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                                                                                    PATVIRTINTA 

                                 Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus                

             Stelmachovskio pagrindinės                                   

             mokyklos direktoriaus 2012 m.                     

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1.3-97 V 

 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO  

PAGRINDINĖ MOKYKLA 

                                                             

2012-2013 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2011-2012 M.M. VEIKLOS ANALIZĖ 

   

   2011-2012 M.M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

                      

1 tikslas. Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją: 

1.1. Skatinti mokinių noro mokytis, pasitikėjimo savo jėgomis ir atsakomybės už mokymąsi lygį; 

1.2. Lavinti gebėjimą mokytis, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus ir metodus;  

1.3. Ugdyti mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius. 

 

2 tikslas. Tobulinti mokymosi veiklos diferencijavimą. 

2.1. Nustatyti mokymosi poreikius. 

2.2. Diferencijuoti mokymosi turinį, tempą, siejant su mokinių patirtimi, interesais, gebėjimais. 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

MOKYKLOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ 

ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

Aukšta mokytojų kvalifikacija. 

Geras mokyklos įvaizdis. 

Aktyvus dalyvavimas įvairiuose renginiuose 

mokyklos, miesto, respublikos mastu. 

Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

Programų, projektų kūrimas, lėšų mokyklai 

pritraukimas. 

Įvairi popamokinė mokinių veikla. 

Lygių galimybių suteikimas. 

Aktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje. 

Sudaromos sąlygos mokytojų savišvietai, 

saviraiškai. 

Ugdytiniai – rajono ir respublikos konkursų, 

olimpiadų dalyviai ir laureatai.  

Trūksta lėšų priemonių įsigijimui, paslaugų 

naudojimui, ryšiams. 

Specialistų trūkumas (socialinio pedagogo, 

psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo).  

Mokinių atsakomybės už ugdymosi rezultatus 

trūkumas. 

Informacinės komunikacinės technologijos 

nepakankamai integruojamos į ugdymo turinį. 

Nepakanka gaunamų mokinio krepšelio lėšų, 

gaunamas finansavimas tik minimaliai tenkina 

mokyklos poreikius. 

Trūksta  pailgintos dienos grupės. 

 

Galimybės Grėsmės 

Ugdymo proceso organizavimo tobulinimas. 

Tėvų ir mokinių poreikių tenkinimas. 

Informacinių komunikacinių technologijų 

naudojimas ugdymo procese. 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 

Socialinių partnerių, rėmėjų gausėjimas. 

Demografinės padėties nestabilumas, mažėjantis 

mokinių skaičius. 

Daugėja mokinių, neturinčių mokymosi 

motyvacijos, savarankiško darbo įgūdžių, 

nemokančių ir nenorinčių mokytis. 

Dokumentacijos apimčių didėjimas pedagogams 
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 ir administracijai atima daug laiko, skirto 

bendrauti su ugdytiniais. 

Vis didėjanti atskirtis tarp socialinių sluoksnių. 

 

 2011-2012 m. m. dirbo 18 mokytojų, iš kurių 6 turi mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją, 7 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Mokyklą lankė 73 

mokiniai ir 12 (6 priešmokyklinio ir 6 ikimokyklinio amžiaus vaikai) mišrios XI modelio 

priešmokyklinės grupės ugdytiniai. 7 mokiniai ugdomi pagal individualią programą, 1 mokinys – 

pagal pritaikytą mokymo programą. 

 Realizuojant 2011-2012 m. m. tikslus bei uždavinius buvo parengta paraiška dalyvauti 

projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ ir laimėti 3 dienų 

mokymai dešimčiai mokyklos mokytojų, „Pamokos struktūros kokybė“ (projekto Nr. VP1-2.2-

ŠMM-02-V-01-006).  

  

1. Rajoniniai 

renginiai, 

organizuoti 

mokykloje 

 

1.1. Rajoninis IV-asis rusų kalbos (užsienio) 8 klasių konkursas, 

bendradarbiaujant su Rusijos Federacijos ambasada Vilniuje; 

1.2.Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo skaitymo konkursas 

„Happy English“;  

1.3. Rajoninis IX-asis konkursas „Lenkų kalbos diktantas 2011“,  

1.4. Rajoninis V-asis suaugusiųjų „Lenkų kalbos diktanto 2011“ etapas; 

1.5. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių „Olimpinio festivalio“ kvadrato 

varžybos; 

1.7. Tarptautinis stalo teniso turnyras „Senieji Trakai 2012“; 

1.8. Rajoninis dailės pleneras „Senųjų Trakų peizažai“; 

1.9. Rajoninis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių raiškiojo 

skaitymo konkursas  „Su eilėmis nuo vaikystės“.   

2. Mokyklos 

renginiai  

 

2.1. Europos kalbų diena, skirta Česlovo Milošo 100-osioms gimimo 

metinėms; 

2.2. Pradinių klasių Rudens šventė; 

2.3. Būrimų šventė „Andžejki“; 

2.4. Kalėdinė vakaronė; 

2.5. Naujametis karnavalas; 

2.6. Senelių popietė; 

2.7. Valstybinių švenčių minėjimai (Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-

oji); 

2.8. Mokyklos globėjo diena; 

2.9. Šeimos šventė; 

2.10. Priešmokyklinės grupės ugdytinių konkursas „Mažieji talentai“; 

2.11. Mokyklinis matematikos konkursas „Kengūra 2012“; 

2.12. Mokyklinis skaitovų konkursas lietuvių ir anglų kalbomis „Spalvingas 

pasaulis“;  

2.13. Mokyklinis konkursas „Linksmoji ortografija“;  

2.14. Mokyklinės matematikos, fizikos, chemijos, geografijos olimpiados; 

2.15. Užgavėnės; 

2.16. Kaziuko mugė; 

2.17. Velykinės rekolekcijos; 

2.18. Dailyraščio konkursas „Graži rašysena“; 

2.19  Profesinis konsultavimas 9-10 klasių psichologės padėjeja Sigita 

Čirvinskaitė . 

3. Dalyvavimas 

rajoniniuose, 

respublikiniuose, 

3.1. Rajoninė lenkų mokyklų pirmokų šventė Trakų r. Lentvario Henriko 

Senkevičiaus vidurinėje mokykloje; 

3.2. Rajoninis priešmokyklinės grupės ugdytinių konkursas „Mažieji talentai“ 
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tarptautiniuose  

renginiuose, 

konkursuose 

Trakų r. Senųjų Trakų lopšelyje-darželyje; 

3.3. Bendrojo lavinimo mokyklų 2011-2012 m. m. „Olimpinio festivalio“ 

kvadrato varžybos; 

3.4. Regioninis lenkų mokyklų raiškiojo skaitymo konkursas „Būk 

pasveikinta, gimtoji kalba!“ Trakų vidurinėje mokykloje; 

3.5. Tarptautinė mokyklinių teatrų peržiūra „Vilnius 2012“; 

3.6. Rajoninis lenkų kalbos rašybos konkursas „Linksmoji ortografija“ Trakų 

r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje; 

3.7. Tarptautinės bėgimo varžybos Nemenčinėje; 

3.14. Lenkų kalbos mini olimpiada Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus 

vidurinėje mokykloje; 

3.16. Rajoninės matematikos, fizikos, biologijos, anglų kalbos, istorijos, 

geografijos olimpiados; 

3.17. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2012“; 

3.18. XVI tarptautinis mokyklinių teatrų festivalis „Vilnius 2012“ Lenkų 

kultūros namuose Vilniuje; 

3.19. Rajoninė 8 klasių anglų kalbos olimpiada“ Trakų r. Lentvario Motiejaus 

Šimelionio gimnazijoje; 

3.20. Rajoninis Barbaros Sidorovič kūrybos vakaras Trakų vidurinėje 

mokykloje; 

3.21. XIII vaikų ir jaunimo lenkų dainų festivalis Lenkų kultūros namuose 

Vilniuje; 

3.22. XXI-asis Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų daina!“ 

Lentvaryje.  

4. Ekskursijos 

 

4.9. Išvyka į nuotykių parką „Anupriškės“;   

4.10. Išvyka į Lietuvos nacionalinį dramos teatrą;  

4.11. Išvykos į Rusų dramos teatrą; 

4.12. Išvyka į Lietuvos jaunimo teatrą; 

4.13 Išvyka į koncertą Vilniaus Kongresų rūmuose; 

4.14. Išvykos į nacionalinį Lietuvos operos ir baleto teatrą; 

4.15. Išvyka į Genocido aukų ir Tuskulėnų dvaro muziejus; 

4.16. Dalyvavimas Trakų r. savivaldybės atvirų durų dienoje jaunimui; 

4.17.  dalyvavimas Trakų teismo atvirų durų dienoje; 

4.18.  Etnografinė pamokėlė "Duonelės ir lino kelias“ Dalgedų sodyboje;  

4.19.  Išvyka į cirką „ Arino“;  

4.20. Išvyka į edukacinę parodą „Fizikos efektų laboratorija“;  

4.21. Palukiojimas garlaiviu.  

5. Prevenciniai 

renginiai, akcijos 

 

5.1. Akcija „Savaitė be patyčių“; 

5.2. Susitikimas su Trakų policijos komisariato Prevencijos poskyrio 

vyresniąja specialiste Vladze Černiene; 

5.4. Susitikimas su Trakų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo 

centro Pedagoginio psichologinio skyriaus specialistėmis: logopede, socialine 

pedagoge, psichologe; 

5.7. Išvyka į pramogų ir poilsio centrą „Trasalis“, vykdant sveikatingumo 

programos projektą „Rūpinkimės moksleivių sveikata“; 

6. Integruotos ir 

atviros pamokos 
 

6.1. Atvira muzikos pamoka ,,Rondo forma“ 4 kl; 

6.2. Atvira muzikos pamoka ,,Kitų tautų dainos ir šokiai“ 6 kl.; 

6.3. Atvira muzikos pamoka ,,Kompozitorius ir virtuozas F.Šopenas 4 kl.; 

6.4. Atvira integruota muzikos, geografijos ir anglų kalbos pamoka 6 kl.; 

6.5. Integruotas lietuvių kalbos, muzikos renginys (literatūrinis montažas, 

koncertas), skirtas Kovo 11-ajai, bendradarbiaujant su Trakų kultūros rūmų 

Senųjų Trakų filialu. 
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7. Metodinė 

veikla 

 

7.1. Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič parengė rajono lietuvių 

(valstybinės) kalbos 12 kl. olimpiados užduotis, dalyvavo olimpiados 

vertinimo komisijoje; 

7.2. Rusų kalbos mokytoja Alina Sobolevska parengė rajono rusų kalbos 10-

11 klasių olimpiados užduotis (kalbos vartojimo užduotis).   

7.3. Lenkų kalbos mokytoja Irena Orlova paskirta rajoninės lenkų kalbos 

olimpiados komisijos pirmininke;  

7.4. Pradinio ugdymo mokytoja Elvyra Lavrukaitienė paskirta mokomosios 

praktikos stebėtoja nuo 2012-03-05 iki 2012-04-01; 

7.5. Lietuvių kalbos mokytojos Irenos Stefanovič parengtas Vasario 16-osios 

renginio scenarijus įtrauktas į kompaktinę plokštelę „Rajono pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo pedagogų geroji patirtis“ 2012 m., išleistą Trakų Švietimo 

centro; 

7.6. Respublikiniame ŠMPF 2011 metų kokybės konkurse anglų kalbos 

mokytoja Edita Rumbutė buvo buvo nominuota už puikią individualią 

projektinę veiklą pažintinių vizitų kategorijoje projekte „Working together in 

developing social skills in primary school citizens“ Jungtinėje Karalystėje. 

Projektą rėmė Europos komisja ir Mokymosi visą gyvenimą programa. 

8. Projektai   8.1. Socializacijos programos projektas - vasaros stovykla „Vabaliukai“ 

(gautas finansavimas). 

8.2. Tarpmokyklinis (Senųjų Trakų ir Rukainių) integruotas pradinių klasių 

projektas „Draugystės tiltas“; 

8.3. Įgyvendinamas Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas 

„Join our eco-Europe, enjoy our territory“ („Prisijunk prie mūsų ekoeuropos, 

džiaukis mūsų šalimi“); projekto Nr. LLP-COM-DP-2011-LT-00333.  

