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PANEVĖŽIO R. KARSAKIŠKIO STRAZDELIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS  2017 METŲ 

 

VEIKLOS PLANAS 
 

I. ĮVADAS 
 

Rengiant veiklos planą, buvo atsižvelgta į šiuos dokumentus: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, Panevėžio rajono savivaldybės 

strateginį plėtros planą 2016–2022 metams, Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos nuostatus, mokyklos 2016–2019 metų strateginį planą, 

bendrojo ugdymo mokyklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus, mokyklos vadovų atestacijos tobulinimo planus. 

 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

              2016 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 96 mokiniai, iš jų 31 – pagrindinėje mokykloje ir  28 mokiniai – Tiltagalių skyriuje. Tiltagalių skyriuje 

atidaryta antra  ikimokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinėse ugdymo grupėse ugdomi 26 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 vaikų. 

Klasės komplektuojamos iš mokinių, perkeltų į aukštesnę klasę. Pradinės klasės Tiltagalių skyriuje jungiamos – 1 su 3 ir 2 su 4. Karsakiškio Strazdelio 

pagrindinėje mokykloje jungiamos 5 ir 6 klasės. 

 Pokyčiams įgyvendinti ir veiklai tobulinti 2016 m. buvo numatyti tikslai ir uždaviniai. Pirmasis tikslas – nuoseklus, efektyvus ugdymo 

tobulinimas. Visi mokytojai dalyvavo mokomųjų dalykų profesinės kompetencijos tobulinimo seminaruose. Buvo vykdoma administracinė priežiūra, 

aptartos stebėtos pamokos. Vyko darbas metodinėse grupėse, buvo dalijamasi gerąja patirtimi, aptariama metodinė literatūra. Siekiant fiksuoti mokinio 

asmeninę pažangą sudaryti mokinių individualūs aplankai. Mokyklos pažangos vidurkis išaugo 2,43 %. Tobulintinas mokytojų kolegialus ryšys, vedant 

atviras pamokas kolegoms. 

               Antrasis tikslas – mokyklos kultūros formavimas. Į ugdomąją veiklą buvo įtraukti mokinių tėvai. Tėvai dalyvavo pasaulio pažinimo, dailės-

technologijų, kūno kultūros pamokose, Tiltagalių skyriuje – Kalėdinių idėjų vakare. Nepavyko įsteigti Tėvų klubo. 

              Trečias tikslas – modernios, mokymą skatinančios aplinkos kūrimas. Buvo tęsiamas Olweus patyčių prevencinės programos įgyvendinimas. 

Laimėti Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio bei Vaikų socializacijos programų projektai. Įrengtas technologijų kabinetas, biblioteka. Tiltagalių skyriuje 



įengtos naujos edukacinės erdvės. Mokykloje įvairi neformaliojo ugdymo veikla. Dėl lėšų trūkumo nepavyko sutvarkyti sporto salės grindų. 

Tobulintina mokinių bendravimo kultūra. 

 

III. VEIKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

Veiklos sritis Stiprybės  Silpnybės  Galimybės  Grėsmės  

Mokyklos kultūra Geras mikroklimatas ir 

demokratiška aplinka. 

Mokykla aprūpinta 

informacinėmis 

technologijomis. Prevencinės 

Olweus programos vykdymas 

Daugėjimas vaikų iš 

socialinės rizikos šeimų 

 Galimybė bendrauti ir 

bendradarbiauti su kitomis 

mokyklomis ne tik 

Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Didėjančios socialinės 

psichologinės problemos: 

tėvų išvykimas į užsienį, 

bedarbystė. 

 

Ugdymas ir 

mokymasis 

Mokiniai ugdomi kvalifikuotų 

specialistų. Tenkinami mokinių 

poreikiai 

Nepakankamas dėmesys 

gabių mokinių ugdymui. 

Mokinių mokymosi 

motyvacijos stoka 

Planingas IT ir mokymosi 

priemonių naudojimas 

ugdymo procese 

Mokinių naudojimasis 

naujosiomis technologijomis 

silpnina raštingumą, kalbos 

kultūrą. 

Pasiekimai  Skatinami mokinių pasiekimai 

rajono, šalies dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. 

Dalies tėvų (globėjų, 

rūpintojų) abejingumas 

vaikų ugdymo rezultatams. 

Įvairių mokymo(si) metodų 

ir formų taikymas pagal 

mokinių gebėjimus, 

mokymosi pasiekimus bei 

mokymosi stilius 

Dalies mokinių nenoras 

dalyvauti organizuojamoje 

veikloje 

Pagalba  

 

 

 

 

Tiltagalių skyriuje teikiama 

specialiojo pedagogo logopedo  

pagalba. Mokinių mokymosi 

stilių tyrimas. 

