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KĖDAINIŲ R. SURVILIŠKIO VINCO SVIRSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 
 

I. ĮVADAS 
 

Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos (toliau – mokyklos) veiklos 
kokybės išorės vertinimas atliktas 2013 m. spalio 21–24 d. Išorės vertintojai stebėjo 50 organizuotų 
veiklų: pamokas, neformaliojo vaikų švietimo veiklas, specialiosios ir logopedinės pagalbos 
mokiniams užsiėmimus. Gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos 
vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėjosi su mokyklos darbuotojais, savivaldos ir 
laisvalaikio klubo „Svirskiečiai“, mokyklos tarybos, mokytojų metodinės grupės nariais, vyr. 
buhaltere, bibliotekininke, mokiniais ir jų tėvais, analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų 
ir pažangos fiksavimo dokumentus, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus pateiktą informaciją apie mokyklą, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros užsakymu 
atliktos mokinių ir jų tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimo statistinę ataskaitą. Nustatyti 
mokyklos stiprieji ir tobulintini veiklos aspektai. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo 
ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei.  

Mokytojų tarybos ir mokyklos tarybos posėdžiuose išanalizavus mokyklos veiklos 
kokybės rezultatus, vidaus įsivertinimo ir išorės vertinimo išvadas ir rekomendacijas, siekiant 
didinti ugdymo(si) patrauklumą ir efektyvumą, parengtas 2014–2015 m. mokyklos veiklos 
tobulinimo veiksmų planas.  

Atsižvelgiant į išorės vertinimo rekomendacijas, bus parengtas Mokyklos 2014 m. veiklos 
planas, 2014–2015 m. m. ugdymo planas, pakoreguotos Mokyklos 2012–2015 m. strateginio plano 
priemonės. 

 
II. STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI 

 
Mokyklos stiprieji veiklos aspektai 

1. Tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis).  
2. Aplinkos jaukumas (1.3.3. – 3 lygis).  
3. Neformalusis švietimas (2.1.5. – 3 lygis). 
4. Mokinių mokymosi motyvacija ir mokėjimas mokytis (2.4.1., 2.4.2. – 3 lygis). 
5. Kiti mokinių pasiekimai (3.2.2. – 3 lygis). 
6. Socialinė pagalba (4.2.3. – 3 lygis).  
7. Pagalba planuojant karjerą (4.4. – 3 lygis). 
8. Įsivertinimo procesas (5.2.1. – 3 lygis).  
9. Personalo komplektavimas (5.4.1. – 3 lygis).  
10. Lėšų vadyba (5.5.1. – 3 lygis).  

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai 
1. Mokytojo veiklos planavimas (2.2.1. – 2 lygis).  
2. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1. – 2 lygis).  
3. Išmokimo stebėjimas (2.3.4. – 2 lygis).  
4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2. – 1 lygis).  
5. Plano įgyvendinimas, jo poveikis ir įsivertinimo rezultatų panaudojimas (5.1.4., 5.2.2. – 1 
lygis). 



2 
 

 
III. VEIKLOS TURINYS 

 

Eil. 
Nr. 

Tobulintini veiklos 
aspektai pagal 

išorinio vertinimo 
išvadas 

Priemonės Siekiamas rezultatas 
Termi- 

nai 
Atsakingi, 
vykdytojai 

1. Vertinimas kaip 
ugdymas (2.6.2.). 

2014 metų mokyklos veiklos tikslas: Formuoti nuoseklią ir efektyvią mokymo kokybės ir mokymosi pasiekimų 
vertinimo sistemą, tolygiai pasiskirstant atsakomybę. 
1. Pokalbiai su kiekvienu mokiniu dėl 
pasiekimų, lūkesčių, vertinimo kriterijų, 
lankomumo, elgesio. 
2. Mokinių mokymai klasėse, kaip save 
pažinti, mokymosi motyvacijos tema. 
3. Individualūs susirinkimai ,,Tėvas-vaikas-
mokytojas“. 
4. Tyrimas ,,Ką padariau, kad mano moky-
mosi rezultatai būtų geresni?“ 
 
 
5. Mokinių, įvykdžiusių įsipareigojimus, 
skatinimas. 

Mokiniai kartu su mokytoju aptaria 
numatomus mokymosi pasiekimus, užduotis 
bei vertinimo kriterijus, nagrinėja vertinimo 
informaciją. Mokytojo padedami, jie mokosi 
vertinti ir įsivertinti savo pasiekimus ir 
pažangą. Atsižvelgdami į savo mokymosi 
sėkmę, planuoja tolesnį mokymąsi, kelia sau 
ateities tikslus. 
 