8.4. Įgyvendintas jaunimo mobilumo programos LEARGAS projektas su 

Airijos jaunimo agentūra, Lietuvos lenkų sąjungos Trakų skyriumi ir Senųjų 

Trakų jaunimo bendruomene.  

8.5. Laimėtas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 

perkvalifikavimo sistemos plėtra“ - 3 dienų mokymai „Pamokos struktūros 

kokybė“ dešimčiai mokyklos mokytojų (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-

01-006);  

8.6. 5 mokyklos mokytojai dalyvavo 2 dienų tobulinimo firmos „Actus“ 

mokymuose apie darbo grupėse su jaunimu kompetencijų ugdymą Ekologijos 

švietimo centre Elko mieste. Projektas įgyvendinamas vykdant projektą 

„Lyginti šansus II“, remiamą Lenkijos-Amerikos Laisvės fondo; 

8.7. Parengtas projektas specialiųjų poreikių vaikams bendradarbiaujant su 

balstogės neįgaliųjų vaikų draugija; 

8.8. Įgyvendintas projektas su radijo stotimi „Znad Wilii“ „Biblioteka 

kuprinėje“;  

8.9. Susitarta del bendradarbiavimo su Balstogės Adomo Mickevičiaus 

gimnazija. Ruošiamas projektas pedagogų ir mokinių mainų programai 

realizuoti; 

8.10. Gautas finansavimas projektui "Aukime sveiki, stiprūs, ir žvalūs". 2012 

m. balandžio 26 d. vykusiame Trakų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo 

patvirtinta 2012 m. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa, pagal kurią mūsų projekto vykdymui skirta 500 Lt. 

Projektas bus vykdomas nuo 2012 m. rugsėjo iki 2012 m. gruodžio, jame 

dalyvaus pradinių klasių mokiniai. 

8.11. Mokyklos mokytojų delegacija lankėsi Ispanijoje, Kuenkos (isp.Cuenca) 

mieste, kur vyko pirmasis daugiašalės Comenius programos mokyklų 

partnerystės projekto koordinatorių susitikimas. Daugiašalio projekto 
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pavadinimas: „Join our eco-Europe, enjoy our territory“ („Prisijunk prie mūsų 

ekoeuropos, džiaukis mūsų šalimi“). Projektą finansuoja Europos komisija ir 

Mokymosi visą gyvenimą programa; 

8.12. 2012 m. gruodžio mėnesį gautas finansavimas  Comenius dvišalės 

partnerystės su Turkija įgyvendinimui. Projektas „Kultūros tiltas tarp 

Nevsehir ir Trakų“(angl. „Cultural bridge between Nevsehir and Trakai“) yra 

finansuojamas Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos 

lėšomis; 

8.13. Projektinis susitikimas Kipre, vykdant daugiašalės mokyklų partnerystės 

projektą „Prisijunk prie mūsų ekoeuropos, džiaukis mūsų šalimi“  (sutarties 

Nr. LLP-COM-DP-2011-00333); 

8.14. Mokyklos 12 mokytojų ir mokinių delegacija dalyvavo Europos 

komisijos lėšomis remiamo dvišalio Comenius programos projekto 

„Kultūrinis tiltas tarp Trakų ir Nevsehir“ projektiniame susitikime  Turkijoje 

(sutarties Nr. LLP-COM-MP-2011-LT-00354). 

 

 Vykdant ugdomojo proceso priežiūrą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas pamokų 

uždavinių, orientuotų į pamatuotą rezultatą, formulavimui ir vertinimui.  

 

STEBĖTOS IR VERTINTOS PAMOKOS 

 

Stebėtų pamokų skaičius Stebėtojo vardas, pavardė 

8 pamokos (3 – matematikos, 2 

– biologijos, chemijos, 2 – 

muzikos, 1 – technologijos) 

Mokyklos direktorius  

R. Gžybovski 

9 pamokos (4 pradinėse 

klasėse, 5 – 5-10 klasėse) 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui A. Sobolevska 

4 muzikos pamokos (mokyt. 

Lilija Kieras) 

Praktinės veiklos vertintojos 

Trakų Vytauto Didžiojo 

gimnazijos muzikos mokytoja 

Rima Giedrienė, Trakų r. 

savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus vyriausioji 

specialistė Regina  Žukienė, 

mokyklos direktorius  

R. Gžybovski, direktoriaus 

pavaduotoja A. Sobolevska  

    

MOKINIŲ PASIEKIMAI 
 

Pasiekimų sritis Dalyviai Vieta  Rengęs mokytojas 

   

 

 

Rajoninis lenkų 

mokyklų raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Būk pasveikinta, 

gimtoji kalba!“ 

3 kl. mokinė Paula 

Jovita Juškėvečiūtė  

4 kl.mokinės Emilija 

Irena Baranovska, 

Kamilia Edita 

Fominova ir Magdalena 

Jaroslavska 

II vieta 

 

II vieta 

Lucija Kašėtienė 

 

 

Elvyra Lavrukaitienė 

Tarptautinės bėgimo 

varžybos Nemenčinės 
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gatvėmis 

Rajoninis pradinių 

klasių anglų kalbos 

raiškiojo skaitymo 

konkursas „Happy 

English“ 

4 kl. mokinės Kamilia 

Edita Fominova ir 

Magdalena Jaroslavska  

 

3 kl. mokinė Emilija 

Irena Baranovskaja    

 

2 kl. mokinė mokinė 

Kamilė Monkėvič 

I vieta 4 kl. pogrupyje 

 

 

II vieta 3 kl. pogrupyje 

 

 

 

II vieta 2 kl. pogrupyje 

Edita Rumbutė 

 

 

Edita Rumbutė 

 

 

 

Edita Rumbutė 

Rajoninis raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Kresy 2012“ 

10 kl. mokinė Dorota 

Buchovecka  

 

III vieta Irena Orlova 

Rajoninė lenkų kalbos 

mini olimpiada 

10 kl. mokinė Renata 

Jankauskaitė  

 

III vieta Irena Orlova 

Rajoninis konkursas 

„Lenkų kalbos 

diktantas 2012“ 

6 kl. mokinė Brigita 

Jankauskaitė  

 

I vieta Irena Orlova 

Rajoninis 8 klasių rusų 

kalbos konkursas 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič 

8 kl. mokinė karolina 

Ugrevič 

II vieta 

 

III vieta 

Alina Sobolevska 

 

Alina Sobolevska 

Rajoninis dailės 

pleneras ,,Senųjų 

Trakų peizažai" 

6 kl. mokinė Evelina 

Golonbevska 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič 

I vieta 

 

III vieta 

Daiva Ustilaitė 

 

Daiva Ustilaitė 

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

6 kl. mokinė Brigita 

Jankauskaitė 

10 kl. mokinė Renata 

Jankauskaitė  

 8 kl. mokinys Raimond 

Baranovski 

 

 

IV vieta 

 

III vieta 

 

VIII vieta rajone 

Svetlana Maconko 

 

Svetlana Maconko 

 

Scetlana Maconko 

Rajoninis dailės 

pleneras ,,Ruduo- 

turtinga spalvų 

karalienė“ Paluknyje 

 

6 kl. mokinė Evelina 

Golonbevska 

5 kl. mokinė Julita 

Abucevič 

 

 I vieta 

 

II vieta 

Daiva Ustilaitė 

 

Daiva Ustilaitė 

Rajoninė matematikos 

olimpiada 

10 kl. mokinė Renata 

Jankauskaitė  

 

IV vieta Svetlana Maconko 

Rajoninė chemijos 

olimpiada 

10 kl. mokinė Dorota 

Buchovecka 

VI vieta Teresa Bundzevič 

Rajoninės varžybos 

„Vikrūs, stiprūs, 

drąsūs“ 

3 ir 4 klasių mokiniai IV vieta Roman Artamonov, 

Lucija Kašėtienė,  

Elvyra Lavrukaitienė 

XVI tarptautinė 

mokyklinių teatrų 

festivalio peržiūra 

„Vilnius-2012“ 

Pradinių klasių teatro 

būrelis „Barvinki“  

 

 Pateko į finalą E. Lavrukaitienė 
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VIII-asis tarptautinis 

stalo teniso turnyras 

 

4 kl. mokinys Patrikas 

Laurukaitis 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič 

 

II vieta 

 

I vieta 

Romuald Gžybovski, 

Galina Grinevič 

Rajoninis skaitovų 

konkursas lenkų kalba 

,,Su eilėmis nuo 

vaikystės“ 

Priešm. gr. ugdytinė 

Karolina Kašėtaitė  

Priešm. gr. ugdytinis 

Norvydas Lavrukaitis 

1 kl. mokinė Karolina 

Pavliukevič 

2 kl. mokinė Agata 

Kieras  

3 kl. mokinė Paula 

Jovita Juškėvečiūtė  

4 kl. mokinė Kamilia 

Edita Fominova  

I vieta 

 

III vieta  

 

I vieta 

 

I vieta 

 

I vieta 

 

II vieta 

Galina Grinevič 

 

Galina Grinevič 

 

Violeta Naumovič 

 

Elvyra Lavrukaitienė 

 

Lucija Kašėtienė 

Rajoninis ortografijos 

konkursas „Linksmoji 

ortografija“ 

4 kl. mokinės Kamilia 

Edita Fominova, 

Magdalena Jaroslavska 

ir Evelina Grinevič 

I vieta (komandinė) Elvyra Lavrukaitienė 

XVI tarptautinis 

mokyklinių teatrų 

festivalio finalas 

„Vilnius-2012“ 

Pradinių klasių teatro 

būrelis „Barvinki“  

 

Teatro būrelis 

„Barvinki“ ir vadovė 

apdovanoti diplomais; 

Kamilia Edita 

Fominova 

apdovanuota už 

išskirtinį vaidmens 

atlikimą 

 

Elvyra Lavrukaitienė 

Futbolo varžybos 

Vievyje 

 II vieta Roman Artamonov 

Futbolo varžybos 

Trakuose 

 I vieta Roman Artamonov 

Tinklinio varžybos 6-10 kl. mergaitės 

6-10 kl. berniukai 

I vieta 

II vieta 

Roman Artamonov 

Roman Artamonov 

Stalo teniso varžybos 1-10 kl.mokiniai 

 

I vieta Roman artamonov, 

Romuald Gžybovski, 

Galina Grinevič 

Smiginio varžybos 

Lentvaryje 

5-10 kl. berniukai III vieta Roman Artamonov 

I Tarptautinis stalo 

teniso turnyras 

„Suvalki – 2011“ 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič 

VI vieta Romuald Gžybovski 

XV Tarptautinis 

draugiškas stalo teniso 

turnyras – 2011 Stary 

Folvark mieste 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič 

9 kl. mokinė Kateryna 

Liachovič  

I vieta, II vieta 

 

III vieta 

 

Galina Grinevič 

Trakų rajono mokinių 

„Olimpinio festivalio“ 

stalo teniso varžybos 

Berniukų komanda 

Mergaičių komanda 

I vieta Romuald Gžybovski 

Draugiškas stalo teniso 8 kl. mokinys Evald I vieta Romuald Gžybovski, 
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turnyras „Varėna- 

Senieji Trakai 

Grinevič  

9 kl. mokinė Kateryna 

Liachovič 

9 kl. mokinė Greta 

Okunevič, 6 kl. mokinė 

Aleksandra 

Parangovska  

6 kl. mookinė Erika 

Daukševič  

4 kl. mokinė Evelina 

Grinevič  

4 kl. mokinys Patrik 

Laurukaitis  

 

II vieta 

 

II vieta 

 

 

 

III vieta 

 

II vieta 

 

II vieta 

Galina Grinevič 

XIV Tarptautinis 

jaunimo stalo teniso 

turnyras sporto klubo 

Polonia“ taurei laimėti 

8 kl. mokinys Evald 

Grinevič  

 

 

II vieta Galina Grinevič 

Mokyklinis dailyraščio 

konkursas „Graži 

rašysena“, skirtas 

Maironio 150-osioms  

gimimo metinėms 

paminėti 

6 kl. mokinė Erika 

Daukševič  

9 kl. mokinė Kkateryna 

Liachovič 

 

I vieta 5-7 kl. 

pogrupyje 

 

I vieta 8-10 kl. 

pogrupyje 

Irena Stefanovič 

 

PUPP LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 

2011-2012 2010-2011 m. m.  2009-2010 m. m.  2008-2009 m. m.  