Socialinės, psichologinės 

pagalbos specialistų 

nebuvimas mokykloje 

 

Efektyvinimas dialogo 

mokytojas – mokinys – 

tėvai, ieškojimas įvairesnių  

bendravimo būdų ir formų. 

 

Nepakankamas valandų 

skaičius skiriamas specialiųjų 

poreikių mokinių pagalbai – 

mažės mokinių ugdymo(si) 

efektyvumas. 

Valdymas Efektyviai naudojamos 

mokyklos patalpos, erdvės. 

Tinkamai organizuotas 

mokinių pavežėjimas ir 

maitinimas. 

Lėšų trūkumas suremontuoti 

sporto salę. Tėvų įtraukimas 

į mokyklos veiklas 

Mokyklos materialinės 

bazės gerinimas. Mokinių 

savivaldos plėtojimas. 

Riboti 

materialiniai/finansiniai 

ištekliai. 

 



 

 

IV. 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

1. Tikslas. Nuoseklus, efektyvus ugdymo proceso  tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingas Resursai ir 

ištekliai 

Laikas Uždavinio 

įgyvendinimo 

kriterijus 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai 

tobulins pamokos 

vadybą, sistemingai 

gilindamiesi į 

šiuolaikinės pamokos 

metodiką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokytojų tarybos 

posėdis. Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

duomenų pristatymas. 

Direktorius  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis  Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatai 

2. Mokytojų tarybos 

posėdis.  I-ojo pusmečio 

rezultatų analizė ir jų 

panaudojimas tolesnėje 

ugdymo veikloje.  

Direktorius  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasaris Pirmojo pusmečio 

rezultatai 

3. Mokytojų tarybos 

posėdis.  Mokymo ir 

mokymosi metodai 

pamokoje. 5 klasės ugdymo 

rezultatai, analizė. II 

pusmečio 1–4 klasių 

ugdymo rezultatai, analizė. 

Standartizuotų testų 

analizė. 

Direktorius  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė Antro pusmečio 

rezultatai 

4. Mokytojų tarybos 

posėdis. Mokyklos ugdymo 

planas (projektas) 2017–

Direktorius  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birželis Antro pusmečio ir 

metiniai rezultatai. 

2016–2017 m. m. 



 

 

 

 

 

 

 

2018 m. m. Mokyklos 

ugdymo plano 2016–2017 

m. m. analizė. II pusmečio 

ir metiniai 6–10 klasių 

ugdymo rezultatai, analizė. 

ugdymo plano 

įgyvendinimo gairės 

5. Kiekvienam mokytojui 

aplankyti bent po vieną 

kolegos pamoką. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kovas–

balandis 

Stebėtų pamokų 

skaičius 

6. Seminaras mokytojams  

„Mokinio individualios 

pažangos fiksavimo 

modelis“ 

Direktorius MK lėšos Gegužė  Sukurtas mokinio 

individualios 

pažangos fiksavimo 

modelis 

7. Metodinėse grupėse 

aptarti mokinių 

standartizuotų testų 

rezultatus. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birželis Išsiaiškintos 

silpnosios ugdymo 

pusės 

8. Dalytis pedagogine 

patirtimi šalies ar 

rajoninėse konferencijose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Dalijimosi gerąja 

patirtimi seminarų 

skaičius 

2. Palankios mokymosi 

aplinkos sukūrimas 

pagerins pasiekimus  

83 % mokinių. 

 

 

1. Atlikti  pirmos ir penktos 

klasių bei naujai atvykusių 

mokinių  mokymosi stilių 

tyrimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Tyrimo išvados 

2. Planuoti ir vesti 

integruotas pamokas. 

Klasių vadovai Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandis  Vestų pamokų 

skaičius 

3. Vykdyti mokinių 

pasiekimų stebėseną. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis 

–  spalis 

Sukurta mokinių 

mokymosi pažangos 

stebėsenos sistema.  

Sukurta individualios 

mokinių pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo sistema. 



4. Mokytojų tarybos 

posėdis „ Standartizuotų 

testų rezultatai.  Mokyklos 

ugdymo planas 2017–2018 

m. m.“ 

Direktorius  Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugpjūtis Taikomi veiksmingi, 

informacijos 

mokytojui teikiantys 

išmokimo stebėjimo, 

patikrinimo būdai. 

