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I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. 2018-2019 m. m. mokyklos veiklos planas sudarytas vadovaujantis mokyklos strateginiu planu 2016-2020 m. m. 2018 m. atlikto mokyklos 

įsivertinimo medžiaga, mokyklos 2017-2018 m. m. veiklos plano įgyvendinimo analize. 

 2. Plane įvardinti svarbiausi mokyklos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos su kuriomis susidūrė mokykla, o taip pat apibrėžti veiklos 

tikslai ir uždaviniai 2018-2019 m. m., numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

 

II MOKYKLOS VEIKLOS STRATEGIJA 
 

 3. Vizija: atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, saugi, bendruomeniška, dinamiška, jauki ugdymo įstaiga. 

 4. Misija: atvira pokyčiams mokykla, teikianti kokybišką pradinį ir priešmokyklinį ugdymą. Pagal vaiko individualius poreikius ir galimybes, 

ugdanti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, padedanti pasirengti mokytis pagrindinio ugdymo pakopoje. 

 5. Vertybės: 

 5.1. pagarba visiems ir kiekvienam; 

 5.2. pilietiškumo ugdymas; 

 5.3. pareigingumo ir atsakomybės ugdymas; 

 5.4. asmens pažangos siekis. 

 6. Mokyklos veiklos prioritetai: 

 6.1. svarbiausia: sveikas, saugus ir sėkmingas vaikas; 

 6.2. kultūringa ir atvira kaitai mokykla; 

 6.3. ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas. 

 

III MOKYKLOS PRISTATYMAS 
 

 7. Mokykla įsteigta 1993 m. 1996 m. jai suteiktas „Pelėdos“ vardas. 2018 metais mokykla atšventė 25 metų jubiliejų. 

 8. 2018-2019 m. m. pagal ugdymo programas mokosi: 

 8.1. priešmokyklinio ugdymo – 2 grupių komplektai; 

 8.2. pradinio ugdymo – 10 klasių komplektų; 

 9. Pedagogų kvalifikacija: 

 9.1. mokytojai – 10; 

 9.2. vyresnieji mokytojai – 9; 

 9.3. mokytojai metodininkai – 2. 



 10. Pagalbą mokiniams teikia logopedas, psichologas, mokytojo padėjėjas, sveikatos priežiūros specialistė. Mokykloje aktyviai veikia vaiko 

gerovės komisija. 

 11. Mokykloje yra dvi salės: aktų ir sporto salė. Mokinių poreikiams tenkinti mokykloje veikia biblioteka, yra interneto ryšys. Visose klasėse 

yra kompiuteriai ir multimedijos. Multimedija taip pat įrengta ir aktų salėje. 2018 m. rugsėjo mėnesį mokykloje įrengta gamtos ir technologinių mokslų 

klasė. 

 12. Ugdymosi galimybės: 

 12.1. Mokykloje įgyvendinamos prevencinės programos: Zipio draugai, Antras žingsnis; 

 12.2. neformaliojo ugdymo veiklos spektras platus – orientuojamasi į vaikų pomėgius ir polinkius: šokių, sporto, meno, dainavimo, kalbų ir 

kitus būrelius; 

 12.3. kūrybingumo ugdymas per projektinę veiklą, meninį ugdymą, tradicijų puoselėjimą – viena svarbiausių mokyklos veiklos krypčių, 

sudaranti kokybiško ir įvairiapusiško ugdymosi galimybes; 

 13. Ryšiai su kitomis institucijomis: 

 13.1. mokykla yra užmezgusi partnerystės ryšius su Vytauto Didžioji universitetu, kurio studentai atlieka mokykloje pedagoginę praktiką, o taip 

pat Vilniaus miesto švietimo įstaigomis, Justiniškių mikrorajono ugdymo įstaigomis, 6-uoju policijos komisariatu, vaiko teisių apsaugos tarnyba, 

pedagogine psichologine tarnyba (PPT), kitomis pagalbos vaikui institucijomis; 

 14. 2017-2018 m.m. mokyklos veiklos plano analizė ir svarbiausi mokyklos pasiekimai: 

 14.1. įgyvendinant 2017-2018 m. m. mokyklos veiklos plano tikslus prioritetas buvo skiriamas ugdymo kokybės gerinimui tobulinant vertinimo 

technologijų ir informacinių komunikacinių technologijų (IKT ) taikymą mokinio mokymosi bei pažangos stebėjimui ir vertinimui. Tikslui įgyvendinti 

pirmiausia buvo kreipiamas dėmesys mokytojų kompetencijų tobulinimui. Buvo gerinamos teisingo pamokos tikslų ir uždavinių formulavimo ir jų 