Pažymių 

vidurkis 

Dalykas Pažymių 

vidurkis 

Dalykas Pažymių 

vidurkis 

Dalykas Pažymių 

vidurkis 

Dalykas 

8,1 Lietuvių 

kalba 

(valst.) 

8,6 Lietuvių 

kalba 

(valst.) 

6,7 Lietuvių 

kalba 

(valst.) 

6,6 Lietuvių 

kalba 

(valst.) 

7 Matematika 8,3 Matematika 5,7 Matematik

a 

5 Matematik

a 

9 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

9 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

9,2 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

7 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

 

Atlikus mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą nustatyta: 

Stipriausi veiklos rodikliai: 

1. Mokyklos kultūra. 

2. Mokyklos strateginis valdymas.  

Silpniausi veiklos rodikliai:  

1. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas.  

2. Pamokos organizavimas. 

  
III. MOKYKLOS MISIJA 

 Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos misija – 

teikti išsilavinimą pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas Trakų r. Senųjų 

Trakų seniūnijos vaikams; padėti kiekvienam mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, kad įgytų 

socialines kultūrines kompetencijas, nuostatą mokytis visą gyvenimą bei sugebėjimą integruotis, 

gyventi ir dirbti besikeičiančioje visuomenėje; užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų 
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funkcijų įgyvendinimą, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai ir atsakingai asmenybei 

vystytis; puoselėti tautos ir mokyklos kultūrą, tradicijas ir papročius.  

 

IV. MOKYKLOS VIZIJA 

 Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla – moderni, 

saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, 

sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam 

mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant 

mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, 

ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti, švietimo, ugdymo, kultūros, sporto, 

jaunimo dvasinės traukos židinys.  

 

V. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Ugdymo proceso efektyvumas ir kokybė. 

2. Kultūros ir sporto propagavimas. 

   

   VI. 2012-2013 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Tobulinti pamokos organizavimą.  

1.1. Tobulinti mokytojo veiklos planavimą, pamokos mokymosi uždavinių kėlimą ir formulavimą. 

1.2. Siekti uždavinio, turinio,metodų ir mokymo priemonių dermės pamokoje. 

1.3. Racionaliai naudoti pamokos laiką, skirti daugiau dėmesio mokinių mokymosi poreikiams ir stiliams.   

 

Eil. 

nr. 

Uždaviniai Numatomas rezultatas Laikas Vykdo 

1. Tobulinti mokytojo 

veiklos planavimą, 

mokymosi uždavinių 

kėlimą ir formulavimą 

 

Pagėres metų, temos, 

ciklo, savaitės, pamokos 

planavimas.   

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

2. Siekti uždavinio, 

turinio,metodų ir 

mokymo priemonių 

dermės pamokoje. 
 

Pamokos struktūra taps 

logiškesne, lengviau bus 

sukūrti darbingą klimatą 

ir palaikyti mokinių 

dėmesį.   
 

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

3. Racionaliai naudoti 

pamokos laiką, skirti 

daugiau dėmesio 

mokinių mokymosi 

poreikiams ir stiliams.   

Lengviau seksis 

destruktyvaus 

elgesio, konfliktų ir kitų 

problemų spręndimas 

pamokos metu. 

Mokiniai bus 

informuojami apie 

pamokos tikslus, paskirtį 

ir uždavinius.  

 

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai 

 

 

2 tikslas. Tobulinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymą.   

2.1. Tobulinti mokytojų, dirbančių su mokiniais, besimokančiais pagal individualias ir pritaikytas 

programas, kompetenciją dalyvaujant atitinkamuose seminaruose.   

2.2. Diferencijuoti mokymosi turinį, tempą, siejant su mokinių patirtimi, interesais, gebėjimais. 
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Eil. 

nr. 

Uždaviniai Numatomas rezultatas Laikas Vykdo 

1. Tobulinti mokytojų, 

dirbančių su 

mokiniais, 

besimokančiais pagal 

individualias ir 

pritaikytas programas, 

kompetenciją 

dalyvaujant 

atitinkamuose 

seminaruose.   

Mokytojo pagalba bus 

veiksmingesnė, daugiau 

dėmesio bus skirta 

specialiųjų poreikių 

mokinių ugdymui. 

Per metus  Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

2. Diferencijuoti 

mokymosi turinį, 

tempą, siejant su 

mokinių patirtimi, 

interesais, gebėjimais.  

Bus parenkamas veiklos 

turinio ir mokymosi 

tempas atskiriems 

mokiniams ir jų grupėms 

pagal poreikius ir 

gebėjimus. Daugiau 

dėmesio bus skirta  gabių 

vaikų mokymosi 

poreikiams ir jų ugdymo 

organizavimui.  

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

 

3 tikslas. Ugdyti pilietines, tautines, dorines vertybes, sportinius gebėjimus, puoselėjant 

tradicijas ir papročius.  

3.1. Puoselėti ir kurti naujas savo bendruomenės tradicijas.  

3.2. Kurti išskirtinį mokyklos įvaizdį. 

3.3. Skatinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime.  

 

Eil. 

nr. 

Uždaviniai Numatomas rezultatas Laikas Vykdo 

1. Puoselėti ir kurti 

naujas savo 

bendruomenės 

tradicijas. 

Renginių, susitikimų, 

konkursų, puoselėjančių 

mokyklos tradicijas, 

organizavimas. 

Per metus  Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

2. Palaikyti išskirtinį 

mokyklos įvaizdį, 

propaguojant sveikos 

gyvensenos būdą. 

 

Informacijos apie 

mokyklos gyvenimą ir 

pasiekimus sklaida. 

Sporto renginių 

organizavimas.  

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

3. Skatinti mokinių tėvų 

dalyvavimą mokyklos 

bendruomenės 

gyvenime.  

 

 

 

 

Mokinių tėvų įtraukimas į 

mokinių profesinį 

informavimą ir 

konsultavimą. 

Atvirų dienų 

organizavimas. 

Bendrų renginių 

organizavimas.  

Per metus Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

 

VII. PRIVALOMOJO MOKINIŲ MOKYMO IKI 16 METŲ ORGANIZAVIMAS, 

KONTINGENTO IŠLAIKYMAS, PAGALBA MOKINIAMS 
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 Mokykloje veikia būreliai kalbiniams, sportiniams ir meniniams gebėjimams ugdyti. 

Kiekvienas vaikas gali pasirinkti jį dominančią popamokinę veiklą. Klasės nėra didelės, geri klasių 

auklėtojų ir tėvų santykiai. Tėvai yra informuojami apie mokinių sėkmes ir nesėkmes. Mokykloje 

rūpinamasi kiekvieno vaiko likimu, todėl mūsų mokyklos mokinių, nepriklausomai nuo jų 

socialinės aplinkos, lankomumas geras.  

 Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri teikia pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų. Komisija vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, 

patvirtintu mokyklos direktoriaus 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1.3-81 V.  

 Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į ugdymo procesą, dalykų mokytojų 

konsultuojami individualiųjų programų rengimo klausimais, palaikomi ryšiai su Trakų rajono 

savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo centro Pedagoginiu psichologiniu skyriumi.  

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS 2012-2013 M. M.  

 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Vykdymo laikas 

1.  

Mokinių, turinčių ugdymo sutrikimų, pradinio 

įvertinimo atlikimas. Spec. poreikių vaikų 

apskaitos tvarkymas.  

Mokytojai, dirbantys su 

spec. poreikių vaikais 

Rugsėjis 

2. 

Mokinių, linkusių pažeidinėti teises ir 

moralines normas, turinčių mokymosi 

sunkumų ar mokymo organizavimo problemų, 

nustatymas. 

Vaikų gerovės 

komisijos pirmininkas 

Rugsėjis 

3. 

Bendradarbiavimas su soc. darbuotoja, 

padedant soc. rizikos ir soc. remtinų šeimų 

vaikams įsigyti būtiniausių mokymo 

priemonių, nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

Vaikų gerovės 

komisijos pirmininkas 

Pagal poreikį 

 

4.  
Mokinių susitikimai su Vaiko teisių tarnybos 

darbuotojais. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas  

Spalis 

5. 
Metodinės pagalbos prevenciniais klausimais 

teikimas mokiniams ir mokytojams. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Per metus  

6. 

Tėvų (globėjų) konsultavimas, metodinė 

pagalba mokinių ugdymo klausimais. 

 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininko 

pavaduotojas, klasių 

auklėtojai  

Per metus 

 

7. 

Gyvenimo bei sveikos gyvensenos įgūdžių 

ugdymas (sveikatingumo ugdymo renginiai). 

 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas, 

klasių vadovai, 

biologijos mokytoja 

Per metus  

8. 

Sprendimo priėmimas dėl stebėjimo 

laikotarpio, mokinių pasiektų mokymosi 

rezultatų ir tolesnio vaiko ugdymosi būdų ir 

metodų, 3 mėn. adaptacinio periodo skyrimo. 

Mokytojas, dirbantis su 

spec. ugdymo 

moksleiviais  

Rugpjūtis 

9. 
Mokytojų parengtų individualizuotų, bei 

pritaikytų programų aprobavimas. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Kartą per 

trimestrą 

10. 

Individualaus darbo su mokiniais,  planų, 

programų, būdų, metodų, darbo tempo 

aptarimas. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai Pagal poreikį 
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11. 

Metodinės medžiagos ir literatūros apie 

specialųjį ugdymą, prevencinę veiklą 

kaupimas. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Nuolat 

12. Dalyvavimas seminaruose, patirties sklaida. 
Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
Nuolat 

13. 

Bendradarbiavimas su Trakų rajono 

savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo 

centro Pedagoginiu psichologiniu skyriumi. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Nuolat 

14. 

Bendradarbiavimas su Trakų Visuomenės 

sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo 

centru. Prekybos žmonėmis ir AIDS pavojai. 

Ankstyvo nėštumo prevencija. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

Nuolat 

15. 
Bendradarbiavimas su Senųjų Trakų seniūnija, 

policijos ir teisėsaugos pareigūnais. 

Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Nuolat 

16. 

Paskaitos mokiniams apie mokėjimą įveikti 

krizes ir problemas, įgyvendinant savižudybių 

prevencijos programą. Informavimas, kur 

galima kreiptis pagalbos, kai mokinys patiria 

psichologinį ar fizinį smurtą savo aplinkoje: 

mokykloje, šeimoje. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai  

 

Nuolat 

17. 

Pasiūlymų mokyklos direktoriui, mokytojų 

tarybai dėl specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 

organizavimo tobulinimo ir specialiųjų 

poreikių tenkinimo teikimas. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai  

 

Pagal poreikį 

18. 
Individualių socialinių pedagoginių problemų 

sprendimas. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal poreikį 

19. Posėdžių organizavimas. 
Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 

Kartą per 2 

mėnesius  

20. 
Smurto prevencijos vykdymas: apklausa “Ar 

jautiesi saugus mokykloje ir namie?“. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
Lapkritis 

21. Akcija „ Mokykla be patyčių“. 
Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Kovas 

23. Profesinis mokinių konsultavimas  
Vaiko gerovės 

komisijos pirmininkas 
Per metus  

24. 
Dalyvavimas projektinėje veikloje, 

lankomumo analizė. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Gegužė 

25. 
Dieninės vasaros stovyklos organizavimas 1-5 

kl. mokiniams iš soc. remtinų šeimų. 

L. Kašėtienė 

Klasių vadovai 

 

Birželis 

26. 

Mokinių įtraukimas į įvairią socialinę veiklą  

(talkos)  ir nuolatinis jų palaikymas bei 

skatinimas. 

Klasių vadovai Nuolat 

 

VIII. VADOVŲ, MOKYTOJŲ IR JŲ PAREIGŲ SARAŠAS 

 
Mokyklos direktorius Romuald Gžybovski 

1. Vadovavimas mokyklos veiklai ir ugdymo kontrolė. 

2. Ryšiai ir darbas su Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 

reikalų skyriumi, Švietimo ir mokslo ministerija, Trakų rajono savivaldybės biudžetine įstaiga 

Švietimo centru, Lenkijos Respublikos generaliniu konsulatu Vilniuje, Senųjų Trakų bendruomene, 

rėmėjais, vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos taryba. 
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3. Mokyklos veiklos programų, atitinkančių valstybės ir regiono švietimo politiką, rengimas. 

4. Geografijos, matematikos, fizikos, biologijos, gamtos ir žmogaus, chemijos, kūno kultūros 

ugdomasis inspektavimas. 

5. Palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimas. 

6. Vadybinių funkcijų delegavimas pavaduotojai, jos reguliarus atsiskaitymas už nuveiktą darbą. 

7. Vadovavimas mokyklos atestacinei komisijai. 

8. Pagrindinės mokyklos žinių patikrinimų organizavimas ir kontrolė.  

9. Rūpinimasis mokyklos intelektiniais–materialiniais ištekliais. Personalo komplektavimas, 

darbuotojų priėmimas ir atleidimas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Raštvedybos kontrolė. 

10. Vadovavimas mokytojų tarybai, išplėstiniams – direkciniams pasitarimams. 

11. Metinės mokyklos pajamų ir išlaidų suvestinės sudarymas, „mokinio krepšelio” sudarymas, 

buhalterijos darbas. 

12. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas. 

13. Tarptautinių mokyklos ryšių koordinavimas. 

14. Metinės statistinės mokyklos ataskaitos rengimas.    

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alina Sobolevska 

 

1. Mokyklos ugdymo proceso organizavimas, vykdymas ir kontrolė. 

2. Lenkų, lietuvių, vokiečių, anglų kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, dailės, technologijų, dorinio 

ugdymo, pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ugdomasis inspektavimas, žinių ir įgūdžių 

lygio įvertinimas, bendrųjų programų vykdymas, neformaliojo ugdymo, konkursų, olimpiadų, 

projektų priežiūra. 

3. Metodinio darbo organizavimas ir vykdymas, metodinių grupių veikla, konferencijos. Gerosios 

darbo patirties apibendrinimas ir skleidimas. 

4. Mokytojų kvalifikacija, seminarai. 

5. Mokyklos ugdymo ir veiklos planų rengimas. 

6. Pasiekimų patikrinimų tvarkaraščių sudarymas, organizavimas ir vykdymas. 

7. Mokytojų tarybos posėdžių rengimas. 

8. Išplėstinių direkcinių posėdžių tematika ir jų rengimas. 

9. Klasių dienynų priežiūra. 

10. Bibliotekos darbo, renginių kontrolė. 

11. Vidaus tvarkos taisyklių bendrų reikalavimų vykdymas ir kontrolė. 

12. Bendrųjų kalbos reikalavimų vykdymas. 

13. Vadovavimas mokyklos vaiko gerovės komisijai. 

14. Mokinių maitinimo organizavimas. 

Eil. 

nr. 

Vardas, pavardė Pareigos 

1. Romuald 

Gžybovski 

Direktorius, fizikos mokytojas metodininkas, mokyklos veiklos 

planavimo darbo grupės narys, strateginio plano kūrimo 

vadovas, mokyklos ugdymo plano kūrimo darbo grupės 

pirmininkas, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės narys, 

viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas 

2. Alina Sobolevska Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja 

metodininkė, ekonomikos mokytoja, pilietinio ugdymo pagrindų 

mokytoja, mokyklos veiklos planavimo darbo grupės narė, 

mokyklos ugdymo plano rengimo darbo grupės narė, vaiko 

gerovės komisijos pirmininkė, socialinės pedagoginės 

komandos pirmininkė, atsakinga už nemokamo maitinimo 

organizavimą, mokinių maisto išdavimo kontrolės grupės 

pirmininkė, turto kainų nustatymo komisijos pirmininkė, viešųjų 

pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja 
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3. Edita Radulevič  Lietuvių kalbos mokytoja pradinėse klasėse ir 5 kl., 

bibliotekininkė 

4. Teresa Bundzevič Biologijos vyresnioji mokytoja, chemijos mokytoja, 

inventorizacijos atlikimo grupės narė, gamtos ir tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės narė 

5. Irena Orlova Lenkų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų ir socialinių mokslų 

metodinės grupės narė, mokyklos tarybos narė,  DEK 

(dokumentų ekspertų komisijos) pirmininkė, materialinių 

vertybių nurašymo komisijos pirmininkė, ugdymo plano 

rengimo darbo grupės narė, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės narė 

6. Irena Stefanovič Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, mokytojų posėdžių 

sekretorė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, viešųjų 

pirkimų komisijos narė, raštinės vedėja, mokyklos veiklos 

planavimo darbo grupės narė, mokyklos ugdymo plano rengimo 

darbo grupės narė, materialinių vertybių užpajamavimo 

komisijos narė, DEK (dokumentų ekspertų komisijos) narė, 

mokinių tarybos kuratorė 

7. Galina Grinevič Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės narė, 

socialinės pedagoginės pagalbos komandos narė, mokinių 

maisto išdavimo kontrolės grupės narė, mokyklos ugdymo plano 

rengimo darbo grupės narė, veiklos programos rengimo darbo 

grupės narė, turto kainų nustatymo komisijos narė, mokytojų 

atestacijos komisijos narė 

8. Janina Gudalevič Istorijos vyresnioji mokytoja, kalbų ir socialinių mokslų 

metodinės grupės narė, atsakinga už korupcijos prevenciją 

mokykloje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupės narė 

9. Elvyra 

Lavrukaitienė 

Pradinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo metodinės grupės pirmininkė, mokyklos ugdymo plano 

kūrimo darbo grupės narė, viešųjų pirkimų komisijos narė, 

mokyklos tarybos pirmininkė, mokytojų atestacijos komisijos 

narė 

10. Lilija Kieras Muzikos vyresnioji mokytoja, geografijos vyresnioji mokytoja, 

meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, 

ansamblio „Tęcza“ vadovė, pagalbos komandos narė, veiklos 

programos rengimo darbo grupės narė, materialinių vertybių 

nurašymo komisijos narė 

11. Bronislovas Kieras Technologijų mokytojas, meninio ir technologinio ugdymo 

metodinės grupės narys 

12. 

 

Roman Artamonov Kūno kultūros mokytojas, socialinės-pedagoginės pagalbos 

komandos narys 

13. Svetlana Maconko Matematikos ir informacinių technologijų mokytoja, atsakinga 

už mokinių ir pedagogų duomenų bazės tvarkymą, gamtos ir 

tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės narė, veiklos 

planavimo darbo grupės narė, atsakinga už sistemą KELTAS 

14. Daiva Ustilaitė Technologijų ir dailės mokytoja, meninio ir technologinio 

ugdymo metodinės grupės narė, ugdymo plano rengimo darbo 

grupės narė, mokinių maisto išdavimo kontrolės grupės narė, 

DEK (dokumentų ekspertų komisijos) narė 
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IX. MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  

 
 Mokykla siekia sukurti efektyvią, sėkmingai dirbančių komandų ir darbo grupių 

struktūrą. Komandos organizuojamos pagal funkcijų paskirstymą, turi veikimo laisvę, atsakingos už 

priimtus sprendimus, jų įgyvendinimą ir priežiūrą, jų darbo vertinimo kriterijai – pasiekti rezultatai. 

 Mokykloje veikia 4 metodinės grupės – priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, socialinių mokslų ir 

kalbų, technologinio ir meninio ugdymo, gamtos ir tiksliųjų mokslų. Jų funkcijos: informavimas 

apie mokymo turinio ir metodikos naujoves, jų taikymas darbe, patirties skleidimas, pagalba 

jaunesniems pedagogams, ilgalaikių ir trumpalaikių planų, individualiųjų programų, projektų 

analizė, olimpiadų, viktorinų, dalykų renginių organizavimas, ugdymo rezultatų analizė, pasiūlymų 

ugdymo proceso organizavimui ir jo turinio gerinimui teikimas. 

 Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų 

tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uždaviniams spręsti. 

Mokyklos tarybos formavimosi, veiklos principus reglamentuoja LR ŠMM patvirtinti bendrojo 

lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, mokyklos nuostatai, patvirtinti Trakų r. savivaldybės 

tarybos sprendimu ir Mokyklos tarybos nuostatai. 

 Mokinių taryba – svarbi savivaldos grandis, kuri atstovauja mokinių interesams. 

Neformaliai dirbanti Mokinių taryba yra demokratijos ir mokinių savarankiškumo pavyzdys. Ji gali 

padėti mokyklos vadovams spręsti konfliktines situacijas tarp mokinių ir mokytojų, koreguoti 

ugdymo planą, organizuoti mokinių laisvalaikį. 

 Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų 

profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, pedagogai ir kiti 

tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. 

  

X. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

 Mokyklos administracija 2012-2013 m. m. suteiks galimybę mokyklos mokytojams 

kelti savo kvalifikaciją vadovaujantis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK- 3216.           

 2012-2013 m. m. vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos sieks dailės ir 

technologijų  mokytoja Daiva Ustilaitė.  

 

XI. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

Kabinetų paskirstymas. 
 Mokykloje yra 9 kabinetai ir dvejos dirbtuvės technologijų pamokoms: berniukams ir 

mergaitėms. Kabinetų aprūpinimas nėra pakankamas, tačiau kiekvienais metais atsakingas už 

kabineto priežiūrą mokytojas, priklausomai nuo mokyklos finansinių galimybių, planuoja reikalingų 

mokymo priemonių įsigijimą. 

15. Janina Lakomska Tikybos mokytoja, turto kainų nustatymo komisijos narė 

16. Lucija Kašėtienė Pradinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo metodinės grupės narė, mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės narė, veiklos programos rengimo 

darbo grupės narė,  atsakinga už ryšius su Lietuvos lenkų 

mokyklų organizacija „Macierz Szkolna“, materialinių vertybių 

užpajamavimo komisijos narė 

17. Edita Rumbutė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, veiklos programos rengimo 

darbo grupės narė, kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės 

pirmininkė, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo 

grupės narė, materialinių vertybių užpajamavimo komisijos narė 
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1. Chemijos, biologijos ir istorijos kab. – ats. T. Bundzevič, J. Gudalevič, 

2. Lenkų kalbos kab. – ats. I. Orlova, 

3. Matematikos ir fizikos kab. –ats. R. Gžybovski,  

4. Anglų k. kab. – ats. E. Rumbutė,  

5. Informacinių technologijų kab. – ats. S. Maconko, 

6. Technologijų (mergaičių) kab. – ats. D.Ustilaitė,  

7. Technologijų (berniukų) kab. – ats. – B. Kieras, 

8. Muzikos ir geografijos kab.– ats. L. Kieras, 

9. Pradinių klasių kab.– ats. E. Lavrukaitienė, L. Kašėtienė, V. Naumovič, 

10. Lietuvių kalbos kab. – ats. I. Stefanovič. 

 

Klasių auklėtojai: 

 
Klasė Mokytojas 

Priešmokykl. 

grupė 

Galina Grinevič 

1 Elvyra Lavrukaitienė 

2 Violeta Naumovič 

3-4 Lucija Kašėtienė 

5 Edita Radulevič 

6 Edita Rumbutė  

7 - 8 Lilija Kieras 

9 Irena Orlova  

10 Irena Stefanovič  

 

Mokomųjų programų, ilgalaikių planų rengimas.  

1. Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai rengiami pagal atnaujintas bendrąsias programas. 

2. Ilgalaikiai planai yra aprobuojami mokytojų metodinėse grupėse. 

3. Ilgalaikius planus mokytojai derina su direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

Didaktinės medžiagos, metodinės literatūros aprobavimas ir įsigijimas. 
1. Didaktinė medžiaga bei metodinė literatūra, kurią mokytojai naudoja savo pamokose, 

aprobuojama metodinės grupės posėdžiuose ir tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

2. Metodinė literatūra įgyjama iš Mokinio krepšelio lėšų (žr. mokyklos 2012-2013 m. m. 

aprūpinimo planą). 

 

Ugdomasis darbas po pamokų. 

1. Nuo 2000 metų mokykloje veikia mokinių taryba, kuri tiria mokinių poreikius, atstovauja visų 

mokinių interesams. Mokytojų padedami mokiniai organizuoja mokyklinius renginius, planuoja 

mokinių laisvalaikį, koordinuoja klasių savivaldos veiklą. Ketverius metus mokinių tarybai 

vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič. Nuo šių mokslo metų šias pareigas perima 

dailės ir technologijų mokytoja Daiva Ustilaitė. 

2. Mokyklos taryba mokytojų padedama organizuoja Mokytojų dienos šventę, Naujametinį 

karnavalą, būrimų ir žaidimų šventę „Andžejki“, Užgavėnes.  

