
PLOKŠČIŲ MOKYKLA DAUGIAFUNKCIS CENTRAS 

VEIKLOS PROGRAMA   2018 metai 

Organizacijos vizija:   

Mokykla daugiafunkcis centras - 

                                savo krašto kultūrą puoselėjanti, demokratiška ir besimokanti organizacija, 

kurioje visiems bendruomenės nariams garantuojamos tobulėjimo sąlygos, 

organizuojamos poreikius atitinkančios veiklos ir kuriama aplinka, įgalinanti kiekvieną siekti savo 

sėkmės. 

 

Organizacijos misija – 

teikti kokybiškas ugdymo, švietimo, kultūrinės ir bendruomeninės veiklos paslaugas, sudaryti 

sąlygas kiekvienam realizuoti savo galimybes ir gebėjimus; 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse teikti ugdytinių kūrybines galias puoselėjantį 

ugdymą, mokykloje teikti nustatytus standartus atitinkantį ir į mokinių poreikius ir gebėjimus 

orientuotą kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; 

ugdyti harmoningą, puoselėjančią nacionalinę kultūrą ir savarankišką, gebančią integruotis 

visuomenėje asmenybę. 

 

Veiklos filosofija – 

grindžiama  mokymosi visą gyvenimą, bendruomeniškumo,  

                                 kultūros puoselėjimo, pilietinės savivokos,  

                                                                          kūrybiškumo ir lyderystės ugdymo principais. 

 



MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO PRIORITETAI 

Organizacijos bendrosios veiklos kokybės  ir efektyvumo didinimas. 

Įvairaus amžiaus grupių bendruomenės narių socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimas, 

visuomeninės lyderystės ugdymas. 

Mokymo(si) organizavimo tobulinimas, mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas pasiekiant 

geresnių kiekvieno mokinio mokymosi rezultatų. 

MOKYKLOS DAUGIAFUNKCIO CENTRO STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

Ugdymo organizavimo kokybės stiprinimas. 

Veiklų kokybės užtikrinimas ir bendruomenės poreikių tenkinimas. 

Kultūrinių tradicijų išsaugojimas, bendruomeninės kultūros kūrimas. 

 

2018 metų VEIKLOS AKTUALUMO PAGRINDIMAS 

 

 
2018 metų veiklos tikslai ir uždaviniai 

 
TIKSLAS   Atnaujinant ugdymo organizavimą ir stiprinti mokymo ir mokymosi kokybę  

UŽDAVINIAI 

1. Atnaujinti pamokos ir kito mokymosi konteksto turinį plėtojant teorinio, tiriamojo ir praktinio 

mokymosi integraciją 

2. Efektyvinti ugdymo organizavimo ir pagalbos mokiniui sąveiką 

 

TIKSLAS   Kultūrinės ir visuomeninės socialinės veiklos kontekste stiprinti pilietinį pagrindą 

ir bendruomenės veikloje atliepti valstybingumo (valstybės istorijos) svarbą 

UŽDAVINIAI 

1. Siekti pilietiškumo raiškos bendroje kultūrinėje socialinėje veikloje (savanorystės ugdymas, 

demokratijos kaip laisvės ir įsipareigojimo savivokos ugdymas, bendruomenės dalyvavimo 

veiklos organizavime siekimas)   

2. Stiprinti mokyklos daugiafunkcio centro bendruomenės ir visuomenės partnerystę 

 

 

 



VYKDOMŲ VEIKLŲ APŽVALGA PAGAL TIKSLINES GRUPES 

Tikslo grupė Veiklos 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

amžiaus vaikų grupė 

Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos 

Organizuojamos edukacinės programos 

Mokyklinio amžiaus 

vaikų (paauglių) grupė  

 

Vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos 

Vykdomas neformalusis ugdymas, edukacinės programos 

Organizuojami laisvalaikio renginiai 

Organizuojama Vaikų dienos centro veikla 

Mokinių tėvų grupė 

 

Organizuojamos edukacinės bendradarbiavimo programos, 

individualus bendradarbiavimas, tėvų susirinkimai, tėvų dalyvavimas 

veiklos planavimo ir organizavimo darbe 

Vaikų ir jaunimo grupės 

 

Meninės kūrybos klubo (grupės pagal kūrybos raišką) veikla 

Socialinių pilietinių programų (akcijų) organizavimas 

Neformalaus vaikų švietimo programos, įvairios  edukacinės programos 

Saviveiklinių meninių kolektyvų veikla 

Aktyvaus jaunimo klubo veikla 

Sporto klubo grupių veikla 

Laisvalaikio renginiai 

Suaugusiųjų gyventojų 

grupė 

 

Meninės kūrybos klubo (grupės pagal kūrybos raišką) veikla 

Socialinių pilietinių programų (akcijų) organizavimas 

Saviveiklinių meninių kolektyvų veikla 

Sporto klubo grupių veikla 

Įvairios  edukacinės programos 

Laisvalaikio renginiai  

Bibliotekos lankytojų 

grupės  

Bibliotekos veikla – skaitytojų aptarnavimas (galimybės skaityti įvairią 

literatūrą bibliotekoje ir namuose), prieiga internetinei informacijai,  

naujų knygų pristatymai, teminiai renginiai 

Senjorų grupė 

 

Senjorų klubo veikla 

Sveikatingumo programos 

Specialiųjų poreikių  

asmenų grupė  

 

Pagalba seniems žmonėms, bendradarbiavimas su Carito grupe 

Edukacinės programos socialinės atskirties ir socialinės rizikos 

asmenims 

Seniūnijos visuomenės 

grupė 

Įvairūs laisvalaikio renginiai 

Bendros pilietinės socialinės akcijos 

DARBUOTOJŲ 

GRUPĖS 

 

Pedagoginiai darbuotojai 

ir kiti specialistai 

 

Kiti darbuotojai 

(aptarnaujantis 

personalas) 
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