įgyvendinimo sėkmės kriterijų galimybės. Reikėtų dar daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi mokytis įgūdžių lavinimui; 

 14.2. 2 ir 4 klasių mokiniai dalyvavo standartizuotų ir diagnostinių testų tyrime. Testų rezultatai gana geri, gerokai viršijantys šalies vidurkį, 

mokytojai analizavo ir vertino pasiekimų rezultatus ir, atsižvelgiant į tai, tobulino ugdymo metodus ir būdus; 

 14.3. labai svarbi mokinio pažanga ir sėkmė. Vis dar daugiausiai diskutuojama apie mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pažangos 

galimybes, tačiau ir toliau nepakankamai suderinti veiksmai dėl darbo su gabiais vaikais; 

 14.4. mokykloje buvo tęsiama kryptingo meninio ugdymo (šokio) programa 4-ose klasėse. Be to, išnaudojant ugdymo plano galimybes 

mokiniams buvo skirtos valandos mokomųjų dalykų konsultacijoms, kurios buvo panaudotos kompetencijų ugdymui; 

 14.5. mokslo metų eigoje vyko ugdymo proceso priežiūra. Jos metu stebėtos pamokos: pirmokų adaptacija, lietuvių kalbos pamokos 3-ose 

klasėse, matematikos pamokos 4-ose klasėse, pasaulio pažinimo pamokos 3-ose klasėse, muzikos pamokos 1-ose ir 2-ose klasėse, anglų kalbos 

pamokos 4-ose klasėse. Pirmokų adaptacijos stebėjimo rezultatai buvo aptarti metodiniame susirinkime; 

 14.6. gerosios patirties sklaida vyko metodinių susirinkimų ir kassavaitinių susirinkimų metu, tačiau trūko iniciatyvų atviroms pamokoms 

„kolega-kolegai“; 

 14.7. mokyklos pedagogams buvo sudarytos sąlygos tobulinti savo kompetencijas įvairiuose seminaruose ir kursuose. 2017-2018 m. m. 

kiekvienas mokytojas kursuose, mokymuose, seminaruose dalyvavo dvi ir daugiau dienų. Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginius rinkosi 

atsakingai įgydami naujų kompetencijų, reikalingų pedagoginiam darbui; 



 14.8. mokykloje aktyviai ir sistemingai dirbo Vaiko gerovės komisija. Aptarti specialių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo klausimai, 

pagalba jiems. Nemažai dėmesio skirta atskirų mokinių sisteminiam problemų sprendimui, įtraukiant visus pagalbos vaikui specialistus ir tėvus. 

Bendradarbiauta su pagalbos vaikui institucijomis, prevencinėmis tarnybomis; 

 14.9. 2017-2018 m. m. psichologė stebėjo ir tyrė specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių ugdymą(si) pamokose, jų užimtumą po pamokų. 

Paaiškėjo, kad vaikai ir tėvai palankiai vertina specialių ugdymo poreikių turintiems mokiniams teikiamą pagalbą. Specialių ugdymo poreikių turintys 

mokiniai gerai integruojasi ir noriai dalyvauja mokyklos neformaliojo švietimo būrelių veikloje; 

 14.10. ugdymo ir pamokos kokybei 2017-2018 m. m. buvo skirtas didelis dėmesys, tačiau rezultatas dar tobulintinas; 

 14.11. tikslas gilinti ugdymosi ir mokinių poreikių pažinimą buvo įgyvendinamas per individualią vaiko ugdymosi poreikių, polinkių bei 

galimybių atpažinimą. Tai labai gerai atsiskleidžia per veiklas susijusia su mokinių kūrybiškumo, pilietiškumo ugdymu vykdant projektinę veiklą; 

 14.12. toliau buvo tęsiamos prevencinės programos „Zipio draugai“, „Antras žingsnis“, „Obuolio draugai“. Dalyvavome „Savaitė be patyčių“ 

veiklose; 

 14.13. mokiniai su mokytojais dalyvavo ir miesto renginiuose, pilietiškumą ugdančiuose renginiuose, akcijose, koncertuose, parodose, 

konkursuose, viktorinose; 

 14.14. tikslas saugios, estetiškos ir savitos mokyklos aplinkos kūrimas buvo beveik įgyvendintas. Mokytojai, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė organizavo prevencinius renginius ir akcijas, dalyvavo miesto renginiuose. Taip pat tobulėjo mokyklos materialinė bazė ir estetinė aplinka. 

