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PATVIRTINTA 

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu  

Nr. V1 – 43  

 

KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

VEIKLOS TOBULINIMO PLANAS  2013-2015 METAMS 

 

I. ĮVADAS 

Mokyklos kokybės išorinis vertinimas buvo atliekamas 2012 m. gruodžio 10-14 d. 

Išorės vertintojai stebėjo 159 veiklas, įskaitant neformaliojo švietimo, specialiosios pedagogikos 

užsiėmimus, logopedo pratybas, kompleksinę veiklą priešmokyklinio ugdymo grupėje bei pamokas 

Klibių ir Rūdaičių pradinio ugdymo skyriuose. Gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą 

pamokose, mokyklos vadovų, klasių auklėtojų ir aptarnaujančio personalo darbą, kalbėjosi su 

Mokyklos, Metodine, Mokytojų, Mokinių tarybomis, veiklos kokybės įsivertinimo grupe, Vaiko 

gerovės komisija, bibliotekos darbuotojomis, mokinių tėvais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių 

pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai, Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus 

pateikta informacija, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros užsakymu atliktos mokinių ir jų 

tėvų nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimo statistinė ataskaita. 

Išorės audito ataskaita pristatyta mokyklos bendruomenei. Išanalizavus mokyklos 

tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose rezultatus, išvadas ir rekomendacijas, parengtas 2013-2015 

m. mokyklos tobulinimo veiksmų planas. 
 

II. MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI 

Stiprieji veiklos aspektai 

1. Geri bendruomenės santykiai (1.1.4. – 3 lygis); 

2. Savitų bruožų turinčios tradicijos ir ritualai (1.1.2. – 3 lygis); 

3. Stiprus bendruomenės tapatumo jausmas (1.1.3. – 3 lygis); 

4. Pakankamai kryptinga partnerystė su kitomis institucijomis (1.4.2. – 3 lygis); 

5. Geras pradinių klasių mokinių mokymas ir mokymasis (2.3, 2.4 – 2 lygis); 

6. Geri mokinių pasiekimai sportinėje, meninėje veikloje (3.2.2. – 3 lygis); 

7. Paveiki bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1.- 3 lygis); 

8. Tinkama socialinė pagalba (4.2.3. – 3 lygis); 

9.  Pakankamai kryptingas profesinis švietimas (4.4.3. – 3 lygis); 

10. Kaitą mokykloje skatinanti lyderystė (5.3.2. – 3 lygis). 

 

Tobulintini veiklos aspektai 

 

1. Dalykų ryšiai ir integracija (2.1.3. – 2 lygis); 

2. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis); 

3. Vertinimas ugdant (2.6.2. – 2 lygis); 

4. Individualios pažangos matavimas pamokoje (3.1.1. – 2 lygis); 

5. Gabių mokinių ugdymas pamokoje (4.3.2. – 2 lygis). 
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III. VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tobulintina sritis 

pagal Išorės audito 

išvadas 

Priemonės 
Vykdymo 

laikas 

Atsakingi / 

vykdytojai 

1. Dalykų ryšiai ir 

integracija  

(2.1.3.) 

Integruotos pamokos: 

1. dalykų mokytojai per  mokslo 

metus numato, suderina temas ir 

fiksuoja ilgalaikiuose planuose nors 3 

integruotas pamokas; 

2. iš jų 1 pamoka, kai klasėje dirba du 

mokytojai; 

3.   refleksija, gerosios patirties sklaida 

„Tarpdalykinė integracija pamokoje“. 

 

2013-06,09 

 

 

2013-2014 m. 

2014-06 

 

Mokytojai 

Refleksija, gerosios patirties sklaida 

„Ekonomikos ir verslumo ugdymo 

programos integravimas pradinėse 

klasėse“. 

2013-05 Pradinių klasių 

mokytojai 

2. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 

(2.5.2.)  

Seminaras „Pamoka šiandien: nuo 

žinių link kompetencijų 

individualizuojant ir diferencijuojant 

ugdymą“. 

2013-06 Administracija 

Mokinių mokymosi stiliai:  

1.   tyrimas „Mokinių mokymosi stilius“; 

2.   rezultatų analizė, priemonių, 

mokymosi metodų naudojimo, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

stilius, atskirai klasei numatymas ir 

taikymas; 

3.   refleksija, mokytojų dalijimasis 

gerąja patirtimi. 