5. Kiekvieno mėnesio šeštą 

dieną pamokas vesti 

įvairiose edukacinėse 

aplinkose. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai, MK 

lėšos 

Sausis – 

birželis 

Edukacinių aplinkų 

įvairovė 

3. Visų mokytojų, tėvų 

klasių vadovų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

bendradarbiavimo 

telkiant pagalbą 

mokiniams stiprinimas 

pagerins mokyklos 

pasiekimų vidurkį 2 % 

 

1. Panaudoti ugdymo plano 

galimybes skirtingų 

poreikių ir gebėjimų 

mokinių ugdymui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Vasaris, 

birželis 

Atlikti tyrimai ir 

mokinių poreikių 

tenkinimo analizė. 

2. Organizuoti tėvų 

susirinkimą „Informacinių 

technologijų įtaka paauglių 

brandai“. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kovas  82 %  tėvų (globėjų, 

rūpintojų) aktyvus 

dalyvavimas 

kontroliuojant vaikų 

mokymąsi 

3. Atlikti pirmos ir penktos 

klasių mokinių adaptacijos 

tyrimą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lapkritis  Anketų  rezultatai 

4. Tobulinti klasės vadovo 

veiklos planavimą ir 

organizavimą. 

 

Direktorius MK lėšos Rugsėjis   Parengta nauja klasės 

vadovo veiklos 

planavimo forma. 

Kryptingai vykdoma 

klasės vadovo veiklos 

stebėsena ir 

vertinimas. 

Laukiamas rezultatas. Visi mokiniai padarys individualią pažangą. 

 

 

2. Tikslas Mokyklos  kultūros formavimas. 



 

Eil. 

Nr. 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingas Resursai ir 

ištekliai 

Laikas Uždavinio 

įgyvendinimo 

kriterijus 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos tradicijų puoselėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokytojų tarybos posėdis. 

Mokyklos 2017 m.. veiklos, 

statistinių duomenų ataskaita. 

Mokyklos veiklos programos 

2018 m. svarstymas ir 

tvirtinimas.  

Direktorius 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Gruodis 

 

 

 

Mokyklos veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

rezultatai 

 Mokiniai lyderiai 

dirba vienoje 

komandoje 2. Aktyvinti mokinių tarybą. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gegužė 

3. Įkurti Tėvų klubą. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rugsėjis  Organizuoti  

susitikimai 

4. Mokslo metų pabaigoje 

išleisti leidinį (pasirinkta 

forma), kuriame atsispindėtų 

visi kultūriniai renginiai, vykę 

mokykloje. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Birželis Išleistas leidinys 

2. Pilietinio sąmoningumo, 

atsakomybės ir tolerancijos 

ugdymas. 

1. Organizuoti valstybinių 

švenčių minėjimus, pilietinio 

sąmoningumo akcijas. 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Renginių skaičius 

2. Organizuoti atvirų durų 

dienas Tiltagalių skyriaus 4 

klasės mokiniams ir tėvams, 

ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės grupių 

tėvams, pirmokų tėvams. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Balandis  95 %  Tiltagalių 

skyriaus ketvirtos 

klasės mokinių 

atvyks į 5 klasę 

3. Bendri tėvų, mokytojų, 

auklėtojų renginiai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Renginių skaičius 



ugdymui 

  4. Organizuoti temines 

kultūrines edukacines išvykas 

Direktorius MK lėšos, 

rėmėjų lėšos 

Balandis, 

rugsėjis 

Suorganizuotos 

išvykos 

5. Bendradarbiauti su 

Panevėžio rajono Karsakiškio 

seniūnija. 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Organizuoti 

susitikimai, 

renginių skaičius 

6. Dalyvauti Panevėžio r. 

vyriausiojo policijos 

komisariato konkursuose. 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Renginių skaičius 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su šalies ir 

užsienio ugdymo institucijomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bendradarbiauti, rengti 

projektus, su rajono, šalies 

pagrindinėmis mokyklomis 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai, 

projektų lėšos 

Sausis–

gruodis 

Projektų skaičius 

2. Organizuoti bendrus  

renginius su Karsakiškio ir 

Tiltagalių kultūros centrais 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Akcijų skaičius 

3. Dalyvauti projektuose 

„Sniego gniūžtė“, mokinių 

karjeros planavimo, veiklinimo 

programose. 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Renginių skaičius 

4. Formuoti mokyklos įvaizdį 

informacijos priemonėmis. 

Administracija Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

100% vykusių 

renginių aprašyti 

ir viešinami 

mokyklos 

tinklalapyje 

Laukiamas rezultatas. Plėtosis glaudūs santykiai tarp mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių. 

