
PATVIRTINTA 

     Plokščių mokyklos-daugiafunkcio centro 

direktoriaus 2020-12-18 įsakymu Nr. V-79 

 

ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ  MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro 2021 metų veiklos planas sudarytas įvertinus 2020 metų veiklos rezultatus, atsižvelgus į įstaigos 2019–

2021 metų strateginį planą, veiklos įsivertinimo rezultatus, bendruomenės poreikius. Planas nustato metinius tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones 

uždaviniams vykdyti. 

Planas parengtas vadovaujantis LR švietimo įstatymu, „Geros mokyklos koncepcija“, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1308, „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“, patvirtinta 2016 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. 2V-267. 

Planą įgyvendins Plokščių mokyklos - daugiafunkcio centro administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 2021 metų veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta planavimo grupė, planas aptartas 

Mokyklos taryboje, Mokytojų taryboje. 

2021 m. Plokščių mokykloje - daugiafunkciame centre vykdomos šios programos: ikimokyklinio ugdymo programa (1 grupė); priešmokyklinio 

ugdymo programa (1 grupė); pradinio ugdymo programa (4 komplektai); pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis (4 komplektai); pagrindinio 

ugdymo programos antroji dalis (1 komplektas). 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

 

MOKYKLOS PRIORITETAI, VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Organizacijos vizija –  

Plokščių mokykla - daugiafunkcis centras – tai demokratiška ir besimokanti organizacija, kurioje puoselėjama krašto kultūra ir kuriamos veiklos 

ir tobulėjimo galimybės bendruomenės nariams. 

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. 

Kurti harmoningą aplinką bendruomenės narių saviraiškos vystymui per kultūrą, sportą ir sveikos gyvensenos stiprinimą, visuomeninę  pilietinę 

raišką. 

Organizacijos prioritetai 

Įvairaus amžiaus grupių bendruomenės narių socialinių, kultūrinių poreikių tenkinimas. 

Mokymo(si) organizavimo tobulinimas, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas stiprinant tėvų vaidmenį ir siekiant kiekvieno mokinio 

pažangos, gebėjimų ugdymo.  

Veiklos tobulinimo perspektyvos 2021 metams: 

Ugdymo organizavimo kokybės stiprinimas siekiant kiekvieno vaiko sėkmės. 

 Didinti pamokos veiksmingumą, kurti ir tobulinti palankias mokymuisi aplinkas. 

 Skatinti kiekvieno mokinio dalyvavimą mokymosi procese. 

 Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant vaiko pažangos. 

 



Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklų kokybės užtikrinimas, bendruomenės poreikių tenkinimas:  

 Sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai dalyvaujant centro organizuojamose veiklose. 

 Stiprinti  vietos institucijų bendradarbiavimą veiklų organizavime. 

 Kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką visiems mokyklos – daugiafunkcio centro bendruomenės nariams. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas – Ugdymo organizavimo kokybės stiprinimas siekiant kiekvieno vaiko sėkmės. 

1.1.Uždavinys – Didinti pamokos veiksmingumą, kurti ir tobulinti palankias mokymuisi aplinkas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Efektyvus pamokos organizavimas:  nuolatinis   

išmokimo stebėjimas, įvairių vertinimo būdų 

naudojimas, ugdytinių įtraukimas į įsivertinimą, 

asmeninės pažangos skatinimas  

2021 m. 

 

Mokytojai Mokytojai: 

 1) stebės mokinių išmokimą, žinių praktinį pritaikymą 

(mokymąsi tyrinėjant, eksperimentuojant) ir asmeninę 

mokinio pažangą.           

 2) metodinėse grupėse vyks dalinimasis gerąja pamokų 

organizavimo praktika. 