 

2013-09 

 

2013-2015 m.  

 

 

Klasių vadovai 

 

Mokytojai 

 

Užduočių diferencijavimas, 

individualizavimas pamokose. 

Nuolat Mokytojai  

Gerosios patirties sklaida: 

1.  atvirų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas; 

2.  diferencijuotos mokomųjų dalykų 

medžiagos sisteminimas. 

2013-2015 m. Mokytojai 

Tyrimas „Ugdymo turinio ir veiklos 

diferencijavimas ir individualizavimas 

pamokoje“. 

2014-05 Administracija 

3.  Vertinimas ugdant 

(2.6.2.) 

Seminaras  ,,Bendrųjų ir dalykinių 

mokinių kompetencijų ugdymas bei 

vertinimas”. 

2014 m. Administracija 

Gerosios patirties sklaida  mokytojų 

metodinėse grupėse, saviugdos 

pamokose „Vertinimo ir įsivertinimo 

metodų taikymo sėkmė pamokoje“. 

2013-2015 m. Mokytojai 

Mokyklos mokinių  pasiekimų   ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašo 

2013 m. 

(pagal poreikį) 

Darbo grupė 
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koregavimas. 

 

4. Individualios 

pažangos 

matavimas 

pamokoje (3.1.1.) 

Seminaras pradinio ugdymo 

mokytojams „Šiuolaikinė pamoka 

pradiniame ugdyme“. 

2013-03 Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Refleksija pradinio ugdymo mokytojų 

metodinės grupės „Efektyvios 

įsivertinimo formos, leidžiančios 

pamatuoti mokinių individualią 

pažangą“. 

2013-2015 m.  Pradinio ugdymo 

mokytojai 

Atvirų pamokų įrašų stebėjimas ir 

aptarimas metodinėse grupėse pagal 

pasirinktus kriterijus: mokymosi 

veiklos diferencijavimas, mokymą ir 

mokymąsi aktyvinančių metodų 

taikymas, išmokimo stebėjimas, 

mokinio pažangos matavimas ir 

formuojamojo vertinimo būdų 

taikymas mokinių motyvacijai 

stiprinti. 

2013-2015 m. Mokytojai 

Idėjų mugė (mokytojų, įvertintų išorės 

audito ataskaitoje, gerosios patirties 

sklaida) „Mokinio individualios 

pažangos pamatavimas“  

2013 m. Mokytojai 

5. Gabių mokinių 

ugdymas 

pamokoje (4.3.2.) 

Seminaras „Gabių vaikų atpažinimas, 

darbo su gabiais vaikais ypatumai...“. 

2014-2015 m. Administracija 

Parengti gabių vaikų ugdymo 

programą (modelį). 

2014 m. Darbo grupė 

Organizuoti mokykloje gabiems 3-8 

klasių mokiniams dalykines 

olimpiadas, konkursus. 

2013-2015 m. Dalykų mokytojai 

Pamokose taikyti inovatyvius, mokinių 

veiklą aktyvinančius metodus, daugiau 

naudoti vaizdinių, techninių ir 

informacinių priemonių, sudarant 

sąlygas gabių mokinių raiškai. 

2013-2015 m. Mokytojai 

6. Bendra visoms 

sritims 

Mokytojų pažangos stebėsena ir 

vertinimas: 

1.   naujos mokytojų savianalizės ir 

tobulinimosi planų formos 

parengimas; 

2.   mokytojų savianalizė bei individualių 

tobulinimosi planų rengimas; 

3.   pamokų stebėjimas ir aptarimas 

(metų veiklos priežiūros planas); 

4.   mokytojų gerosios patirties sklaidos 

duomenų banko sukūrimas ir 

veiksmingas panaudojimas; 

5.   mokytojų, dalyvavusių kvalifikacijos 

tobulinimosi renginiuose, įgytos 

medžiagos pristatymas mokytojų 

susirinkimuose, saviugdos pamokose.   

 

 

2013-06 

 

 

2013-2015 m. 

 

 

2013-2015 m.  

 

2013-2015 m.  

 

 

2013-2015 m.  

 

 

Administracija 

 

 

Mokytojai 

 

 

Kuruojantys 

vadovai 

Kuruojantys 

vadovai 

 

Mokytojai 

 

_______________________________________________ 