Visose klasėse veikia multimedijos, pakeisti langai. Vis dar nepavyksta atnaujinti mokyklos koridorių ir laiptinių interjero. Toliau įgyvendinama 

pažintinio mokyklos tako idėja. Mokyklos erdvės puošiamos mokinių kūrybiniais darbais, meniniais projektais. Mokiniai noriai lankosi mokyklos 

bibliotekoje; 

 14.15. nors mokykloje vykusi vaikų ir tėvų apklausa rodo, kad mokykloje patyčių rodiklis žemas, tačiau mokykloje toliau įgyvendinama 

patyčių prevencija ir intervencija tęsia mokyklos mikroklimato ir mokinių tarpusavio santykių gerinimą. Be to, mokykloje, kaip ir kasmet, buvo 

plėtojama mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūra. Visose klasėse vyko tėvų susirinkimai ir individualūs pokalbiai su tėvais, kuriuos labai 

teigiamai vertina tėvai. Pavasarį buvo organizuota atvirų durų diena, tėveliams. Apie mokinių pasiekimus informuojama mokyklos svetainėje. 

 15. Svarbesnieji 2017-2018 m. m. mokykloje vykę renginiai: 

 15.1. dalyvauta Lietuvos olimpinio festivalio kvadrato varžybose; 

 15.2. įvyko jau 5-oji mokyklos bendruomenės organizuojama akcija „Vaišinkitės obuoliais“; 

 15.3. dalyvauta Justiniškių bendruomenės šventėje „Šauni kaimynystė“; 

 15.4. mokyklos mokiniai ir bendruomenė dalyvavo respublikiniame konkurse „Visa mokykla šoka“; 

 15.5. mokykloje įgyvendintas projektas „Atkeliavo rudenėlis“; 

 15.6. toliau tęsiama tradicija: mokykloje kasmet vyksta populiarus talentų konkursas „Pelėdžiukų talentų šou“; 

 15.7. mokykloje vėl vyko šokių festivalis „Po pamokų“, kuris kasmet pritraukia dalyvių iš kitų Vilniaus mokyklų; 

 15.8. visus metus mokykloje vyko renginiai skirti paminėti 25-ąjį gimtadienį; 

 15.9. kaip ir kasmet dalyvauta akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“; 

 15.10. „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ visada sulaukia atgarsio. Vyksta mankštos klasėse, sveikos gyvensenos viktorinos, piešinių parodos; 

 15.11. mokyklos sporto šventė „Pelėdžiukų olimpiada“; 



 15.12. olimpiados. 

 16. Mokinių pasiekimai 2017-2018 m. m.: 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių konkursas „Diktanto meistras“ 

Goda Mockaitytė, 3 kl. (mokyt. Rūta Adomavičienė) – III vieta 

 17. Didžiausios problemos su kuriomis susidūrė mokykla 2017-2018 m. m.: 

 17.1. mažėjantis mokinų skaičius; 

 17.2. patenkinama sporto salės būklė; 

 17.3. trūksta lėšų kompiuterinei klasei įrengti bei išmanioms lentoms. 

  

 IV MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ 
 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Mokyklos 

kultūra 
 Svarbia kultūros dalimi 

mokyklos bendruomenė laiko 

tradicijų puoselėjimą; 

 mokyklos bendruomenės 

santykiai grindžiami 

pasitikėjimu, mokiniai ir tėvai 

jaučiasi svarbūs 

bendruomenės nariai; 

 individualūs gebėjimai 

konkuruoja su pasiekimais. 

 Mokykloje esantys žaidimų 

kambariai nepakankamai 

pritaikyti vaikų poilsiui 

pertraukų metu arba kitai 

veiklai; 

 per mažai tėvų švietimui 

organizuojamų renginių; 

 trūksta mokinių 

sąmoningumo laikytis 

susitarimų mokykloje. 

 Siekti aktyvesnio 

bendruomenės 

įsitraukimo rengiant 

mokyklos veiklos 

planą; 

 aktyvinti pedagoginį 

ir psichologinį tėvų 

švietimą. 

 Gali silpnėti 

bendruomenės 

motyvacija 

bendradarbiauti. 

Ugdymas ir 

mokymas 
 Ugdomosios veiklos 

planavimo struktūra vieninga, 

sudarant ilgalaikius planus 

numatoma tarpdalykinė 

integracija; 

 mokytojai pamokų turinį sieja 

su turima mokinių patirtimi, 

praktiniais poreikiais, 

planuodami savo veiklą 

atsižvelgia į mokinių žinių 

lygį, tinkamai išnaudoja 

 Ne visi mokytojai turi 

pakankamai įgūdžių tinkamai 

diferencijuoti ir 

individualizuoti ugdymo 

turinį pagal mokinių poreikius 

ir galimybes; 

 dalis mokinių neturi 

motyvacijos mokytis; 

 mokymosi pasiekimų 

vertinimo sistemoje trūksta 

aiškumo, vieningumo ir 

 Mokytojų 

bendradarbiavimo, 

ugdymo 

diferencijavimo ir 

kitais klausimais 

skatinimas; 

 mokinių įvertinimo 

ir mokymosi 

pažangos planavimo 

sistemos kūrimas; 

 efektyvesnis el. 

