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        Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
        pagrindinės mokyklos  
        2023 metų veiklos plano  

4 priedas 
 
 

DARBUOTOJŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS IR VERTINIMO PLANAS 2023 M. 
 
Priežiūros forma Tikslai Turinys Tyrimo 

laikas 
Informacijos 
panaudojimas, 
aptarimas 

Posėdžio data Pranešėjas 

Apibendrinamoji 
kontrolė. 

Pakartotinai 
įsivertinti, kokia 
pasirengimo 
sklandžiam UTA 
procesų 
įgyvendinimui 
situacija mokykloje. 
Nustatyti, kokios 
metodinės pagalbos, 
priemonių trūksta. 

Pasirengimas atnaujinto 
ugdymo turinio diegimui 
nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. 

Birželio–
rugpjūčio 
mėn.  

 
 
 
 
 
 
 
Mokytojų tarybos 
posėdis „Dėl I 
pusmečio mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų“. 
 
Mokytojų tarybos 
posėdis „Dėl II 
pusmečio mokinių 
pažangos ir 
pasiekimų“. 

Birželio 23 d. 
Rugpjūčio 31 
d. 

L. 
Klečkauskienė, 
J. Sinickienė, 
Ž. Svetikienė 

Apibendrinamoji 
kontrolė. 
Pokalbis, pamokų 
stebėjimas,  
Anketavimas. 
Pažintinė bei 
apibendrinamoji 
kontrolė. Pamokų 
stebėjimas. 
Pokalbis, mokinio 
individualių ir 
karjeros planų 
dermė. 

Išsiaiškinti, kiek 
mokiniai atpažįsta 
savo gabumus ir 
polinkius, kiek yra 
atsparūs neigiamoms 
įtakoms, ar moka 
stebėti savo pažangą, 
planuoti veiklą.  

Mokinių į(si)traukimas į 
mokymosi planavimą. 
Išsikeltų tikslų ir pasiektų 
rezultatų dermės analizė ir 
vertinimas. Asmeninės 
atsakomybės už veiklos 
rezultatus, savivokos, 
savivertės stiprinimas. 
Stebėsena ir aptarimas. Ar 
pažanga yra pastovi? 

Sausio 
mėn.  
 
Birželio 
mėn. 

Vasario 3 d. 
 
 
 
 
Birželio 9 d. 
Birželio 23 d.  

Ž. Svetikienė 
 
 
 
 
Ž. Svetikienė 
Ž. Svetikienė 
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Kontroliniai 
darbai. 
Standartizuoti 
testai. 

Stebėti mokinio 
pažangą. NMPP, 
PUPP rezultatai. 

Lyginamųjų mokinių 
gebėjimų patikrinimų 
organizavimas, rezultatų 
pristatymas. 

Balandžio
–birželio 
mėn. 

Birželio 23 d. V. Vainorienė, 
L. Petrauskienė, 
I. Vaitkevičienė, 
I. Pusvaškienė, 
V. Čėsna, 
E. Teišerskienė, 
R. 
Tamašauskienė, 
 J. Sinickienė 

Visuminė analizė. 
Anketos 
mokiniams ir 
tėvams, 
dokumentacijos 
nagrinėjimas, 
pokalbis, darbas 
grupėse. 

Išsiaiškinti ugdymo 
proceso stipriąsias 
puses ir trūkumus. 

2022–2023 m. pradinio ir 
pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo planų 
efektyvumo vertinimas, 
2023–2024 m. pradinio ir 
pagrindinio ugdymo 
programų ugdymo plano 
sudarymas.  

Balandžio
–gegužės 
mėn. 

Ugdymo turinio 
planavimo darbo 
grupės užsiėmimai, 
klubo 
„Svirskiečiai“ susi-
rinkimas, mokytojų 
tarybos posėdis, 
visuotinis tėvų 
susirinkimas, 
mokyklos svetainė,  
mokyklos tarybos 
posėdis. 

Birželio 23 d. 
Rugpjūčio 30 
d. 

L. Klečkauskienė, 
Ž. Svetikienė 

Pažintinė kontrolė. 
Anketos, pokalbiai. 

Premijuoti Geriausią 
2022–2023 m. m. 
mokinį, paskatinti 
darbuotojus. 

Mokyklos darbo tvarkos ir 
vidaus tvarkos taisyklių 
reikalavimų vykdymas. 