 
 
Mokslo metų pabaigoje, Padėkos dieną, 
įteikta tradicinė Metų geriausio mokinio 
premija, mokinių tėvai apdovanoti už vaikų 
pasiekimus. 

2014 m.  
kovas 
 
2014 m. 
gegužė 
Kartą per 
mėnesį 
Baigian- 
tis 
trimes- 
trui 
Nuolat 

Mokinys ir 
mokytojas 
 
Klasių vadovai 
 
Klasių vadovai 
 
Klasių vadovai 
 
 
 
Administracija 

1. Gerosios darbo patirties sklaida, atvirų 
pamokų organizavimas „Vertinimo ir 
įsivertinimo metodų taikymo sėkmė 
pamokoje“. 
2. Vertinimo sistemos tobulinimas: naujų 
vertinimo būdų taikymas, sistemingas 
vertinimo informacijos pateikimas, vertini-
mo informacijos fiksavimas pamokoje, 
gautos informacijos panaudojimas korega-
vimui ir planavimui. 

Mokytojai pagal pasirinktą būdą planuoja ir 
atlieka mokinių pažangos bei pasiekimų 
vertinimą ugdymo procese, apibendrina ir 
įvertina mokinio pasiekimus, fiksuoja 
vertinimo informaciją, informuoja mokinius, 
jų tėvus, kitus mokytojus, mokyklos 
vadovus apie mokinių mokymąsi, pasieki-
mus ir spragas, remdamiesi vertinimo 
informacija, analizuoja ir koreguoja mokinių 
mokymą(si), rūpinasi, kad mokiniams, 

2014 m. 
II 
pusmetis 
 
2014 m. 
 
 
 
 
 

Mokytojai 
metodininkai 
 
 
Mokytojai 
dalykininkai, 
metodinė grupė 
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3. Metodinis užsiėmimas-seminaras „Moky-
tis padedantis vertinimas“. 
4. Pokalbiai su mokytojais ir klasių vadovais 
prie apskrito stalo apie mokinių patiriamus 
mokymosi sunkumus, jų priežastis ir 
pagalbos mokiniams būdus. 

turintiems mokymosi sunkumų, būtų laiku 
suteikiama reikiama pagalba, derina tarp 
savęs mokinių pažangos bei pasiekimų 
vertinimo metodikas. 

2014 m. 
balandis 
Kartą per 
mėnesį 

Administracija 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

1. Tyrimas ,,Šeimos ir mokyklos bendra-
darbiavimo formos“.  
2. Grįžtamojo ryšio kontrolė elektroniniame 
dienyne, pasiekimų knygelėse įrašius pasta-
bą, pagyrimą. Lankomumo apskaitos ir 
pateisinamų raštelių kontrolės griežtinimas. 
3. Atvirų durų savaitės. 
 
 
 
4. Seminaras tėvams ir mokytojams „Pro-
duktyvus bendravimas“. 

Mokinių tėvai įtraukiami į mokyklos 
bendruomenės veiklą. Mokyklos nustatyta 
tvarka jie gauna aiškią, laiku pateikiamą 
informaciją apie vaiko mokymąsi, pažangą 
ir pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą 
pagalbą, vertinimo kriterijus, procedūras ir 
tvarką, bendrųjų programų paskirtį. 