 Gali blogėti 

mokinių 

mokymosi 

pasiekimai. 



pamokos laiką; 

 neformaliojo švietimo pasiūla 

tenkina poreikį. 

pagrįstumo; 

 

dienyno naudojimas 

tėvų informavimui 

apie mokinių 

pasiekimus didintų 

mokinių mokymosi 

motyvaciją. 

Pasiekimai  Kasmet analizuojama ir 

aptariama kaip mokyklos 

mokinių pasiekimai atrodo 

šalies ir miesto kontekste; 

 mokinių pažanga yra stebima 

ir vertinama; 

 sistemingai kaupiama ir 

analizuojama informacija apie 

mokinių mokymąsi ir 

aptariama su mokinių tėvais; 

 visi mokyklos mokiniai 

dalyvauja įvairiose akcijose, 

sporto varžybose, parodose, 

konkursuose, projektuose. 

 Nepakankamas grįžtamasis 

ryšys apie mokyklą baigusius 

mokinius, nes jie išsisklaido 

po įvairias mokyklas.  

 Aktyviau panaudoti 

duomenis gautus 

analizuojant 

standartizuotų testų 

duomenis 

veiksmingesniam 

ugdymo 

tobulinimui; 

 mokinių 

dalyvavimas 

įvairiose veiklose 

padeda ugdyti 

bendrąsias 

kompetencijas ir 

pilietiškumą. 

 Mokinių 

pasiekimai gali 

prastėti dėl 

nepakankamo 

individualios 

mokinio pažangos 

stebėsenos; 

 nelieka grįžtamojo 

ryšio apie 

išvykusių mokinių 

į kitas mokyklas 

pasiekimus. 

Pagalba 

mokiniui 
 Darbas su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

mokiniais vyksta integruojant 

juos į bendrojo lavinimo 

klases; 

 mokyklos specialistai padeda 

mokytojams ir juos 

konsultuoja spec. poreikių 

mokinių ugdymo ir jų 

integravimo klausimais; 

 prevencinės programos visose 

klasėse integruotos į ugdymo 

 Ir toliau lieka nepakankamas 

dėmesys gabių ir talentingų 

vaikų ugdymui; 

 reikėtų tobulinti bendrą tėvų 

švietimo politiką. 

 Tobulinti darbo su 

spec. poreikių 

vaikais 

kompetencijas; 

 dalintis darbo 

patirtimi su 

kolegomis; 

 ieškoti galimybių 

stiprinti tėvų, 

pedagogų ir 

specialistų 

bendradarbiavimą ir 

 Gabūs ir talentingi 

vaikai neišnaudos 

savo galimybių; 

 tėvai auginantys 

spec. poreikių 

vaiką ne visada 

noriai priima 

pagalbą, kartais 

nepripažįsta, kad 

ji reikalinga, toks 

požiūris sunkina 

pagalbą vaikui. 



turinį; 

 mokyklos Vaiko gerovės 

komisija stebi ir inicijuoja 

tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimą, gilinasi į 

vaikų savijautą, bendravimą, 

stebi ir imasi priemonių 

patyčių prevencijai. 

keitimąsi 

informacija; 

 gabių ir talentingų 

vaikų ugdymo 

sistemos 

tobulinimas. 

Mokyklos 

strateginis 

valdymas 

 Mokyklos veiklos pagrindinės 

nuostatos ir tikslai priimtini 

mokyklos bendruomenei; 

 darbuotojai gali tobulinti savo 

kvalifikaciją; 

 mokykloje veikia pagalbos 

jauniems pedagogams 

sistema; 

 inicijuojamos darbo grupės 

mokyklos strateginio, veiklos 

planų rengimui ir kt. 

 Tobulintina darbuotojų 

skatinimo sistema; 

 nepakankamai ieškoma 

galimybių pritraukti fondų, 

projektų ir kitas lėšas; 

 mokyklos kiemas 

nepritaikytas sportinei veiklai 

(neįrengta sporto aikštelė). 

 Pokyčius inicijuoja 

aktyvi mokyklos 

bendruomenė; 

 pedagogai 

kvalifikaciją 

tobulina kryptingai 

ir planingai; 

 mokykloje galėtų 

rastis mentoriai; 

 tobulinti mokyklos 

įvertinimo procesą 

suburiant šį darbą 

norinčius dirbti 

žmones. 