3. Mokykloje vyksta tradiciniai renginiai, kuriuose dalyvauja beveik visi mokyklos mokiniai. Tai - 

Europos kalbų šventė, kalėdinė, velykinė parodos, konkursų organizavimas, Kaziuko mugė, 

Užgavėnės, sporto šventės. 

4. Klasių auklėtojai organizuoja vakarus Šv. Valentino dienos proga, vaikų gimtadienius, 

diskotekas. 

5. Mokyklos tradicija tapo rudens ir pavasario talkos, kurios yra organizuojamos šeštadieniais. 

Mokyklos aplinkos tvarkyme dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai.  
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6. 2011-2012 m.m. mokykla išnaudojo visas ugdymo plano teikiamas galimybes mokinių ugdymosi 

poreikiams tenkinti. Sudarytos sąlygos papildomai mokiniams ugdytis. Pradinių klasių mokiniai turi 

po dvi kūno kultūros pamokas ir papildomai po vieną choreografijos ir judriųjų žaidimų pamoką. 

Daugelis neformaliojo ugdymo vadovų tęs savo veiklą. 

 

2012-2013 M. M. NEFORMALIOJO UGDYMO RENGINIAI 

. 

Eil.

nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingas  

1. Pirmojo skambučio šventė Rugsėjis J. Lakomska 

I. Stefanovič   

 

2. 

  

Europos kalbų diena Rugsėjis I. Stefanovič 

I. Orlova 

E. Rumbutė  

A. Sobolevska  

3. Mokytojo diena Spalis Mokinių taryba 

4.  Rudens šventė Spalis Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

metodinės grupės 

nariai 

5.  Rudens talka „ Gyvenkime gražiau“ Spalis Mokyklos ūkvedė  

Č.Savickaja 

6. Mokyklos globėjo diena  Sausis  Mokyklos taryba, 

mokyklos 

administracija  

7. Visų Šventųjų šventė. Vėlinės.  

Kapinių tvarkymas 

Lapkritis J. Lakomska 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas 

  8. Lapkričio 11 d. minėjimas Lapkritis J. Gudalevič 

 

9. Būrimų ir žaidimų šventė 

„Andžejki” 

Lapkritis Klasių auklėtojai  

10. Tarptautinis atviras stalo teniso turnyras Gruodis R.Gžybovski  

R. Artamonov 

11. Kalėdinės parodos, konkursų 

organizavimas 

Šventinis vaidinimas „Jasełka”. Kalėdinė 

vakaronė 

Gruodis D.Ustilaitė  

J. Lakomska 

B. Kieras 

L.Kieras 

12. Naujametinis karnavalas Gruodis Pradinio ugdymo 

mokytojos 

13. Senelių popietė Sausis Pradinio ugdymo 

mokytojos 

14. Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sausis I. Stefanovič 

 

15. Rajoninis renginys 5-10 kl. 

„Lenkų kalbos diktantas“ („Polskie 

dyktando”) 

Vasaris I. Orlova 

16. Žiemos sporto šventė Sausis R. Artamonov 

 

17. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

Vasaris I. Stefanovič 

18. Gamtos mokslų savaitė Kovas T. Bundzevič  
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A.Sobolevska 

R. Gžybovski 

19. Mokyklos ansamblio „Vaivorykštė“ 

(„Tęcza“) 10 metų jubiliejus  

Vasaris L.Kieras 

E. Lavrukaitienė 

20. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas  

Kovas J. Gudalevič 

 

21. Užgavėnės Kovas Mokyklos taryba 

 

22. Kaziuko mugė 

 

Kovas Technologijų 

mokytojai 

23. Matematikos konkursas “Kengūra” Kovas S. Maconko 

 

24. Pavasarinė talka  Balandis Mokyklos taryba 

 

25. Šeimos šventė Gegužė E. Lavrukaitienė 

L.Kieras 

26. Matematikos ir informacinių technologijų 

savaitė 

Gegužė S. Maconko 

 

27. Rajoninis dailės pleneras Birželis D. Ustilaitė 

28. Mokyklos vasaros spartakiada Birželis R. Artamonov 

 R. Gžybovski 

29.  Trakų r. Vasaros sporto žaidynės Birželis R. Gžybovski 

Č. Savickaja 

R. Artamonov 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 2012-2013 M. M. 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas 

rezultatas 

Laikas Vykdo 

1. Lietuvių kalbos programų 

įgyvendinimas pradinėse 

klasėse. Planų bei pamokos 

organizavimo analizė. 

Efektyvesnis mokytojų 

veiklos, uždavinių 

turinio, metodų ir 

mokymo priemonių 

planavimas.  

Lapkričio-

sausio mėn.  

Direktoriaus   

pavaduotoja 

ugdymui 

2. Bendrųjų programų ir 

mokytojų teminių planų 

dermė. Turinio (žinių, ugdomų 

gebėjimų ir nuostatų) 

aktualumas, modernumas ir 

priimtinumas mokiniams.  

 

Geresnis turinio 

apimties, dalių 

subalansavimas; vidinis 

integralumas ir 

logiškumas. 

Sudėtingumo lygis ir 

tinkamumas mokymosi 

pažangai. 

Rugsėjo-

lapkričio 

mėn.   

Mokyklos 

direktorius,  

direktoriaus   

pavaduotoja 

ugdymui  

3.  Mokomųjų dalykų konkursų ir 

olimpiadų organizavimo 

priežiūra. 

Pažangių mokinių 

ugdymo ir ugdymosi 

poreikių tenkinimas. 

 

Gruodžio–

sausio mėn.  

Mokyklos 

direktorius 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

4.  Pamokos organizavimo 

priežiūra. Priežiūros kryptis: 

mokytojo veiklos planavimas, 

klasės valdymas, pamokos 

struktūra.  

Pagerės pamokos 

organizavimas. 

Gruodis -

kovas 

Mokyklos 

direktorius 
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5.  Pagalbos mokiniui priežiūra 

(specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymas,  psichologinė ir 

socialinė pagalba mokykloje).    

Pagerės bendroji 

rūpinimosi mokiniais 

politika, socialinės ir 

psichologinės pagalbos 

prieinamumas.  

Kovo- 

balandžio 

mėn. 

Direktoriaus   

pavaduotoja 

ugdymui  

6.  

 

Neformalaus ugdymo 

užsiėmimų priežiūra. 

 

Formalaus ir 

neformalaus švietimo 

proceso dermė. 

Balandžio-

gegužės 

mėn.  

Direktoriaus   

pavaduotoja 

ugdymui 

 

XII. MOKYTOJŲ, TĖVŲ IR VISUOMENĖS BENDRADARBIAVIMAS 
 

Bendradarbiavimas su mokyklos taryba. 

Tėvai bendradarbiauja su mokyklos taryba ir mokytojų taryba: 

a) rengiant rudeninę ir pavasarinę talkas;  

b) ieškant rėmėjų naujametinėms dovanoms įsigyti; 

c) rengiant Kalėdų, Velykų, Užgavėnių šventės ir Kaziuko mugę; 

d) gerinant mokyklos materialinę bazę. 

 Mokyklos mokytojai organizuoja tėvų apklausą dėl mokyklos veiklos. Savo nuomonę 

tėvai pareiškia individualiuose pokalbiuose su mokytojais ir mokyklos administracija, mokyklos 

tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose.  

 Anglų kalbos mokytoja Edita Rumbutė užmezgė ryšius su Airijos jaunimo agentūra. 

Laimėtas projektas pagal jaunimo mobilumo programą LEARGAS „Our community and the 

media“ („Mūsų bendruomenė ir žiniasklaida“), bendradarbiaujant su Lietuvos lenkų sąjungos Trakų 

skyriumi ir Senųjų Trakų jaunimo bendruomene. Pusė projekto dalyvių – mūsų mokyklos mokiniai. 

Užmegzti ryšiai su regionine švietimo ir kultūros draugija „Wspolnota Wiejska“ Kijevo mieste 

(Lenkija): 2012 m. birželio 4-5 d. mokyklos mokytojai dalyvavo tobulinimo firmos „Actus“ 

rengiamuose mokymuose apie auklėjamąjį ir šviečiamąjį darbą su vaikais ir jaunimu, Mokymai 

įgyvendinami vykdant projektą „Suteikti šansą II“, remiant Lenkijos-Amerikos Laisvės fondui. 

Mokykla bendradarbiauja su Trakų kultūros rūmų Senųjų Trakų filialu organizuojant 

valstybinių švenčių minėjimus (Vasario 16-osios, Kovo 11-osios), kitus renginius (Jonines).  

Sveikatingumo projektas  

 

BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Priemonės Atsakingi Veiklos 

vykdymas 

1. Mokytojų ir tėvų visuotinis 

susirinkimas 

Mokyklos veiklos 

plano pristatymas. 

Vasaros poilsio 

stovyklų 

organizavimo 

aptarimas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

Rugsėjis  

2.  Mokytojų ir tėvų visuotinis 

susirinkimas, Visuomenės 

sveikatos priežiūros ir 

specialistų tobulinimo 

centro specialistų paskaita 

tėvams apie sveiką 

gyvenimo ugdymą  

I trimestro 

rezultatų analizė, 

renginių  

aptarimas. 

 

Tėvų švietimas 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Gruodis  

 

3.  Mokytojų ir tėvų visuotinis 

susirinkimas, Trakų r. 

policijos komisariato 

II trimestro 

rezultatų analizė, 

neformalaus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

Kovas  
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specialistų paskaita tėvams 

apie tėvų atsakomybę už 

vaikus  

 

ugdymo 

užsiėmimų,   

renginių 

aptarimas. 

 

Tėvų teisinis 

švietimas. 

ugdymui 

 

 

4.  Mokytojų ir tėvų visuotinis 

susirinkimas, Visuomenės 

sveikatos priežiūros ir 

specialistų tobulinimo 

centro  specialistų paskaita 

tėvams.  

III trimestro 

rezultatų analizė, 

kitų mokslo metų 

ugdymo planų 

projekto 

pristatymas. 

Tėvų švietimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Birželis  

5.  Individualus tėvų 

konsultavimas 

Informavimas 

apie neformalaus 

ugdymo veiklą, 

profesinį 

orientavimą. 

Mokytojai 

dalykininkai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat   

6. 10 klasės tėvų susirinkimas  

“Pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų 

vertinimo organizavimo 

tvarka ir reikalavimai“ 

Informavimas 

apie pasiekimų 

patikrinimų 

vertinimo, 

organizavimo 

tvarką ir 

reikalavimus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Balandis  

7.  IX Trakų žemės vasaros 

žaidynės 

Bendravimo, 

aktyvaus poilsio 

skatinimas 

Direktorius Birželis  

8.  Rudens ir pavasario talkos Bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

skatinimas  

B. Kieras Spalis, balandis 

9.  Tėvų, mokytojų ir mokinių 

diskusijų klubo „Tai mums 

rūpi“ susirinkimai 

Bendradarbiavimo 

skatinimas, 

iškilusių 

problemų 

sprendimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Per metus 

 

XIII. MOKYKLOS RYŠIAI 

 

Eil. 

nr. 

Partneriai Tikslai Atsakingi Veiklos 

vykdymas 

1.  Draugija „WSPOLNOTA 

POLSKA“ 

Gerinti mokyklos 

materialinę bazę. 

Organizuoti mokinių ir 

mokytojų išvykas. 

Direktorius 

Romuald 

Gžybovski, 

mokyklos tarybos 

pirmininkė Galina 

Grinevič 

Nuolat  

2.  Organizacija „SEMPER 

POLONIA“ 

Gerinti mokyklos 

materialinę bazę: 

papildyti sporto 

inventorių, mokomąją 

Direktorius 

Romuald 

Gžybovski, 

mokyklos tarybos 

Nuolat 
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ir metodinę literatūrą. pirmininkė Galina 

Grinevič 

3.  Dobžynevo, Suchovolės, 

Stary Folvark mokyklos 

Vykdyti mokytojų ir 

mokinių mainus. 