2014 m. 
vasaris 
Nuolat 
 
 
 
 
Kiekvie-
nais 
mokslo 
metais 
2014 m. 
spalis 

Administracija 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
 
 
Vaiko gerovės 
komisija (VKG) 
 
 
Administracija 

1. Tyrimas ,,Konsultacijų įtaka mokinių pa-
žangumui ir pasiekimams“. 
2. Efektyvūs mokytojų tarybos posėdžiai. 
 
 
 
3. Mokinio taisyklių pažeidimų fiksavimas ir 
poveikio priemonių taikymas. Neatitikčių 
žurnalo pildymas. Saugios aplinkos kūrimas 
ir palaikymas: pozityvaus elgesio skatini-
mas. 
4. „Apskritas stalas“ su klasių vadovais 
„Bendrųjų reikalavimų laikymasis“ (darbas 
su vaiku, klase, dalykų mokytojais, tėvų 
informavimas, išsamios ataskaitos parengi-

Mokykla ir toliau vykdo bendrą mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo informa-
cijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo 
tvarką, užtikrina vertinimo metodikų dermę 
pereinant iš klasės į klasę, iš vienos ugdymo 
pakopos į kitą, tarp klasių, tarp atskirų 
dalykų. 

2014 m. 
gegužė 
Baigian- 
tis 
trimes- 
trui 
 
Nuolat 
 
 
 
 
2014 m.  
birželis 
 

VKG 
 
Mokytojų taryba 
 
 
 
 
VKG 
 
 
 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
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mas VGK). 
5. Sprendimai dėl atsakomybės ir darbų 
pasiskirstymo, vidaus tvarkos taisyklių 
laikymosi. Skatinimo ir drausminimo prie-
monių taikymas. 

 
 
Nuolat 

 
 
Administracija 

2. Mokytojo veiklos 
planavimas (2.2.1.). 

1. Gerosios darbo patirties, kaip koreguoti ir 
tobulinti ilgalaikius, pamokos planus, 
atsižvelgiant į kintančius mokinių poreikius, 
pasiekimus, iškylančius sunkumus, atsiran-
dančias naujas galimybes, kaip juos 
pritaikyti konkrečios klasės konkretiems 
mokiniams, sklaida.  
2. Ilgalaikių ugdymo planų koregavimas 
atsižvelgiant į mokinių poreikius bei 
ugdymo rezultatus ir trumpalaikių planų 
įgyvendinimą. 
3. Seminaras-praktikumas mokytojams „Pa-
mokos uždavinio, orientuoto į pamatuojamą 
rezultatą, formulavimas ir įgyvendinimas“. 

Planavimo nuoseklumas, pamokos rezultatų 
aptarimas, mokinių pasiekimų vertinimas ir 
fiksavimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mokymosi uždavinių kėlimas ir formu-
lavimas bus suprantamas mokinių tėvams, 
mokiniams ir mokytojams – įgyvendinamas. 

2015 m. 
vasaris 
 
 
 
 
 
Pagal 
situaciją 
 
 
2015 m. 
kovas 

Mokytojai 
metodininkai, 
mokytojai 
 
 
 
 
Mokytojai 
 
 
 
Administracija, 
tikybos, lietuvių 
kalbos, muzikos 
mokytojai 

3. Mokymo nuostatos 
ir būdai (2.3.1.). 

1. Diskusijos, kaip tikslingai parinkti ir nau-
doti mokymo(si) tradicinius ir aktyviuosius 
metodus, kaip juos parenkant atsižvelgti į 
mokinių poreikius ir stilius, kaip mokymo 
procesą orientuoti į šiuolaikinę sąveikos 
paradigmą. 
2. Kiekvieno mokytojo bent vienos atviros 
pamokos ir(ar) integruotų pamokų pagal 
ištirtą stilių (per mokslo metus) organizavi-
mas, stebėjimas, aptarimas ir išvadų panau-
dojimas. 
3. Atvirų pamokų filmavimas.  

Mokytojai dažniau atsižvelgia į mokinių 
poreikius pamokoje, veiksmingiau taiko 
įvairius mokymo(si) stilius atitinkančius 
metodus, naudojasi mokymosi būdų įvairo-
ve, tai palengvina mokymąsi, pagerina 
mokinių pasiekimus. 
Gerąją darbo patirtį mokytojai naudoja savo 
pamokose, kurios yra 90 proc. veiksmingos. 
 