2. Pažintinės projektinės veiklos „Pažink savo 

kraštą...“ vykdymas (integruoto ugdymo 

projektai) 

Visus mokslo 

metus 

Dalykų 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas  su mokiniais parengs,  įvykdys ir 

pristatys bent vieną mokomojo dalyko projektą  projektų 

pristatymo dienoje „Dalinamės...“   

3. Vieningos virtualios mokymo aplinkos (VMA) 

mokykloje parengimas nuotoliniam darbui: 

sukurti prisijungimai, analizuojamos  galimybės 

ir taikymas pamokų organizavimui, 

organizuojami mokymai pedagogams 

2021 m. Pavaduotoja 

ugdymui 

Dauguma mokyklos mokytojų nuotoliniam mokymui 

naudos VMA Google for Education; 

bus organizuoti mokymai, konsultacijos  mokytojams 

pasirengiant darbui VMA 

4.  „Kitokių pamokų‘‘ (integruotų  pamokų  ir 

pamokų netradicinėse aplinkose) organizavimas 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojai 

 

 

 Daugumos  mokytojų  (pagal dalykui skirtą    savaitinių 

valandų skaičių) suplanuotos ir vestos integruotos 

pamokos ar pamokos netradicinėse aplinkose.  



5. Diagnostinių ir NMPP testų vykdymas (kalbos 

lygio nustatymas, PUPP ir kt.) 

2021 m. 

balandžio – 

birželio mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

dalykininkai 

Įvykdyti testai; mokinių pasiekimų analizė pristatyta 

tėvams, mokytojams.  

 

6. Mokytojų ir mokinių skaitmeninės 

kompetencijos ir skaitmeninio raštingumo 

didinimas 

2021m. Mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui, 

Atnaujintas skaitmeninis turinys, įsigytos skaitmeninio 

mokymo turinio licencijos (Eduka, EMA ir kt.). 

Branduolio  dalykų mokytojai  1–8 klasių mokinių 

ugdymui naudoja skaitmenines mokymosi priemones. 

7. Mokytojų   metų veiklos įsivertinimas, numatant 

savo tobulinimosi kryptis 

Birželio mėn. Mokytojai Mokytojų įsivertinimas  ir pokalbis su vadovu 

skatins juos tikslingai tobulinti kompetencijas, 

siekti asmeninės pažangos. Informacija kaupiama 

mokytojo veiklos aplanke. 

8. Turimos kompiuterių bazės  efektyvus 

panaudojimas ugdymui 

 

2021 m. IT specialistas, 

mokytojai 

Įrengtos kompiuterizuotos mokinių darbo vietos viename 

pagrindinių  mokomųjų dalykų  kabinete (be IKT 

kabineto).   

9. Integruojamųjų programų vykdymas 

ugdomojoje  ir neformalaus ugdymo veiklose 

 

 

2021 m. Veiklų 

organizatoriai 

Į mokyklos  ugdymo turinį ir kitas neformalias veiklas 

integruotų Sveikatos ir rengimo šeimai, Prevencijos ir 

socialinių įgūdžių ugdymo, Pilietiškumo ir krašto 

gynybos, Ugdymo karjerai, Etninio ugdymo programų 

aptarimas mokytojų tarybos posėdyje. 

 

1.2 Uždavinys - Skatinti kiekvieno mokinio dalyvavimą mokymosi procese. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Mokinių individualios pažangos stebėsenos 

vykdymas: 

(aptariama su mokiniu jo asmeninė pažanga) 

Per mokslo 

metus 

kas mėnesį 

Klasės 

vadovai 

Mokiniai pamatys savo darbo rezultatus, kils mokymosi 

motyvacija, pažangumas 

 

2. Informatikos ir technologinės kūrybos modelio 

„Teachers Lead Tech“ įdiegimas  pradinio 

ugdymo programoje  

2021 m. 

 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Įvairių technologijų įrankių naudojimas matematikos, 

pasaulio pažinimo, muzikos pamokose. Atsiradęs 

mokinių susidomėjimas mokymusi 



3. „Kultūros paso“ edukacijų panaudojimas vaikų 

pažintinių gebėjimų ugdymui 

2021 m. I. Dirvelianė, 

klasių auklėtojos 

95 proc. mokinių dalyvaus „Kultūros paso“ programose 

4. Mokinių gebėjimų atpažinimas, mokinių 

rengimas olimpiadoms, konkursams 

2021 m. Mokytojai 

 

2-4 prizinės vietos mokomųjų dalykų olimpiadose 

5. Specialistų (logopedo, spec.pedagogo, 

psichologo, socialinio pedagogo, mokytojo 

padėjėjo) teikiama pagalba  mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų, elgesio ir 

emocijų problemų, padeda integruotis į 

ugdymosi procesą 

2021 m. 