 

 

 

 

3. Tikslas. Modernios, saugios, mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingas Resursai ir 

ištekliai 

Laikas Uždavinio įgyvendinimo 

kriterijus 



  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo sąlygų 

modernizavimas ir gerinimas 

1. Aprūpinti kabinetus 

moderniomis mokymosi 

priemonėmis. 

Administracija SB lėšos Birželis–

rugpjūtis 

Mokymosi aplinka ne 

mažiau 93 % atitinka 

higienos normas 

 

 
2. Renovuoti mokyklos 

sporto salę bei berniukų, 

mergaičių persirengimo 

kambarius. 

Administracija SB lėšos Birželis–

rugpjūtis 

3. Įrengti sveikatinimo 

takelį Tiltagalių skyriuje. 

Administracija SB lėšos  

2. Prevencinės  veiklos 

plėtojimas 

1. Dalyvauti Olweus 

patyčių prevencinės 

programos įgyvendinime. 

Sertifikato įsigijimas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

MK lėšos, 

projektų lėšos 

Sausis–

gruodis 

60  % sumažės patyčių 

atvejai. 

 

2. Teikti paraiškas 

socializacijos ir visuomenės 

sveikatos projektams. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Projekto lėšos Pagal 

atskirą 

planą 

Vykdytų projektų skaičius 

3. Dalyvauti projekto 

„Sveikatiada“ veiklose 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Projekto lėšos Pagal 

atskirą 

planą 

Vykdytų projektų skaičius 

4. Dalyvauti tarptautinio 

projekto „Sniego gniūžtė“ 

veiklų vykdyme. 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

Dalyvių skaičius 

3. Neformaliojo vaikų švietimo 

veiklos, orientuotos į 

mokinių kompetencijų 

ugdymą, plėtojimas 

1. Tirti ir analizuoti vaikų 

neformaliojo švietimo 

poreikius. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

SB lėšos Sausis–

gruodis 

Mokinių poreikius 

tenkinantis neformalusis 

švietimas 

Neformaliojo švietimo 

būrelių užsiėmimai 

organizuojami bibliotekoje, 

muziejuje, kitose 

edukacinėse aplinkose 

2. Organizuoti neformaliojo 

švietimo būrelių veiklas 

kitose edukacinėse 

aplinkose 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sausis–

gruodis 

  3. Įvairinti neformaliojo Neformaliojo Žmogiškieji Sausis–



švietimo būrelių veiklos 

pristatymą mokyklos 

bendruomenei. 

švietimo būrelių 

vadovai 

ištekliai gruodis 

Laukiamas rezultatas. Saugos ir sveikatos reikalavimų laikymasis, dalyvavimas Olweus patyčių prevencinėje programoje, neformaliojo 

vaikų švietimo veiklose, sveikatinimo takelio įrengimas, sporto salės grindų sutvarkymas užtikrins mokinių saugumo jausmą, sukurs 

mokymąsi skatinančią aplinką.. 

 

 

 

V. RENGINIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Mėnuo Atsakingas 

1. Renginių ciklas, skirtas Kalbos kultūros, tautinio kostiumo metams visus metus D. Jusytė, N. Mogilovienė 

2.  Akcija „Baltajam badui  – ne“ sausis  R. Gurevičienė, pradinių klasių 

mokytojai 

3 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ sausis D. Skukauskienė 

4. Skaitovų konkursas sausis  D. Jusytė, N. Mogilovienė 

5. Dalyvavimas Panevėžio r. pedagogų švietimo centro projekte 

„Skaitymo mentoriai“ 

sausis-

gruodis 

J. Grinkienei 

6. Sveikatiados projektas „Mankštiada 2017“ sausis-

gruodis 

D. Skukauskienė, auklėtojos, mokytojai 

7. Projektinė savaitė, skirta Vasario 16 „Geltona–žalia–raudona“ vasario 6–10 

d. 

R. Karalienė, V. Aleknavičiūtė, auklėtojos 

 klasių vadovai 

8. Dalyvavimas respublikiniame konkurse. Fizikos bandymai aplink mus vasaris L. Seliokienė 

9. Panevėžio r.  krepšinio  varžybos (8–10 kl.) vasaris J. Baronas 

10. Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas „Rašom 2017“ vasaris D. Jusytė 

11. Panevėžio rajono pradinių klasių mokinių konkursas „Kuriu pasaką“ vasaris L. Skumbinienė, N. Stakienė 

12. Užgavėnės vasaris R, Karašienė, klasių vadovai 

13. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Chorų karai. vasaris  R. Karašienė, klasių vadovai 