 
Mokytojų patirtis pravers kolegoms, mokyk-
los tinklapio svečiams. 

2015 m.  
sausis 
 
 
 
 
2014– 
2015 
m. m. 
 
2015– 
2016 
m. m. 

Mokytojai 
metodininkai, 
Mokytojai 
 
 
 
Mokytojai, 
neformaliojo 
švietimo užsiėmimų 
vadovai 
 
Mokytojai 
metodininkai 

4. Išmokimo 1. Nuolatinis išmokimo stebėjimas, naudo- Veiksmingos ir priimtinos visoms trims Nuolat Dalykų mokytojai 
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stebėjimas (2.3.4.). jant kuo įvairesnius tikrinimo būdus, į šį 
procesą įtraukiant mokinį, akcentuojant jo 
asmeninę pažangą pamokoje. 
2. Tėvų švietimas ir informavimas, mokinių 
asmeninės veiklos tobulinimo planų aptari-
mas, pokalbiai dėl vaikų lankomumo, 
atsakomybės siekiant bendro tikslo. 

pusėms – tėvams, vaikams ir mokytojams – 
išmokimo tikrinimo formos. Mokinių pažan-
ga didesnė 5 proc. 
Daugiau laiko skirta kokybiškam tėvų 
švietimui: išnaudotos elektroninio dienyno 
galimybės (iki 10 proc. daugiau prisijungu-
sių tėvų), susitikimai su specialistais, 
seminarai kartu su mokytojais. 

 
 
 
Nuolat 

 
 
 
Klasių vadovai, 
VKG 

5. Plano 
įgyvendinimas, jo 
poveikis ir 
įsivertinimo 
rezultatų 
panaudojimas 
(5.1.4., 5.2.2.). 

1. Mokyklos 2014 m. veiklos plano parengi-
mas, panaudojant įsivertinimo ir išorės 
vertinimo rezultatus. 
 
2. 2012–2015 m. strateginio plano ir 2014 
m. bei 2015 m. veiklos planų įgyvendinimo 
sėkmingumo analizė bei koregavimas. 
 
3. Seminaras „Mokyklos veiklos įsivertini-
mo rezultatų panaudojimas mokyklos 
veiklos planavimui ir mokyklos veiklos 
kokybei gerinti“. 

Atidžiau analizuojamos ir panaudojamos 
mokyklos veiklos įsivertinimo ir išorės 
vertinimo išvados planuojant mokyklos 
veiklą. 
Mokyklos bendruomenė 90 proc. įgyvendina 
mokyklos veiklos planus, giliau pajaučia 
savo įtaką ugdymo kokybei, mokyklos 
veiklos tobulinimui. 
 
Parengtas kokybiškas 2015 m. veiklos 
planas. Mokyklos darbuotojai visais lygiais 
turi pakankamai pasitikėjimo imtis veiksmų 
veiklai tobulinti. 

2013 m. 
gruodis 
2014 m. 
sausis 
Kas 
pusmetį 
 
 
 
2014 m. 
lapkritis 

2014 metų veiklos 
plano rengimo darbo 
grupė 
 
Darbo grupė veiklos 
kokybei bei ugdymo 
turinio 
veiksmingumui 
įsivertinti 
Administracija, 
darbuotojai 

6. Bendra visiems 
aspektams 

1. Grįžtamoji pažangos stebėsena ir vertini-
mas.  
2. Mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos ir 
kompetencijų tobulinimosi renginiuose, 
įgytų gebėjimų ir medžiagos pristatymas 
metodiniuose užsiėmimuose. 

Identifikuojami tobulintini aspektai ir 
skatinama tobulėti. 

Nuolat  
 
Nuolat 
 

Kuruojantys vadovai 
Mokytojai 
Mokytojai  
 

 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 
2014 m. sausio 29 d. posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. 1. 

 