 

 

 

 

 

Logopedas, 

spec. pedagogas,       

psichologas, 

soc. pedagogas, 

mokytojo 

padėjėjas 

Gerės specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo rezultatai, mokymosi motyvacija. 

 Pagalbos teikimo efektyvumą vertinti VGK     posėdyje 

pusmečių pabaigoje. 

 

1.3.  Uždavinys - Stiprinti mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą siekiant vaiko pažangos. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Mokyklos, tėvų ir VDC bendradarbiavimas  

siekiant mokinio asmeninės pažangos  

Per mokslo 

metus 

VDC vadovė, 

klasių vadovai 

Vaiko dienos centrą lankantys mokiniai sistemingai 

atlieka namų darbus, ugdosi socialinius, higienos, 

bendravimo įgūdžius 

2. Tėvų apklausos organizavimas Mokyklos 

pažangai 2021 metais nustatyti (IQES sistema) 

2021 m. 

gruodis 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Gauti duomenys analizuojami ir panaudojami rengiant  

mokyklos veiklos ataskaitą 

3. Pedagoginis  tėvų švietimas  2021 m. Pavaduotoja 

ugdymui 

Suorganizuoti 3 mokinių tėvų susirinkimai įvairiomis 

formomis, organizuota paskaita aktualia tėvams tema 

4. Bendrų susitikimų-susitarimų organizavimas:  

mokinys-tėvai-klasės auklėtojas aptaria 

mokinių mokymąsi ir lūkesčius ateičiai 

Per mokslo 

metus 

Klasių 

auklėtojos 

Gerėjantys mokinių rezultatai, elgesys, glaudesnis ryšys 

tarp mokyklos ir tėvų. 

 Susitikimuose-susitarimuose su auklėtojais   dalyvaus  

daugiau nei pusė tėvų ir mokinių 

5. Socialinės, psichologinės ir specialiojo 

pedagogo, logopedo  konsultacijos tėvams, 

mokytojams 

Esant 

poreikiui 

Specialieji 

pedagogai 

Suteikta pagalba palengvins tėvams ir mokytojams 

spręsti vaikams kylančias mokymosi problemas 



6. Mokinių šeimų – mokyklos  suaugusiųjų 

lankytojų bendrystė  Pavasariniame kermošiuje 

2021 m. 

kovas 

 

R. Gokdere 

klasių 

auklėtojai, 

klubų vadovai 

Glaudesnių santykių veiklose ir šventėse kūrimas, 

verslumo įgūdžių formavimas 

 

2.Tikslas – Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklų kokybės užtikrinimas, bendruomenės poreikių tenkinimas  

 

2.1.Uždavinys - Sudaryti sąlygas bendruomenės narių saviraiškai dalyvaujant centro organizuojamose veiklose. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Netradicinių, neįprastų darbo formų paieška, 

bendruomenės narių susidomėjimui didinti  

karantino laikotarpiu  

Karantino 

metu 

Veiklų 

organizatoriai 

Išliks nesumažėjęs lankytojų, norinčių dalyvauti 

organizuojamose veiklose, skaičius 

2. Organizacijos veiklų spaudoje ir socialiniuose 

tinkluose viešinimas 

 

Po renginio 

 

Veiklos 

organizatorius 

 

Apie mokyklos daugiafunkcio centro veiklas sužinos 

platesnė auditorija, atsiras norinčių jungtis į 

organizuojamas veiklas 

3. Edukacinių programų ir projektų  rengimas 2021 m. Kultūrinių veiklų 

organizatoriai 

Parengta:  

1) bent viena edukacinė programa,  

2) bent vienas projektas.  

  Dalyvavimas tarptautiniuose Erasmus+   

  projektuose  

4. Tradicinių renginių organizavimas   2021 m. Kultūrinių veiklų 

organizatoriai 

Suorganizuota 14 renginių (iš jų - 4 etnokultūriniai, 4 

parodos ir  meninės  akcijos,  3 saviveiklinių kolektyvų 

pasirodymai, 3 pilietiniai - patriotiniai  renginiai) 

Plokščių seniūnijos gyventojams. Vietos bendruomenės 

žmonių turiningas laisvalaikis. Atvykstančiųjų 

susidomėjimas organizuojamomis veiklomis 

5. 

