 

Rugpjūčio mėn. 

 

 

 

Rugpjūčio mėn.  

 

Per mokslo metus 

 

 

Per mokslo metus 

Rugsėjo mėn. – lapkričio 

mėn. 

 

Pasibaigus pusmečiams 

 

Prieš renginius 

Po renginių 

Balandžio mėn. – birželio 

mėn. 

V. Jarmalkovič 

 

 

 

S. Kiseliauskienė, D. Ilevičienė 

 

Visi mokytojai 

 

 

MG nariai 

R. Burokienė, D. Jarackienė,  

D. Ilevičienė, V. Jarmalkovič 

 

V. Jarmalkovič, D. Ilevičienė, 

visi mokytojai 

Visi mokytojai 

Visi mokytojai 

B. Ušackienė 

Tikslingas veiklos planavimas.  

 

 

 

Tikslingas planavimas. 

 

Žinių tobulinimas, patirties pasidalijimas. 

 

 

Problemos pastebėjimas, analizė, sprendimas. 

 

Vaikų stebėjimas, adaptacijos analizė. 

 

Problemos pastebėjimas, analizė, sprendimas. 

 

Tikslingas renginio organizavimas. 

 

Glaudesnis bendradarbiavimas, būsimų 

mokinių pažinimas. 

3.  Ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

1.VAMC švenčių, renginių 

scenarijų rašymas. 

2.Klasės stendų 

apipavidalinimas. 

Per mokslo metus. Pagal 

mokyklos veiklos planą. 

Nuolat 

Visi mokytojai 

 

Visi mokytojai 

Sukaupta medžiaga dalintis su kitų įstaigų 

pedagogais. 

Tikslingas mokymosi aplinkos kūrimas. 

 

 

4. Parodos, renginiai, konkursai, olimpiados, ekskursijos, konferencijos 



1. Išvykos ir renginiai ( pagal 

klasių vadovų planus): 

Rugsėjo 1-oji 

Europos kalbų diena 

Rudens sporto šventė 

 

Mokytojų diena 

Senelių diena 

Tolerancijos diena 

Kalėdinis renginys 

Sausio 13-oji 

Žiemos pokštai 

Duonos diena 

Skaitovų diena 

Kaziuko mugė 

Užgavėnės 

Kovo 11-oji 

Meluok sveikas 

Šeimos šventė 

Šauniausio pradinuko rinkimai 

 

2. Pažintinių ekskursijų po 

Lietuvą ir užsienio šalis 

organizavimas. 

Lietuvos pažinimo ir ekskursijų 

dienos 

 

3.Konkursų įgyvendinimas 

Konkursai Olympis rudens, 

pavasario sesija 

Konkursai „Kings“ rudens ir 

pavasario sesija 

 

 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Rugsėjo mėn. 

 

Spalio mėn. 

Spalio mėn. 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

Sausio mėn. 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Kovo mėn. 

Balandžio mėn. 

Gegužės mėn. 

Birželio mėn. 

 

 

 

 

Per mokslo metus 

 

 

 

 

Pagal mokyklos veiklos 

planą 

 

 

Visi mokytojai 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai, 

S. Kiseliauskienė 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai 

Klasių vadovai 

Klasių vadovai 

Klasių vadovai 

Visi mokytojai 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai 

Visi mokytojai 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojai 

 

 

Mokiniai dalyvaudami įvairiuose užklasinės 

veiklos renginiuose turės galimybę labiau 

save pažinti ir įvertinti savo sugebėjimus, 

plėtos akiratį, plės geografines ir kultūrines 

žinias. Pilietiškumo  skatinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai dalyvaudami įvairiuose užklasinės 

veiklos renginiuose turės galimybę labiau 

save pažinti ir įvertinti savo sugebėjimus. 



Pastaba. Planas gali būti keičiamas. 

 

 

 

APTARTA pradinių klasių 

metodinės grupės posėdyje 

2021 rugpjūčio 30 d., protokolas Nr. 1 

 

 

Konkursas PANGEA 

Konkursas „Kengūra“ 

Meninio skaitymo konkursas 

 

5.Kvalifikacijos kėlimas, patirtinis mokymas(is), atestacija 

1.Dalyvavimas projektuose, 

seminaruose, konferencijose 

mokytojams aktualiomis 

temomis. 

2.Patirtinis mokymasis, 

savišvieta. 

Per mokslo metus 

 

 

 

Per mokslo metus 

Visi mokytojai 

 

 

 

Visi mokytojai 

Pasidalinti kvalifikacinėmis žiniomis ir savo 

darbo patirtimi. 

 