Birželio 
mėn. 

Visuotiniai 
mokinių, darbuotojų 
ir tėvų susirinkimai. 

Birželio 9 d. Ž. Svetikienė 

Dokumentacijos 
nagrinėjimas, 
informavimas. 

Patikrinti mokyklinės 
dokumentacijos 
sutvarkymą. 
Pasirengimo dirbti 
pagal atnaujintą 
ugdymo turinį 
analizė. 

1–10 klasių elektroninio 
dienyno užpildymas. 
Pažangumas. Programų 
vykdymas. Ugdymo plano 
vykdymo, mokyklinės 
dokumentacijos sutvarkymo 
patikrinimas. Planų ir 
programų poveikis.  

Birželio 
mėn. 
Rugpjūčio 
mėn. 

Metodinis 
užsiėmimas.  
 
Mokytojų tarybos 
posėdis „Švietimo 
politikos gairės 
2023–2024 m. m., 
mokyklos darbo 
ritmas 2023–2024 

Rugpjūčio 31 
d. 

J. Sinickienė, L. 
Klečkauskienė,  
Ž. Svetikienė 
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m. m. Tvarkos 
paskirtis, taisyklės 
ir jų laikymasis 
personalizuojant 
ugdymą“. 

Pažintinė 
apžvalga. 
Stebėjimas, 
dokumentacijos 
nagrinėjimas. 

Prižiūrėti nutarimų 
vykdymą. 
Pasirengimo dirbti 
pagal atnaujintą 
ugdymo turinį 
analizė. 

Dokumentų registracija ir 
priežiūra (dienynai, asmens 
bylos, dalykų planai ir 
individualios programos, 
darbo su mokiniais, 
turinčiais specialiųjų 
ugdymosi poreikių, 
programos). 

Rugsėjo 
mėn. 

Metodinis 
užsiėmimas. 

Rugpjūčio 31 
d. 

J. Sinickienė 

Pažintinė kontrolė. 
Anketos 
mokiniams ir 
tėvams. 

Analizuoti 1, 5 klasių 
ir naujai atvykusių 
mokinių adaptaciją 
mokykloje. 

Naujai atvykusių mokinių, 
perėjusių į kitą ugdymo 
pakopą adaptacija 
mokykloje. 

Spalio 
mėn. 

Vaiko gerovės 
komisijos posėdis. 
Metodinis 
užsiėmimas. 

Gruodžio 29 d. S. Gaurilčikienė 

Individualios 
veiklos vertinimas.  
Anketos 
mokytojams, 
mokiniams ir 
tėvams. 
Pokalbis, 
stebėjimas, 
dokumentų 
analizė. 

Analizuoti mokytojų 
ir švietimo pagalbos 
specialistų 
kvalifikacijos 
tobulinimo įtaką 
mokinių rezultatams. 

Mokytojų ir švietimo 
pagalbos specialistų įgytų 
žinių, gebėjimų, projektinės 
patirties, mokymo priemonių 
taikymo ugdymo(si) procese 
poveikis mokinių pasiekimų 
gerinimui. 

Gegužės ir 
birželio 
mėn. 
Lapkričio 
mėn. 

Mokytojų tarybos 
posėdis „Mokytojų 
ir švietimo pagalbos 
specialistų įgytų 
žinių, gebėjimų, 
projektinės patirties, 
mokymo priemonių, 
atnaujintų bendrųjų 
programų taikymas 
ugdymo(si) procese. 
Atvirų pamokų 
aptarimas. 
Refleksijos 
reikšmė“. 

Birželio 23 d. 
 
Gruodžio 29 d. 

J. Sinickienė,  
L. Klečkauskienė 

Individualios 
veiklos vertinimas. 

Aptarti mokytojų 
veiklos į(si)vertinimo 
rezultatus, pateikti 

Mokytojų veiklos stebėjimas 
ir analizė. Mokytojų veiklos 
refleksija.  

Lapkričio–
gruodžio 
mėn. 

Metodinis 
užsiėmimas. 

Gruodžio 29 d.  J. Sinickienė, 
L. Klečkauskienė 
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Pokalbis, 
stebėjimas, 
dokumentų 
analizė. 

išvadas dėl veiklos ir 
kvalifikacinės 
kategorijos.  