 

 

Naujų finansavimo formų ir išteklių paieška ir 

panaudojimas organizacijos veiklai vykdyti 

Visus metus Vadovas 

 

 

Galimybė vykdyti įvairesnio pobūdžio 

veiklas. Mokiniai ugdysis netradicinėse aplinkose. 

 



 2.2.Uždavinys - Kviesti bendradarbiauti  vietos institucijas veiklų organizavime. 

        

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1 

1. 

Bendradarbiavimo aptarimas su vietos 

institucijomis,   įsijungimas į veiklas, pagalba 

ir parama organizuojamoms veikloms 

2021 m.  

sausio mėn. 

Vadovai, 

kultūrinių veiklų 

organizatoriai 

Vietos bendruomenę (biblioteką, seniūniją,  

bendruomenės centrus, socialinių paslaugų centrą, Caritą,  

ŽŪB) apjungiančios veiklos   

2. Renginių organizavimas bendradarbiaujant su 

kitomis Plokščiuose veikiančiomis 

institucijomis  

2021 m. Vadovai, 

kultūrinių veiklų 

organizatoriai, 

klasių vadovai 

Vietos bendruomenę apjungiantys renginiai  (Gerumo 

akcija, Jurginės,  Vaiguvos diena ir kt.) 

3. Dalyvavimas ir aktyvus įsitraukimas į kitų 

vietos institucijų (bažnyčios, viešosios 

bibliotekos, bendruomenių ir kt.) 

organizuojamas veiklas, iniciatyvas  

2021 m. Vadovai, 

kultūrinių veiklų 

organizatoriai, 

klasių vadovai 

Aktyvus dalyvavimas, įsitraukimas, pagalba kitų 

organizacijų veiklose, iniciatyvose (Žemės diena, Šakių 

kalendoriaus pristatymas, Eglutės įžiebimo šventė, akcija 

,,Apkabink biblioteką‘‘, Moliūgų šventė ir kt.) 

 

          2.3. Uždavinys - Kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką visiems mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariams. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Terminai Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Renginių, akcijų, paskaitų  sveikatos ugdymo 

klausimais organizavimas 

Visus metus 

 

 

Soc.pedagogas, 

psichologė, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Bendruomenės nariai dalyvaus 2-3 sveiką gyvenseną 

skatinančiuose renginiuose, įgis sveikos gyvensenos žinių 

2. Sąlygų sudarymas vaikų, jaunimo, suaugusiųjų 

judėjimo poreikių tenkinimui,  

Visus metus Veiklų vadovai Bendruomenės nariai lanko mokyklos-daugiafunkcio 

centro organizuotus aktyvius užsiėmimus  

3. Renginių ir akcijų, skirtų patyčių ir smurto 

prevencijai, tolerancijos ugdymui, emocinei ir 

fizinei sveikatai, žalingų įpročių, 

priklausomybių prevencijai ir pan., 

organizavimas 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojai, 

pagalbos mokiniui  

specialistai, 

socialinis 

pedagogas 

Suorganizuoti 4 renginiai, 2 paskaitos 



4. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas    

 

2021 m. 

 

Vadovas 

 

Įrengta saugi, ES standartus atitinkanti  vaikų žaidimų 

aikštelė 

5. Veiksmingai įgyvendintos prevencinės 

programos:  

socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST 

programa „Paauglystės kryžkelės“  5-8 klasėse, 

„Antras žingsnis“ 1-4 klasėse,  „Zipio draugai“ 

– priešmokykliniame ugdyme. 

2021 m. Klasių 

auklėtojos, 

soc. pedagogė 

Kiekvienas mokinys dalyvaus vienoje socialinio ir 

emocinio ugdymo programoje.  

Atliktas tyrimas programų veiksmingumui nustatyti. 

 

 

                                                                          _______________________________________________ 

 

Suderinta 

Mokyklos tarybos 2020 12 18 posėdžio  protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 4) 

 