Direktorius 

Romuald 

Gžybovski, 

mokyklos tarybos 

pirmininkė Galina 

Grinevič, Roman 

Artamonov 

 

Stalo teniso 

turnyrai: 

Stary Folvarke -

2010 m. spalis  

Dobžyneve – 

2010 m. lapkritis 

Suchovolėje – 

2011 m. vasaris 

Senuosiuose 

Trakuose – 2010 

m. gruodis 

4.  Senųjų Trakų seniūnijos 

soc. darbuotoja 

Užtikrinti mokyklos 

nelankymo, alkoholio, 

rūkymo ir narkotinių 

medžiagų vartojimo ir 

kitų neigiamų 

socialinių reiškinių 

prevenciją. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Nuolat 

5.  Bendruomenės slaugytoja Užtikrinti mokinių 

sveikatos priežiūrą.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat 

6.  Trakų r. policijos 

nuovados NRVG 

inspektorė   

 

Užtikrinti mokyklos 

nelankymo, alkoholio, 

rūkymo ir narkotinių 

medžiagų vartojimo ir 

kitų neigiamų 

socialinių reiškinių 

prevenciją. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, Elvyra 

Lavrukaitienė 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

7.  Lenkų mokyklų Lietuvoje 

mokytojų draugija 

„Macierz Szkolna“  

Gerinti mokyklos 

materialinę bazę: 

papildyti sporto 

inventorių, mokomąją 

ir metodinę literatūrą. 

Lucija Kašėtienė  Nuolat 

8.  Marijos Kiuri-

Sklodovskos mokykla 

Anglijoje  

Tęsti mokinių ir 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

kultūrinius mainus 

Direktorius 

Romuald 

Gžybovski 

Birželis 

9.  Adomo Mickevičiaus 

mokykla Sankt 

Peterburge 

Tęsti mokinių ir 

mokytojų 

bendradarbiavimą, 

kultūrinius mainus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Alina 

Sobolevska 

Birželis 

10. Lenkijos draugijos 

„Wspolnota Polska“ 

skyrius Lodzėje 

Tęsti 

bendradarbiavimą 

organizuojant mokinių 

stovyklas 

Direktorius Per mokslo metus 

11.  Organizacija „Caritas 

Diecezji Plockiej“ 

Tęsti 

bendradarbiavimą 

organizuojant mokinių 

stovyklas 

Tikybos mokytoja 

Janina Lakomska 

Gegužė 
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13.  Airijos jaunimo agentūra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti projektą pagal 

jaunimo mobilumo 

programą LEARGAS 

„Our community and 

the media“ („Mūsų 

bendruomenė ir 

žiniasklaida“), 

bendradarbiaujant su 

Lietuvos lenkų 

sąjungos Trakų 

skyriumi ir Senųjų 

Trakų jaunimo 

bendruomene 

Anglų kalbos 

mokytoja Edita 

Rumbutė 

Spalis, lapkritis 

 

 

 

 

 

 

14. Balstogės Adomo 

Mickevičiaus gimnazija 

(Lenkija) 

Vykdyti mokytojų ir 

mokinių mainus 

  

15. Regioninė švietimo ir 

kultūros draugija 

„Wspolnota Wiejska“ 

Kijevo mieste (Lenkija) 

Tobulinti kvalifikaciją 

mokymuose 

  

16. Vilniaus rajono Rukainių 

vidurinė mokykla  

 

Tęsti tarpmokyklinio 

projekto „Dgraugystės 

tiltas“ 

bendradarbiavimą 

  

17.  Trakų miesto Trakų r. 

Senųjų Trakų filialo 

biblioteka  

Organizuoti bendrus 

renginius, minėjimus 

  

18. Trakų r. Lentvario 

Henriko Senkevičiaus 

vidurinė mokykla 

 

Organizuoti bendrus 

jaunimo renginius: 

būrimų šventę 

„Andžejki“, Šv. 

Valentino dieną 

  

19. Trakų vidurinė mokykla  

 

Organizuoti tradicinius 

susitikimus su 10 kl. 

mokiniais 

  

 

XIV. 2011-2013 M.M. MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS PRIEDAI 

 
1. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2012-2013 m. m. 

2. Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės darbo planas 2012-2013 m. m.  

3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas 2012-2013 m. m. 

4. Meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2012-2013 m. m. 

5. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos bibliotekos darbo 

planas 2012-2013 m. m. 

6. 2012-2013 m. m. mokytojų tarybos posėdžiai. 

7. 2012-2013 m. m. direkciniai pasitarimai. 

8. Mokyklos tarybos darbo planas 2012-2013 m. m. 

9. Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos materialinės bazės 

gerinimas ir aprūpinimas mokymo, techninėmis priemonėmis 2012-2013 m. m. 

10. 2012-2013 m.m. techninio personalo darbo planas.  
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____________________________ 

     

   

PRITARTA                                                                                          

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio   

pagrindinės mokyklos tarybos     

2012 m. rugpjūčio 31 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

protokolo Nr.1.5-6 nutarimu                                                                                                                                                                                   
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   2012-2013 m. m. veiklos plano  

              1 priedas 

 

PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  

DARBO PLANAS 

2012-2013 M. M. 
 

1 tikslas. Ugdyti mokymosi mokytis kompetenciją. 

1.1. Kelti mokinių noro mokytis, pasitikėjimo savo jėgomis ir atsakomybės už mokymąsi lygį. 

1.2. Lavinti gebėjimą mokytis, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus ir metodus. 

1.3. Ugdyti mokymosi bendradarbiaujant įgūdžius. 

 

2 tikslas. Tobulinti pamokos organizavimą. 

2.1. Stiprinti pamokos struktūros kokybę. 

2.2. Racionaliai naudoti pamokos laiką ir veiksmingumą, atsižvelgiant į mokinių išmokimą. 

 

Eil.

nr. 

Metodinė veikla Data Atsakingas 

1.  Pradinių klasių teminių planų aptarimas 

ir aprobavimas. 

Rugpjūtis E. Lavrukaitienė 

2.  Metodinis pasitarimas: „Pirmokų ir 

priešmokyklinės grupės ugdytinių 

adaptacija mokykloje“.  

Spalis E. Lavrukaitienė,  

G. Grinevič 

 

3.  Mokyklinio  2-4 klasių matematikos 

konkurso „Kengūra“ rezulatų analizė. 

Sausis L. Kašėtienė  

 

4.  „Kalbų savaitės“ – mokyklinio skaitovų 

konkursų lenkų, lietuvių, anglų kalbomis 

aptarimas. 

Kovas Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos, dalykų 

mokytojos 

5.  Rajoninio skaitovų konkurso  lenkų kalba 

„Su eilėmis nuo vaikystės“ analizė. 

Balandis G. Grinevič, 

L. Kašėtienė, 

E. Lavrukaitienė, 

V. Naumovič 

6.  Rajonino pradinių klasių anglų kalbos 

raiškiojo skaitymo konkursas ,,Happy 

English“ rezulatų aptarimas. 

Gegužė E. Rumbutė 

7.  Bendrųjų renginių analizė ir aptarimas. Per metus 

 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

8.  Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir 

aptarimas. 

Per metus Pradinio ugdymo 

mokytojai 

9.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo 

aptarimas. 

Per metus E. Lavrukaitienė 

10.  Priešmokyklinės grupės ugdytinių 

pasiekimų aptarimas. 

Gegužė 

 

G. Grinevič  

11.  Skaitymo, raštingumo bei matematikos 

žinių 4 kl. patikrinimo rezultatų 

aptarimas ir apibendrinimas. 

Gegužė L. Kašėtienė 

12.  Vasaros poilsio stovyklos veiklos 

analizė.  

 

Birželis L. Kašėtienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 
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pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojos 

13.  Metodinės grupės nuveikto darbo 

įvertinimasir darbo plano 2013-2014 

m.m. sudarymas. 

Birželis E. Lavrukaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖS GRUPĖS 

RENGINIŲ PLANAS  
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2012-2013 M. M. 

 

. 

Eil.

nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. 1

. 

Rudens šventė Spalis G. Grinevič, 

E. Lavrukaitienė 

2. 2

. 

Būrimų ir žaidimų šventė 

„Andžejki” 

Lapkritis L. Kašėtienė, 

V. Naumovič 

3. 3

. 

Kalėdinė vakaronė Gruodis J. Lakomska, 

klasių vadovai 

4. 4

. 

Naujametinis karnavalas Gruodis Klasių vadovai 

5. 5

. 

Senelių popietė Sausis V. Naumovič 

L. Kieras 

6. 6

. 

Mokyklos globėjo diena Sausis Klasių vadovai 

7. 7

. 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Sausis Lietuvių kalbos 

mokytoja,  

V. Naumovič 

8. 8

. 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

Vasaris Lietuvių kalbos 

mokytoja,  

E. Lavrukaitienė 

9. 9

. 

Užgavėnės – integruota veikla Kovas G. Grinevič 

L. Kašėtienė 

10.  Akcija „Savaitė be patyčių“ Kovas Klasių vadovai 

11.  Šeimos Šventė Gegužė E. Lavrukaitienė 

L. Kieras 

12. 1

0

. 

Rajoninis skaitovų konkursas lenkų kalba 

„Su eilėmis nuo vaikystės“ 

Kovas V. Naumovič 

13.  Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos 

raiškiojo skaitymo konkursas ,,Happy 

English“ 

Balandis E. Rumbutė 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     2012-2013 m. m. veiklos plano  
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2 priedas 

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

DARBO PLANAS 
2012-2013 M. M. 

 

Tikslas. Tobulinti mokytojo veiklos planavimą, mokymosi uždavinių kėlimą ir formulavimą. 

 

Uždaviniai: 

 

1. Naujų mokymosi metodų taikymas ir mokinių ugdymosi kokybės tobulinimas. 

2. Siekti uždavinio, turinio,metodų ir mokymo priemonių dermės pamokoje. 

3. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas atsižvelgiant į mokinių pažangą bei 

gebėjimus. 

 

Eil. 

nr. 

Metodinė veikla Data Atsakingas 

1. Ilgalaikių planų aptarimas ir aprobavimas 2012  

rugpjūtis  

A. Sobolevska 

2. Europos kalbų dienai paminėti skirtų atvirų 

integruotos lietuvių-turkų- anglų kalbos pamokų bei 

seminaro apie lenkų kalbą ir kultūrą Comenius 

programos projekto „Kultūrinis tiltas tarp Trakų ir 

Nevsehir“ dalyviams ir mūsų mokyklos ir 

Nevsehiro Technikos profesinės mokyklos 

aptarimas  

2012 m. 

rugsėjo 24-25 

d. 

E. Rumbutė 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

 

3. Atviros lietuvių kalbos pamokos analizė 2012 lapkritis I. Stefanovič 

4. Atviros integruotos istorijos–informatikos pamokos 

aptarimas 

2012 lapkritis J. Gudalevič 

5. I trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė bei 

aptarimas 

2012 lapkritis E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 

6. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas 2012 lapkritis E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 

7. Matematikos–ekonomikos atviros pamokos 

„Mokesčiai Lietuvoje“ 9 kl. analizė 

2013 sausis 

mėn 

A. Sobolevska  

8. II trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė 

bei aptarimas 

2013 vasaris E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 
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J. Gudalevič 

L. Kieras 

9. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas 2013 vasaris E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 

10. Atviros integruotos istorijos–geografijos pamokos 8 

kl. „Geografiniai atradimai“ analizė. 

 

2013 kovo – 

balandžio 

mėn.  

L. Kieras 

J. Gudalevič 

11. III trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė 

bei aptarimas 

2013 birželio 

mėn.  

E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 

12. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas 2013 birželio 

mėn.  

E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 

13. PUPP (lietuvių k., lenkų k., anglų k.) rezultatų 

analizė ir aptarimas 

2013 birželio 

mėn.  

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

14. Metodinės grupės nuveikto darbo grupės įvertinimas 

ir darbo plano 2013–2014 m. m. projekto sudarymas 

2013 birželio 

mėn.  

E. Rumbutė 

A. Sobolevska 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

J. Gudalevič 

L. Kieras 
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KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

RENGINIŲ PLANAS 
2012-2013 M.M. 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Atsakingas 

1. Rugsėjo 1-osios šventė  2012 m. 

rugsėjo 1 d.  

I.  Stefanovič 

2. Renginių ciklas, skirtas Europos komisijos lėšomis 

remiamo dvišalio Comenius programos projekto 

„Kultūrinis tiltas tarp Trakų ir Nevsehir“ 

projektiniam susitikimui  Lietuvoje. Turkų 

delegacijos sutikimas ir 10 dienų edukacinės bei 

pažintinės programos, susijusios su projekto tikslais, 

organizavimas 

2012 m. rugsėjo  

17-27 d.  