Visuminė analizė. 
Anketos 
mokiniams ir 
tėvams 
dokumentacijos 
nagrinėjimas, 
pokalbis, darbas 
grupėse. 

Išsiaiškinti mokytojų 
ir švietimo pagalbos 
specialistų įgytų 
žinių, gebėjimų, 
projektinės, STEAM 
metodikos taikymo 
patirties, ugdymo(si) 
procese poveikį 
mokinių pažangai, 
vykdomų projektų 
naudą ir įtaką 
mokinių 
ugdymui(si). 

Ar kiekvienam mokiniui 
sudarytos galimybės 
išbandyti kuo įvairesnes 
veiklas, gauti visapusišką 
švietimo pagalbą? Kokią 
įtaką tai turi jų individualiai 
pažangai? Vykdomų 
projektų įtaka mokinių 
pažangai. 

Gegužės–
birželio 
mėn.  
 
Lapkričio–
gruodžio 
mėn. 

Mokytojų tarybos 
posėdis „Dėl 
įtraukiojo ugdymo 
strategijų, STEAM 
metodikos taikymo 
įtakos kiekvieno 
mokinio 
individualiai 
pažangai ir 
mokymo(si) 
atsakomybei? Dėl 
kiekvienam 
mokiniui sudarytų 
galimybių išbandyti 
kuo įvairesnes 
veiklas, gauti 
visapusišką 
švietimo pagalbą. 

Birželio  23 d. J. Sinickienė, 
A. Kuliešienė, 
G. Ratkevičienė, 
V. Pilkienė,  
S. Gaurilčikienė, 
V. Počiulpienė 

Kokią įtaką įtraukiojo 
ugdymo strategijų, STEAM 
metodikos taikymas turėjo 
kiekvieno mokinio 
individualiai pažangai ir 
mokymo(si) atsakomybei? 

Mokytojų tarybos 
posėdis „Dėl 
mokytojų 
sisteminio, gero 
mokymosi link 
vedančių įtraukiojo 
ugdymo strategijų 
suvokimo 
stiprinimo, STEAM 
metodikos taikymo 
galimybių 

Gruodžio 29 d. L. Klečkauskienė, 
L. Petrauskienė 

Mokyklos veiklos 
kokybės 
įsivertinimas. 

Atlikti platųjį ir 
teminį mokyklos 
veiklos kokybės 
įsivertinimą.  

Mokyklos veiklos 2023 m. 
įsivertinimo  rezultatų, 
išvadų ir siūlymų pateikimas 
mokyklos bendruomenei. 
Susitarimas dėl problemų, 

Spalio– 
lapkričio 
mėn. 

Gruodžio 29 d. L. Petrauskienė 
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giluminis nagrinėjimas ir 
įsivertinimas.  

atpažinimo ir 
pasirengimo taikyti 
ugdymo procese, 
siekiant kiekvieno 
mokinio 
individualios 
(mokymosi, 
socialinės, 
asmeninės) 
pažangos ir 
mokymo(si) 
atsakomybės 2023 
m. rezultatų. Dėl 
2022–2026 m. 
strateginio plano 
sėkmės rodiklių 
apskaitos ir 
analizės. Dėl 
mokyklos veiklos 
kokybės 
įsivertinimo 
rezultatų 
panaudojimo 2022–
2026 m. strateginio 
plano koregavimui, 
2024 m. veiklos 
planavimui”.  
Klubo 
„Svirskiečiai“ susi-
rinkimas, visuotinis 
tėvų susirinkimas, 
mokyklos svetainė, 
mokyklos tarybos 
posėdis. 

Mokyklos veiklos kokybės 
įsivertinimo rezultatų 
panaudojimas 2024 m. 
veiklos planavimui. 

Gruodžio 
mėn. 

Gruodžio 29 d. Darbo grupė 
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Personalinis 
inspektavimas. 
Darbuotojų 
veiklos stebėjimas, 
anketos, pokalbiai, 
dokumentų 
analizė. 

Įvertinti visų 
darbuotojų veiklos 
kokybę bei susitarimų 
laikymąsi. 

Mokytojų, specialistų ir 
darbuotojų veiklos 
stebėjimas ir analizė. 

Visus 
metus 

Penkiaminutės. 
Posėdžiai. 
Susirinkimai.  

Pagal mėnesio 
planą 

L. Klečkauskienė 

 
 
PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 