 Esanti skatinimo 

sistema mažina 

darbuotojų 

motyvaciją ir 

pasitikėjimą; 

 bendruomenės 

iniciatyvos 

stokagali trukdyti 

veiksmingai 

skirstyti turimas 

lėšas. 

 

 

V TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018-2019 MOKSLO METAMS 

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai 
Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Gerinti 

ugdymo kokybę 

tobulinant 

vertinimo 

1.1. Pasiekimų ir pažangos 

analizė. 
 Mokyklos pasiekimų 

ir pažangos atskirų 

mokslo metų rezultatų 

palyginimas; 

2019 m. 

sausis; 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

V. Urbonaitė 

 

 

 

 Mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas didins 

ugdymo kokybę. 



technologijų ir 

IKT taikymą 

mokinio 

mokymosi ir 

pažangos 

stebėjimui ir 

vertinimui. 

 tolesnė mokytojų 

kompetencijų sklaida; 

 kvalifikacijos 

tobulinimas. 

visus 

metus; 

visus 

metus. 

žmogiškieji 

ištekliai; 

MK lėšos 

600 eurų. 

V. Urbonaitė 

 

R. Pampikas 

1.2. Atskaitomybės apie 

mokyklos ir mokinių 

pasiekimus ir kokybę 

tobulinimas. 

 Mokytojų darbo 

poveikio ir mokyklos 

indėlio į mokinių 

pažangą vertinimas; 

 mokyklos tinklapio 

efektyvinimas 

skleidžiant mokyklos 

pasiekimusir pažangą; 

 efektyvesnis socialinių 

tinklų naudojimas 

bendruomenės 

informavimo tikslams. 

Visus 

metus; 

 

 

visus 

metus; 

 

 

visus 

metus. 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

žmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

žmogiškieji 

ištekliai; 

V. Urbonaitė 

 

 

 

R. Pampikas,  

V. Urbonaitė,  

Kl. 

mokytojos; 

 

V. Urbonaitė 

 Mokyklos 

bendruomenė gaus 

savalaikę informaciją 

apie mokyklos 

pasiekimus ir 

pažangą. 

1.3. Informacinių 

technologijų vartojimo 

aktyvinimas. 

 Elektroninio dienyno 

įtvirtinimas 

neformaliajame vaikų 

švietime ir 

priešmokykliniame 

ugdyme; 

 techninių mokymo 

priemonių 

atnaujinimas; 

 viename kabinete 

įrengti išmaniąją lentą. 

 EMA elektroninių 

pratybų pirkimas 

ketvirtokams; 

2018 m. 

rugsėjis 

 

 

 

 

2019 m. 

 

 

2019 m. 

 

2018 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

 

 

2000 eurų; 

 

 

1500 eurų. 

 

MK 105 

eurai 

V. Urbonaitė 

 

 

 

 

 

R. Pampikas; 

 

 

R. Pampikas. 

 

R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

 Tobulės tėvų 

informavimo ir 

mokinių pasiekimų 

fiksavimo sistema. 

 gerės darbo sąlygos ir 

komunikavimas su 

bendruomenės nariais; 

 ne tik tobulės 

pamokos, bet jos bus 

ir įdomesnės. 

2. Gilinti 

ugdymo(si) ir 

2.1. Individualių 

ugdymo(si) poreikių, 
 Toliau tobulinti 

pritaikytas ir 

2019 m. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

Kl. mokytojai, 

VGK (vaiko 
 Ugdymo turinys 

maksimaliai 



mokinių poreikių 

pažinimą. 

polinkių bei galimybių 

atpažinimas.  

individualizuotas 

programas spec. 

poreikių turintiems 

mokiniams; 

 gabių mokinių 

atpažinimo metodikos 

sukūrimas. 

 

 

 

 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

žmogiškieji 

ištekliai; 

gerovės 

komisija); 

 

 

V. Urbonaitė, 

VGK; 

pritaikytas 

individualiom 

galimybėms; 

 bus sukurta pagalbos 

gabiems vaikams 

sistema; 

 

2.2. Reikalingų socialinių, 

pedagoginių ir 

psichologinių sąlygų 

įvairių gabumų vaikų 

ugdymui sudarymas ir 

pagalbos teikimas. 

 Mokinių socialinio 

konteksto pažinimas 

bendradarbiaujant su 

specializuotomis 

tarnybomis (PPT, 

vaiko teisės, policija). 

2019 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

V. Urbonaitė, 

VGK. 
 Stiprės pagalba 

šeimai. 

3. Saugios, 

estetiškos ir 

savitos mokyklos 

aplinkos 

kūrimas. 