E. Rumbutė 

L. Kieras 

 

3. Europos kalbų dienai skirti renginiai:  

atviros integruotos lietuvių-turkų- anglų kalbos 

pamokos bei seminaras apie lenkų kalbą ir kultūrą 

Comenius programos projekto „Kultūrinis tiltas tarp 

Trakų ir Nevsehir“ dalyviams ir mūsų mokyklos ir 

Nevsehiro Technikos profesinės mokyklos 

2012 m. 

rugsėjo24-25 d. 

E. Rumbutė 

I. Stefanovič 

I. Orlova 

A. Sobolevska 

4. Mokytojų dienai skirtas renginys 2012 m. spalio 

 5 d.  

Mokinių taryba 

I. Stefanovič 

5. Daugiašalės mokyklų partnerystės projekto 

„Prisijunk prie mūsų ekoeuropos, džiaukis mūsų 

šalimi“ vykdymas. Projektinis susitikimas Italijoje 

2012 m. spalio 

mėn.  

I. Stefanovič 

6. Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtas 

renginys 

2012 m.  

lapkričio  

11 d.  

J. Gudalevič 

7. Sausio 13-ajai skirtas renginys  2013 m. sausio 

13 d.  

I. Stefanovič 

8.  Mokyklos Globėjo diena 2013 m. sausio 

28 d.  

I. Orlova 

9. Rajoninis Lenkų kalbos diktantas 2013 m. vasaris I. Orlova 

10. V-asis rajoninis 8 klasių rusų kalbos konkursas 2013 m. vasaris A. Sobolevska 

11. Vasario 16-ajai skirtas renginys 2013 m. vasario 

15 d.  

I. Stefanovič 

12. Kovo 11-ajai skirtas renginys 2013 m.  

kovo 11 d.  

J. Gudalevič 

13. Literatūrinė popietė su rašytojais/jaunaisiais kūrėjais 

 

 

2013 m. kovo  

mėn.  

I. Stefanovič 

14. Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės 

projekto „Prisijunk prie mūsų ekoeuropos, džiaukis 

mūsų šalimi“ vykdymas. Baigiamasis projektinis 

susitikimas Lietuvoje. Partnerių  delegacijų 

2013 m. 

birželis 

I. Stefanovič 
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sutikimas ir 6 dienų edukacinės bei pažintinės 

programos, susijusios su projekto tikslais, 

organizavimas 

15. Mokyklinis dailyraščio konkursas, skirtas spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos dienai 

2013 m. gegužės 

7 d.  

I. Stefanovič 

16.  Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas „Happy English“ 

2013 m. gegužės  

mėn 

E. Rumbutė 

17. Paskutinio skambučio šventė 2013 m. gegužės  

31 d.  

I. Stefanovič 

18. Pagrindinio išsilavinimo įteikimo pažymėjimų 

įteikimo šventė 

2013 m. birželis  I. Stefanovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 31 

                 2012-2013 m. m. veiklos plano  

                                    

3 priedas 

   

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

 DARBO PLANAS  

2012-2013 M. M. 

Tikslas. Tobulinti pamokos veiklos planavimą ir organizavimą.  

Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokyklinius konkursus, olimpiadas, viktorinas. 

2. Siekti uždavinio, turinio,metodų ir mokymo priemonių dermės pamokoje. 

3. Išmokyti vaikus suprasti tiksliųjų ir gamtos mokslų svarbą visuomenės gyvenime, pritaikomumą 

įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse. 

 

Eil. 

nr.  Renginys Data Vykdytojas 

1. Gamtos ir tiksliųjų mokslų teminių 

planų aptarimas ir aprobavimas. 
Rugsėjis S.Maconko 

2. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir 

aptarimas. 
Per metus Dalykų mokytojai 

3. Naujos metodinės literatūros, programų, 

vadovėlių aptarimas ir mokytojų sukurtų 

kontrolinių, savarankiškų darbų 

aprobavimas. 

Per metus S. Maconko 

4. Mokyklinių ir rajoninių olimpiadų 

mokyklos moksleivių rezultatų analizė. 

Gruodis 

Sausis 
Dalykų mokytojai 

5. Renginių ir atvirų pamokų aptarimas. Per metus Dalykų mokytojai 

6. Metodinio darbo įvertinimas ir 2013-

2014 m.m. metodinės grupės darbo 

plano vykdymo projekto sudarymas 

Birželis S. Maconko 
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GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

 RENGINIŲ PLANAS 2012-2013 M. M.  

 

 

Eil. 

nr. 
Renginys Data Vykdytojas 

1. Ekskursija į „Botanikos sodą“ ir 

„Zoologijos muziejų“ Kaune 
Rugsėjis T. Bundzevič 

2. Ekskursija į „Pinigų muziejų“ Spalis S. Maconko 

3. Atvira matematikos pamoka Spalis S. Maconko 

4. Integruota istorijos ir informacinių 

technologijų pamoka 
Lapkritis 

S. Maconko 

J. Gudalevič 

5. Mokyklinės dalykų olimpiados. Gruodis Dalykų mokytojai 

6. Matematikos konkursas Gruodis S. Maconko 

7. Integruota matematikos - 

ekonomikos pamoka 
Sausis 

S. Maconko 

A.Sobolevska 

8. Integruota matematikos – chemijos 

pamoka 
Vasaris 

S. Maconko 

T. Bundzevič 

9. 
Tarptautinis matematinis konkursas 

“Kengūra” 
Kovas 

S. Maconko 

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

10. Atvira informacinių technologijų ir 

istorijos pamoka 
Gegužė S. Maconko 

11. Biologijos konkursas Balandis T. Bundzevič 

12. Išvyka į Technikos ir energetikos 

muziejų Vilniuje 
Birželis R. Gžybovski 

13. Išvyka į planetariumą Birželis R. Gžybovski 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

                 4 priedas 

 

MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

DARBO PLANAS 2012-2013 M. M.  

 

1. Tikslas.  Siekti uždavinio, turinio,metodų ir mokymo priemonių dermės pamokoje. 

Uždaviniai:  

2. Taikyti įvairius gabių mokinių atpažinimo būdus. 

3. Naudoti ugdymo formas, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą, atsakomybės 

jausmą. 

4. Tobulinti pamokos veiklos planavimą ir laiko vadybą. 

 

2. Tikslas. Gerinti metodinės grupės veiklą. 

Uždaviniai:  

1. Dalytis gerąja patirtimi, kelti kvalifikaciją. 

2. Bendradarbiauti su kitomis mokyklos bei rajono metodinėmis grupėmis.    

Eil. 

nr. 

Renginys Data Atsakingas 

1. Metodinės grupės darbo plano projekto 

koregavimas ir tvirtinimas. 

Meninio ir technologinio ugdymo grupės 

teminių planų, neformalaus ugdymo  

programų aprobavimas. 

Rugpjūtis L. Kieras 

2. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir 

aptarimas metodinėje grupėje. 

Rugsėjis-birželis L. Kieras 

D. Ustilaitė 

R. Artamonov 

B. Kieras 

3. 

 

 

Atvirų dailės, technologijų ir kūno kultūros 

pamokų aptarimas. 

 

Gruodis 

 

 

L. Kieras 

R. Artamonov 

4. 

 

 

 Kalėdinės popietės ir menų savaitės 

organizavimo metodų aptarimas. 

Sausis L. Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

6. Atviros integruotos muzikos ir technologijų 

pamokos aptarimas. 

Vasaris L. Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

 

7. Lietuvos tautodailės šakų Kaziuko mugėje 

pristatymo aptarimas. 

Kovas D. Ustilaitė 

B. Kieras 

 

8. Velykos. Teminių parodų organizavimo 

metodų aptarimas. 

Balandis D. Ustilaitė 

B. Kieras 

9. Metodinės naujovės ruošiant vaikus 

tarptautiniam lenkų moksleiviškos dainos 

Gegužė L. Kieras 
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festivaliui, Šeimos šventei ir Trakų r. lenkų 

dainų festivaliui „Skambėk, lenkų daina“. 

 

10. 

 

Metodinės grupės darbo 2012-2013 m. m. 

analizė ir įvertinimas. 

 

Gegužė 

 

 

L. Kieras 

D. Ustilaitė 

R. Artamonov 

11. Naujo 2013-2014 m. m. darbo plano projekto 

rengimas. 

Birželis L. Kieras 
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MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO RENGINIŲ PLANAS 

 

2012-

2013 

M.M. 

 

 

Eil. 

nr. 

Renginys Data Atsakingas 

1. Atvira integruota dailės ir 

technologijų pamoka 

Spalis 

 

D. Ustilaitė 

2. Atvira kūno kultūros pamoka Gruodis R. Artamonov 

3. Išvyka į Litexpo parodų 

rūmus 

Lapkritis 

Gruodis 

D. Ustilaitė 

4. Menų savaitė Gruodis L. Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

5. Kalėdinė vakaronė ,,Jasełka“ Gruodis J. Lakomska 

L. Kieras 

6. Atvira integruota muzikos ir 

technologijų pamoka 

Vasaris L. Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

7. Kaziuko mugė Kovas D. Ustilaitė 

B. Kieras 

8. Teminė paroda, skirta Šv. 

Velykoms 

Balandis  D. Ustilaitė 

B. Kieras 

9. Šeimos šventė Gegužė L. Kieras 

10. Ekskursija į Šiuolaikinio 

meno centrą 

Gegužė D. Ustilaitė 

L. Kieras 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

        6 priedas  

 
2012-2013 M.M. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

Eil. nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos 2012-2013 m.m. veiklos 

plano svarstymas ir tvirtinimas; 

b) mokyklos 2012-2013 ugdymo 

plano svarstymas ir tvirtinimas. 

2012-08-31 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos veiklos programos 

vykdymas; 

b) 1-10 klasių pirmojo trimestro 

rezultatų svarstymas; 

c) lietuvių kalbos programų 

įgyvendinimas. Planų bei pamokos 

organizavimo analizė. 

d) bendrųjų programų ir mokytojų 

teminių planų dermės analizė. Vidinio 

(pamokų) inspektavimo rezultatų 

aptarimas. 

2012-12-04 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

dalykų mokytojai 

3.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

  a) 1-10 klasių antrojo trimestro 

rezultatų aptarimas; 

b) pedagoginės bendruomenės 

rinkimas į darbo grupes (ugdymo 

plano 2012-2013, veiklos planui 2012-

2013 m.m. projektų sudarymui).  

c) olimpiadų ir konkursų rezultatų 

analizė  

d)  Pamokos organizavimo priežiūros 

analizė. Vidinio (pamokų) 

inspektavimo rezultatų aptarimas. 

2013-04-02 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

4 

 

 

 

 

 

5..  

Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) 1-5 klasių   III trimestro rezultatų 

aptarimas ir kėlimas į aukštesnę klasę; 

b) neformalaus švietimo aptarimas. 

Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) 5-9 klasių metinių rezultatų 

aptarimas ir kėlimas į aukštesnę klasę; 

b) klasių vadovų veiklos aptarimas. 

2013-05-31 

 

 

 

 

 

2013-06-10 

Direktorius,  

klasių auklėtojai 

6.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos ugdymo plano 2013-2014 

m. m. projekto aptarimas ir pasiūlymų 

teikimas; 

b) mokyklos veiklos plano  2013-2014 

m. m. projekto aptarimas ir pasiūlymų 

teikimas; 

c) mokytojų metodinio darbo analizė ir 

2013-06-27 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 
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aptarimas; 

d) mokytojų darbo krūvio 

paskirstymas 2013-2014 m. m. 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

             7 priedas  

 

2012-2013 M. M. DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 
 

Eil. 

nr. 
Pasitarimo tema Data Atsakingas 

1.  Dėl kolektyvo darbo planavimo ir pareigų 

paskirstymo. 

Dėl kabinetų atitikimo bendruosius 

švietimo reikalavimus ir mokyklos 

aprūpinimo standartus. 

Rugpjūtis  Direktorius 

2.  Dėl trumpalaikių planų vykdymų 

analizės. 

Dėl vertinimo sistemos taikymo ir 

tobulinimo ugdymo procese.  

 

Rugsėjis  Direktorius 

3.  Dėl mokyklos globėjo šventės. 

 

Spalis Direktorius 

4.  Dėl mokinių lankomumo ir dalyvavimo 

neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 

 

Sausis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

5.  Dėl mokomųjų dalykų konkursų ir 

olimpiadų organizavimo mokykloje ir 

dalyvavimo rajono olimpiadose. 