14. Projektas „KALBŲ KENGŪRA 2017“ vasaris D. Jusytė 

15. Lietuvių kalbos konkursas „Švari kalba–švari galva“ vasaris D. Jusytė 

16. Tarptautinis matematikos konkursas „KENGŪRA 2017“ kovas A. Bukelytė 



17. Respublikinis konkursas „Mano gaublys“. kovas E. Jackevičienė 

18. Savaitė BE PATYČIŲ kovas D. Skukauskienė 

19. Netradicinė veikla. Amatų diena (pradinis ir pagrindinis ugdymas) kovas Pradinių klasių mokytojai, S. 

Pribušauskienė 

20. Netradicinė veikla. Mano mažoj širdelėj visa Lietuva (pradinis 

ugdymas) 

kovas N. Stakienė, R. Karašienė  

21. Netradicinė veikla. Lietuvos nepriklausomybei skirta diena. Chorų 

karai (pagrindinis ugdymas) 

kovas R. Karašienė 

22. Atranka į Panevėžio rajono folklorinių šokių konkursą “Patrepsynė 

2017” 

kovas V. Aleknavičiūtė 

23. Meninio skaitymo konkursas 1–4 klasių mokiniams balandis L. Skumbinienė, N. Stakienė 

24. Renginys „Vaikų Velykėlės 2017“ balandis Auklėtojos 

25. Konkursas „Kūrybos paukštė“ balandis S. Pribušauskienė 

26. Netradicinė veikla. Sveikatingumo diena (pagrindinis ugdymas) balandis G. Jankuvienė, J. Baronas, V. Gustienė 

27. Akcija „Darom 2017“ balandis J. Grinkienė 

28. Panevėžio r.  Pavasario kroso  varžybos (5–10 kl.). gegužė J. Baronas 

29. Netradicinė veikla. Šeimos diena (pradinis ugdymas) gegužė N. Stakienė, R. Karašienė 

30. Netradicinė veikla. Turizmo diena. (pradinis ugdymas) gegužė L. Skumbinienė 

31. Netradicinė veikla. Mokslo metų užbaigimo šventė (pradinis ir 

pagrindinis ugdymas) 

gegužė R. Gurevičienė, N. Stakienė, J. Saltonienė 

32. Netradicinė veikla. Mokslo ir žinių diena (pradinis ir pagrindinis 

ugdymas) 

rugsėjis J. Saltonienė 

33. Netradicinė diena. Rudenėlio šventė (pradinis ugdymas) rugsėjis Pradinių klasių mokytojai 

34. Europos kalbų diena rugsėjis V. Jarmalavičienė 

35.  Tėvų klubo steigimas rugsėjis D. Skukauskienė 

36. Netradicinė veikla. Etnokultūros diena (pagrindinis ugdymas) spalis D. Jusytė, J. Grinkienė, N. Mogilovienė 

37. Konstitucijos egzaminas 2017 spalis R. Kupčinskienė 

38. Panevėžio r.  Rudens kroso  varžybos (5–10 kl.). spalis J. Baronas 

39. Alternatyvios mados konkursas “Rudens šėlsmas” Tiltagalių kultūros 

centre 

spalis V. Aleknavičiūtė, S. Pribušauskienė 

40. Rajoninis rašinio ekologine tema konkursas lapkritis D. Jusytė, J. Grinkienė, N. Mogilovienė 

41. Karjeros savaitė lapkritis N. Mogilovienė 

42. Tolerancijos diena lapkritis D. Skukauskienė 



43. Antikorupcijos savaitė gruodis J. Grinkienė 

44. Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė “ zoninis 

turas 

gruodis  R. Karašienė 

45. Netradicinė diena .Baltos Kalėdos (pagrindinis ugdymas) gruodis J. Saltonienė 

46.  Netradicinė veikla. Kalėdų pasaka. (pradinis ugdymas) gruodis R. Karašienė 

47. Bendruomenės Adventinis  vakaras  „Idėjos švenčių belaukiant“ gruodis Auklėtojos, klasių vadovai 

 

 

 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos veiklos planas tikslinamas, konkretinamas, derinamas mokytojų taryboje, metodinėse ir darbo grupėse, pedagoginės pagalbos specialistų 

veiklos planuose.  

2.Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojai.  

3. Veiklos plano įgyvendinimo stebėseną inicijuoja mokyklos direktorė.  

4. Už veiklos plano vykdymą atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms, steigėjui.  

 

____________________________________ 

PRITARTA 

Panevėžio r. Karsakiškio Strazdelio  

pagrindinės mokyklos Mokyklos tarybos 

2017 m. sausio  4 d. 

posėdžio protokolas Nr.: 