3.1. Sukurti mokykloje 

saugią, šiuolaikišką ir 

estetišką aplinką. 

 Mokyklos sporto 

aikštyno sutvarkymas; 

 Naujų vadovėlių 

įsigijimas; 

 grožinės literatūros ir 

mokytojo literatūros 

papildymas 

2019 m. 

 

2019 m. 

 

2018 m. 

Savivaldybės 

lėšos 

MK 3000 

eurų 

MK 600 

eurų 

R. Pampikas, 

N. Osinskienė 

R. Pampikas 

 

R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

 Pagerės kūno kultūros 

pamokų kokybė, 

mokiniai aktyviau 

judės; 

 atnaujinus ir 

papildžius mokyklos 

biblioteką, daugės 

ugdymo proceso 

dalyviams prieinamos 

medžiagos, 

kokybiškesniams 

ugdymui. 

3.2. Toliau tęsti saugaus 

eismo, žmogaus saugos bei 

patyčių prevencijos 

programas. 

 Saugaus eismo, 

sveikos gyvensenos, 

žmogaus saugos ir 

lytiškumo ugdymo 

programas integruoti į 

dėstomų dalykų 

programas; 

Visus 

metus; 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

 

 

 

V. Urbonaitė, 

Kl. 

mokytojos; 

 

 

 

 

 Integruojant šias 

programas mokiniai 

išmoks vertinti 

susidariusias 

situacijas ir grėsmes, 

apsaugoti save ir 

kitus; 



 toliau tęsti patyčių 

prevencijos 

programas: „Zipio 

draugai“ ir „Antras 

žingsnis“, įsijungti į 

programą: „Įveikiame 

kartu“. 

visus 

metus. 

žmogiškieji 

ištekliai, 120 

eurų. 

V. Urbonaitė, 

VKG. 
 bus įgyvendinta 

siekiamybė 

„Patyčioms mūsų 

mokykloje ne vieta“. 

 

 

 

VILNIAUS PELĖDOS PRADINĖS MOKYKLOS 

2018-2019 M. M. 

POPAMOKINĖ VEIKLA 

 

Mėnuo  Popamokiniai renginiai 
Atsakingi 

asmenys 
Parodos, stendai, akcijos 

Atsakingi 

asmenys 

Rugsėjis 1. Rugsėjis, rugsėjis! Mokslo metų pradžios 

šventė 

R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

1. Stendas „Sveika, Mokykla“ Kl. mokytojos 

2. 6-ojo policijos komisariato darbuotojų 

užsiėmimas su pirmokais ir antrokais „Būk 

saugus gatvėje“ 

V. Urbonaitė 

6-ojo policijos 

komisariato 

darbuotojos 

2. Piešinių paroda „Rudens medžiai“ Kl. mokytojos 

3. Akcija „Vaišinkitės obuoliais“ V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

3. Stendas Europos kalbų dienai „Kalba – 

bendravimo priemonė“ 

I. Bernatavičiūtė 

S. Bernotienė 

4. Antrokų išvyka į Kairėnų botanikos sodą A. Sakalauskienė 

R. Barkauskienė 

Spalis 1. Akcija „Spalis – knygų mėnuo“ V. Urbonaitė 

E. Vaiciukevičienė 

J. Macijauskaitė 

L. Butrimienė 

Kl. mokytojos 

1. Paroda „Vasaros prisiminimai“ G. Gerdvilienė 



2. Edukacinė programa „Per Vilniaus miestelį“, 

susitikimas su liaudies instrumentų studija 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. Paroda „Gamtos išdaigos“ Kl. mokytojos 

3. Mokytojų dienos minėjimas R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

4. Konstitucijos egzamino konkursas „Aš ir tu – 

dar 100 metų kartu“ 

V. Urbonaitė 

3-4 kl. mokytojos 

5. Projektas „Rudens šventė“ V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

6. Ketvirtokų edukacinė kelionė 

 

V. Urbonaitė 

I. Šareikaitė 

R. Adomavičienė 

M. Ratavičienė 

7. Matematikos konkursas „10 monkeys“ A. Sakalauskienė 

R. Petrulevičienė 

R. Barkauskienė 

3. Moliūgų ekspozicija mokyklos kiemelyje V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

J. Šimanauskienė 

(MT) 

Lapkritis 1. Mokyklos vardo šventės minėjimas V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