Vasaris Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.  Dėl pagalbos specialiųjų poreikių 

vaikams ir mokymosi motyvacijos 

stokojantiems mokiniams teikimo. 

Balandis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

7.  Dėl PUPP organizavimo ir vykdymo. Kovas Direktorius, klasių 

auklėtojai 

8.  Dėl priešmokyklinės grupės darbo. Gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

9.  Dėl klasių komplektų ir darbo veiklos 

organizavimo birželio menesį. 

Birželis Direktorius 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

                                      8 priedas 

 

MOKYKLOS TARYBOS DARBO PLANAS 2012–2013 M. M.  

Eil. 

nr.  

Planuojamas darbas, renginys Data Atsakingi 

1. Mokyklos veiklos programos ir 

ugdymo plano svarstymas 

Mokyklos tarybos darbo plano 

aptarimas ir tvirtinimas 

Rugpjūtis Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 

2. Rudeninė talka Spalis Mokyklos tarybos nariai 

 

3. Dalyvavimas rajoninėje rudens 

derliaus šventėje 

Spalis Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

4. Mokyklos bendruomenės kalėdinė 

vakaronės organizavimas  

Gruodis Mokyklos tarybos nariai 

5. Finansinės ataskaitos rengimas Gruodis 

Birželis 

Mokyklos tarybos nariai 

Pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 

6. Senelių popietės organizavimas Sausis Mokyklos tarybos nariai 

 

7. Mokyklos globėjo šventė   

Mokyklinio ansamblio „Vaivorykštė“ 

(„Tęcza“) 10 metų jubilejaus šventė 

Sausis Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė, mokyklos 

mokinių atstovai, tėvų 

atstovai 

8. Užgavėnės Vasaris Mokyklos tarybos nariai 

 

9. Vykusių renginių aptarimas, klausimų, 

problemų svarstymas 

Kovas Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 

10. Pavasarinė talka Kovas Mokyklos tarybos nariai 

 

11. Šeimos šventės bendruomenei 

organizavimas 

Gegužė Mokyklos tarybos nariai 

12. Dalyvavimas Trakų žemės lenkų 

kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų 

daina!“ 

Gegužė - 

birželis 

Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

13. Išvykų organizavimas, rėmėjų 

ieškojimas 

Rugsėjis - 

gegužė 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė  

Elvyra Lavrukaitienė 

14. Mokyklos tarybos darbo plano 

aptarimas, ugdymo plano ir veiklos 

plano projektų aptarimas 

Gegužė - 

birželis 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

                                      9 priedas 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS  

2012-2013 M.M. 

 

 

Tikslas: 

1. Bibliotekos veiklą sieti su mokyklos bendrais uždaviniais. 

2. Skatinti mokinių skaitymą. 

 

Uždaviniai: 
1. Sudaryti sąlygas mokyklos bendruomenei rasti reikiamos informacijos.  

2. Komplektuoti ir tvarkyti fondą.  

3. Talkinti pedagogams, siekiant įgyvendinti ugdymo programų tikslus.  

4. Organizuoti parodas, konkursus. 

5. Leisti informacinius stendus. 

 

Eil. 

nr. 

Veikla Data 

1. Vadovėlių fondų komplektavimas ir tvarkymas: Per metus  

1.1. Vadovėlių fondo analizavimas ir poreikių tyrimas kartu su 

dalykų mokytojais; 

Balandis-gegužė 

1.2. Vadovėlių surinkimas; Gegužė - birželis 

1.3. Naujų vadovėlių užsakymas; Gegužė - rugpjūtis 

1.4. Vadovėlių priėmimas ir antspaudavimas; Rugsėjis 

1.5. Vadovėlių išdavimas mokytojams ar mokiniams; Rugsėjis 

1.6. Vadovėlių inventorizacija ir netinkamų nurašymas; Spalis- gruodis 

2.  Grožinės, informacinės bei kitos literatūros komplektavimas ir 

tvarkymas: 

 

2.1. Literatūros poreikių tyrimas; Nuolat 

2.2. Grožinės, informacinės bei kitos literatūros užsakymas; Pagal galimybes 

2.3. Inventorinės knygos pildymas ir naujai gautų knygų 

katalogavimas; 

Gavus naujas knygas 

2.4. Laikraščių ir žurnalų komplektų tvarkymas; Nuolat 

2.5. Naujų knygų parodėlės. Gavus naujas knygas 

3. Darbas su skaitytojais:  

3.1. Bibliotekos lankytojų aptarnavimas; Visus metus 

3.2. Priešmokyklinio ugdymo vaikų, 1 kl. mokinių supažindinimas 

su biblioteka ir naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklėmis; 

Rugsėjis 

3.3. Mokinių ir mokytojų konsultavimas, pagalba pasirenkant 

literatūrą pamokoms,  namų darbams, referatams bei 

projektiniams darbams; 

Visus metus 

3.4. Informavimas apie naują aktualią literatūrą. Nuolat 

4. Bibliotekos dalyvavimas ugdymo procese:  

4.1. Padėti mokiniams pasiruošti dalykiniams konkursams; Visus metus 

4.2. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas su 5-10 kl. 

mokiniais: knygų,vadovėlių fondo tvarkymas. 

Visus metus 

5.  Bibliotekoje organizuojami renginiai:  
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5.1. Teminių parodų organizavimas; Visus metus 

5.2. Informacinių stendų, literatūros ir kitų priemonių, skirtų 

profesiniam orientavimui parengimas; 

Visus metus 

5.3. Vaikų fotografijos paroda „Aš ir mano augintinis“, skirta 

pasaulinei gyvūnijos dienai; 

Spalis 

5.4. Susitikimas su skaitytojais „Spalis – tarptautinis bibliotekų 

mėnuo“; 

Spalis 

5.5. Skaitymo popietė „Mes augame su pasaka“, skirta 

priešmokyklinės grupės ugdytiniams ir 1-3 klasių mokiniams 

(kartą per savaitę); 

Lapkritis- vasaris 

5.6. Stendas ,,Kalėdų papročiai ir tradicijos“; Gruodis 

5.7. Konkursas „Man patinka deklamuoti“ 1-4 kl., 5-7 kl. ir 8-10 

kl. mokiniams; 

Sausis - vasaris 

5.8. Paroda „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“; Vasaris 

5.9. Susitikimas su skaitytojais „Mano mylimiausia knyga“, skirtas 

tarptautinei Vaikų knygos dienai ; 

Kovas 

5.10. Bendradarbiavimas su Senųjų Trakų kaimo biblioteka - 

bendras renginys su momyklos mokiniais; 

Balandis 

5.11. Dailės konkursas „Gražiausias knygos viršelis“, skirtas 1-10 

kl. mokiniams; 

Gegužė 

5.12. „Renkam knygos karalių“ – aktyviausių mokyklos skaitytojų 

apdovanojimai. 

Gegužė - birželis 

6. Administracinis darbas: Per metus 

6.1. Bibliotekos darbo planavimas; Per  metus 

6.2. Ataskaitų ruošimas; Per  metus 

6.3. Informacijos priemonių tvarkymas. Per  metus 
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2012-2013 m. m. veiklos plano  

                                    10 priedas 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR APRŪPINIMAS MOKYMO, 

TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS 2012-2013 M.M. 

 

Eil. 

nr.  

Materialinės vertybės 

pavadinimas 

Aprūpinimo 

paskirtis 

Terminas Finansavimo 

šaltinis 

Kaina, Lt 

1.  Elektros laidų ir 

skydelių keitimas. 

Grindų, lubų ir sienų 

remontas. 

Senas 

mokyklos 

korpusas  

2012-2013 m.m. Trakų r. 

savivaldybė  

160 000,00 

2.  

 

 

 

 

Sporto inventorius: 

1. Slidės su batais 

 

2. Badmintono ir stalo 

teniso raketės 

 

Sporto salė 

 

 

2012-2013 m.m.  Rėmėjų lėšos 

 

MK 

 

1 160,00 

 

500,00 

 

3.  Aprūpinimas mokymo 

priemonėmis: 

1. DVD grotuvas 

2. Televizorius 

3. Pinigų pavyzdžiai 

4. Kampainis 

5. Medžiagos įvairiems 

modeliams 

6. Geometrinių figūrų 

erdviniai ir 

plokštuminiai modeliai 

Pradinio 

ugdymo 

kabinetai 

2012-2013 m.m.  

 

 

 

 

MK ir 

Lenkijos 

Respublikos 

draugija 

„Wspolnota 

Polska 

 

Švietimo ir 

mokslo 

ministerija 

 

MK 

 

 

300,00 

1 000,00 

3 000,00 

180,00 

200,00 

 

300,00 

4. 

 

 

 

Televizorius Priešmokykli

nio ugdymo 

kabinetas 

 

 

2012-2013 m.m.  

 

 

 

 

Rėmėjų lėšos 

 

MK 

 

1 000,00 

5.  Medžiagos 

elektrolitiniam laidumui 

tirti 

 

Chemijos 

kabinetas 

2012-2013 m.m.  

 

 

MK 

 

300,00 

 

 

6.  Tapybos ir kitų menų 

klasicistinių veikalų 

reprodukcijos 

Technologijų 

kabinetas 

 

2012-2013 m.m. MK 

 

 

300,00 

7.  Priemonės 

demonstraciniams 

molekulinės fizikos 

bandymams (skysčių 

konvekcijai): 

1. Elektrinis šildytuvas 

su reflektoriumi 

2. Lemputės 

3. Vakuuminiai diodai ir 

Fizikos 

kabinetas 

2012-2013 m.m. MK  

 

 

 

 

250,00 

 

350,00 

180,00 
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triodai 

8.  Ritmo lentelių 

komplektas 

Muzikos terminų 

žodynas 

Muzikos 

kabinetas 

2012-2013 m.m.  Lenkijos 

Respublikos 

draugija 

„Wspolnota 

Polska“ ir 

„Semper 

Polonia“, MK 

150,00 

9.  Krepšinio aikštelės 

atnaujinimas 

Mokyklos 

stadionas 

2012-2013 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

200000,00 

10.  Lentelės rašybai, 

kirčiavimui ir kt. 

Lietuvių 

kalbos 

kabinetas 

2012-2013 m.m. MK 200,00 

11. Mokyklos vėliavos 

eksponavimo spintelė 

Mokyklos 

fojė 

2012-2013 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

1500,00 

12. Marmurinė atminimo 

lenta 

Mokykla 2012-2013 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

2000,00 

13.  Tautiniai drabužiai  Mokyklos 

ansambliui 

„Tęcza“ 

2012-2013 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

8700,00 

14.  Informacinių 

technologijų kabineto 

atnaujinimas 

Informacinių 

technologijų 

kabinetas 

2012-2013 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

5000,00  

15.  Senųjų dirbtuvių 

renovacija 

Priešmokykli

nės grupės 

patalpų 

įrengimas 

2012-2014 m. Lenkijos 

Respublikos 

draugija 

„Wspolnota 

Polska“ ir 

Trakų r. 

savivaldybės 

lėšos 

450000,00 
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 2012-2013 m.m. veiklos plano 

                              11 priedas 

 

TECHNINIO PERSONALO DARBO PLANAS 

2012-2013 M.M.  

 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė Data Vykdytojas Atsakingas asmuo 

1. Aplinkos tvarkymas: 

-takelių priežiūra, 

 

-vejos priežiūra, 

 

-gėlynų sukasimas ir 

tvarkymas. 

 

Rugsėjis – 

spalis 

 

 

 

Balandis – 

gegužė 

 

Kiemsargis 

V. Savicki 

 

Ūkvedė Č. Savickaja 

 

 

 

 

 

2.  Stadiono tvarkymas 

(futbolo aikštelės 

išlyginimas ir vejos 

apželdinimas). 

Spalis  Klasių vadovai Ūkvedė Č. Savickaja 

3.  Mokyklinių stendų 

atnaujinimas. 

 

Rugsėjis Pastatų 

prižiūrėtojas  

V. Savicki 

Ūkvedė Č. Savickaja 

4.   Nuolatinė priežiūra: 

-šviesos įrengimų,  

-baldų, 

-santechnikos, 

įrengimų. 

Nuolat  Pastatų 

prižiūrėtojas S. 

Juškevičius 

Ūkvedė Č. Savickaja 

 

 
__________________________________ 
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