1. Paroda skirta tarptautinei tolerancijos dienai Kl. mokytojos 

2. Spektaklis „Žalia gyva“, teatro vaikams 

„Teatriukas“ programa 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. Piešinių paroda „Atsisveikiname su rudeniu, 

pasitinkame žiemą“ 

Kl. mokytojos 

3. Projektas „Šiaurės šalių literatūros savaitė“ A. Sakalauskienė 

Gruodis 1. Pirmokų šimtadienis „100 dienų mokykloje“ J. Sizovienė 

J. Girjotienė 

1. Paroda „Kalėdų belaukiant“ Kl. mokytojos 

2. Klasių kalėdinės vakaronės Kl. mokytojos 

3. Žiemos šventė V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

Sausis 1. Pelėdžiukų talentų šou V. Urbonaitė 

J. Girjotienė 

A. Sakalauskienė 

Paroda „Už lango žiema“ Kl. mokytojos 



2. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ - Sausio 

13-osios minėjimas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

3. Meninio skaitymo konkursas, skirtas sausio 

13-ąjai atminti 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

Vasaris 1. Vasario 16-osios minėjimo šventė V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

Kl. mokytojos 

1. Stendas skirtas Vasario 16-ąjai Kl. mokytojos 

2. Projektas „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. Fotografijų paroda „Mano Lietuva“ Kl. mokytojos 

3. Visos mokyklos išvyka į teatrą V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

Kovas 1. Kaziuko mugė Kl. mokytojos 1. Stendas „Kovo 11-oji“ Kl. mokytojos 

2. „Dainuojantys pelėdžiukai“, renginys skirtas 

Kovo 11-ąjai 

V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

Kl. mokytojos 

3. Šiuolaikinio šokio festivalis „Po pamokų“ J. Stundžytė 

4. Užgavėnių šventė V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

Balandis 1. Edukacinės išvykos ir pamokos netradicinėse 

erdvėse: muziejuose, bibliotekoje, išvykose, 

lauke 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

1. Stendas „Knygos istorija“ E. Vaiciukevičienė 

2. Vaikų konferencija „Pažinkime gamtą“ V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. Piešinių paroda „Pavasario dvelksmas“ Kl. mokytojos 

3. Vaikų poezijos pavasarėlis – 2019, Vilniaus 

miesto renginys. 

E. Vaiciukevičienė 

V. Urbonaitė 

3. Akcija „Darom“ N. Osinskienė 

Kl. mokytojos 

4. Projektas „Šokis bendruomenei“ V. Urbonaitė 

J. Stundžytė 

Gegužė 1. Viktorina „Mes Europiečiai“, skirta Gegužės V. Urbonaitė 1. Paroda „Pasitinkant vasarą“ Kl. mokytojos 



9-tai, Europos dienai Kl. mokytojos 

2. Mokyklos sporto šventė „Pelėdžiukų 

olimpiada“ 

I. Šareikaitė 

R. Petrulevičienė 

3. Vakaronės „Šeimadienis mokykloje“ Kl. mokytojos 

Birželis 1. Klasių išvykos, pamokos netradicinėse 

erdvėse 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

1. Stendas skirtas Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

 

 

 

 

 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. „Sudie, pradine“, ketvirtokų išleistuvės V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

3. Mokslo metų pabaigos šventė V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

Kl. mokytojos 

 

  



 

 

 

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS 

 

Veiklos planas 2018-2019 m. m. 

 

 

Eil. Nr. Turinys Data Atsakingi asmenys 

1. Mokyklos veiklos gairės 2018-2019 m. m. 2018 m. rugpjūtis R. Pampikas 

2. Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacija ir pirmojo pusmečio 

rezultatų aptarimas 

2019 m. sausis R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

3. 2018-2019 m. m. mokyklos veiklos aptarimas (antrojo pusmečio 

rezultatai, mokslo metų rezultatai, pažangumo ir lankomumo 

suvestinės, kėlimas į aukštesnę klasę) 

2019 m. gegužė R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

4. Mokyklos uždaviniai 2019-2020 m. m. 2019 m. birželis R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

  



Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 

 

Metodinės veiklos planas 2018-2019 m. m. 

 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys 

SUSIRINKIMAI 

1. Ilgalaikių planų ir neformaliojo ugdymo 

programų tvirtinimas 2018-2019 m. m. 

Rugpjūtis V. Urbonaitė 

J. Sizovienė 

2. 2018-2019 m. m. metodinės veiklos gairės ir 

plano sudarymas 

Rugsėjis V. Urbonaitė 

J. Sizovienė 

3. Skaitymo motyvacijos skatinimas Spalis V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

4. Atnaujintos įsivertinimo metodikos praktinio 

panaudojimo galimybės 

Lapkritis V. Urbonaitė 

R. Petrulevičienė 

5. Pirmokų ir priešmokyklinukų adaptacija Sausis V. Urbonaitė 

I. Kuznetsova 

6. Gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo 

ypatumai 

Vasaris I. Kuznetsova 

7. Pedagogų veiklos vertinimas Gegužė - birželis R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

8. Kassavaitiniai pedagogų susirinkimai Kiekvieną pirmadienį V. Urbonaitė 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

1. „Rudens šventė“ Spalis V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

2. Mokyklos vardo šventė Lapkritis V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

3. Pelėdžiukų talentų šou Sausis V. Urbonaitė 

J. Girjotienė 



A. Sakalauskienė 

4. Vasario 16-osios minėjimo šventė Vasaris V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

Kl. mokytojos 

5. „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“ Vasaris V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

6. Kaziuko mugė Kovas Kl. mokytojos 

7. „Dainuojantys pelėdžiukai“, renginys skirtas 

Kovo 11-ąjai 

Kovas V. Urbonaitė 

R. Pampikas 

Kl. mokytojos 

8. Šokio festivalis „Po pamokų“ Kovas V. Urbonaitė 

J. Stundžytė 

9.  Vaikų poezijos pavasarėlis – 2019 Balandis V. Urbonaitė 

E. Vaiciukevičienė 

10. „Šokis bendruomenei“ Balandis V. Urbonaitė 

J. Stundžytė 

11. „Pelėdžiukų olimpiada“ Gegužė I. Šareikaitė 

R. Petrulevičienė 

GEROJI PATIRTIS 

1. Per mokslo metus pravesti dvi atviras 

pamokas kolegėms 

Visus metus V. Urbonaitė 

2. Kassavaitinių susirinkimų metu dalintis 

naujovėmis iš kvalifikacijos tobulinimo renginių 

Visus metus Mokyklos pedagogės 

V. Urbonaitė 

3. Metodinių susirinkimų metu aptarti aktualius 

su ugdymu susijusius klausimus, pamokų 

stebėseną, atviras pamokas, projektinę veiklą, 

darbo su tėvais ir kt. klausimus.  

Visus metus V. Urbonaitė 

KONKURSAI, PARODOS, OLIMPIADOS, VIKTORINOS 



1. Konkursai: 

 „Aš ir tu – dar 100 metų kartu“ 

 Dailiojo rašto 

 Meninio skaitymo 

 Diktanto 

 

Spalis 

Spalis 

Sausis 

Spalis 

V. Urbonaitė 

2. Olimpiados: 

 Lietuvių kalbos 

 Matematikos 

 Pasaulio pažinimo 

 Anglų kalbos 

 

Sausis – gegužė 

V. Urbonaitė 

3. Parodos: 

 „Rudens medžiai“ 

 „Vasaros prisiminimai“ 

 „Gamtos išdaigos“ 

Paroda skirta tarptautinei tolerancijos 

dienai 

 „Atsisveikiname su rudeniu, pasitinkame 

žiemą“ 

 „Kalėdų belaukiant“ 

 „Už lango žiema“ 

 „Mano Lietuva“ 

 „Pavasario dvelksmas“ 

 „Pasitinkant vasarą“ 

 

Spalis – gegužė 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

4. Akcijos: 

 „Vaišinkitės obuoliais“ 

 „Spalis – knygų mėnuo“ 

 „Darom“ 

 „Atmintis gyva, nes liudija“ 

 „Savaitė be patyčių“ 

 

Rugsėjis - Kovas 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 

5. Viktorinos: 

 „Mes europiečiai“ 

 

Gegužė 

V. Urbonaitė 

Kl. mokytojos 



6. Stendai: 

 „Sveika, Mokykla“ 

 „Kalba – bendravimo priemonė“ 

Stendas skirtas Vasario 16-ąjai 

 „Kovo 11-oji“ 

 „Knygos istorija“ 

 Stendas skirtas Tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti 

 

Rugsėjis - Birželis 

 

Kl. mokytojos 

V. Urbonaitė 

E. Vaiciukevičienė 

I. Bernatavičiūtė 

S. Bernotienė 

 

  



Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos 2018-2019 m. m. 

 

Pedagoginio darbo patikros planas 

 

Laikas Patikros paskirtis Patikros vykdytojai 

I pusmetis Pirmokų adaptacija mokytojų Jurgos Girjotienės ir Jurgitos Sizovienės klasėse R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

I. Kuznetsova 

Lietuvių kalbos pamokos 3-ose klasėse R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

Matematikos pamokos 4-ose klasėse R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

II pusmetis Pasaulio pažinimo pamokos 3-ose klasėse R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

 Muzikos pamokos 1-ose ir 2-ose klasėse R. Pampikas 

 Anglų kalbos pamokos 3-ose ir 4-ose klasėse R. Pampikas 

V. Urbonaitė 

 


