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        PATVIRTINTA 

        Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus  

        Stelmachovskio pagrindinės   

        mokyklos direktoriaus 2013 m.  

                    rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1.3-77 V 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO  

PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

2013-2014 MOKSLO METŲVEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

1. Mokyklos veiklos planą parengė direktoriaus 2013 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 1.3-16 V patvirtinta 

darbo grupė. 

2. Trakų r. Senųjų Trakų  pagrindinės mokyklos veiklos planasyra parengtas atsižvelgiant į 

mokyklos strateginį planą, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendruomenės 

poreikius. Nustatyti metiniai mokyklos veiklos tikslai ir uždaviniai, apibrėžti prioritetai ir 

priemonės uždaviniams įvykdyti. Šiuo planu siekiama įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti mokinių ugdymosi poreikius įgyvendinant pradinio 

ugdymo ir pagrindinio ugdymo programas, neformaliojo švietimo programas, mokyklos veiklos 

tobulinimo planą.  

3. Veiklos planą įgyvendins Trakų r. Senųjų Trakų  pagrindinės mokyklos pagrindinės mokyklos 

administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai. 

 

II. 2012-2013 M.M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

4. 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.  

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. 

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.  

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

5. Mokyklos stipriųjų ir silpnųjų pusių bei galimybių ir grėsmių analizė. 

 

Stiprybės Silpnybės 

Aukšta mokytojų kvalifikacija. 

Geras mokyklos įvaizdis. 

Aktyvus dalyvavimas įvairiuose renginiuose 

Trūksta lėšų priemonių įsigijimui, paslaugų 

naudojimui, ryšiams. 

Pagalbos mokiniui specialistų trūkumas 
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mokyklos, miesto, respublikos mastu. 

Geri ryšiai su socialiniais partneriais. 

Programų, projektų kūrimas, lėšų mokyklai 

pritraukimas. 

Įvairi popamokinė mokinių veikla. 

Aktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje. 

Sudaromos sąlygos mokytojų savišvietai, 

saviraiškai. 

Ugdytiniai – rajono ir respublikos konkursų, 

olimpiadų dalyviai ir laureatai.  

Geri lankomumo rezultatai. 

Geras mokyklos mikroklimatas. 

Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ir 

respublikiniuose  projektuose.  

(socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, 

logopedo).  

Mokinių atsakomybės už ugdymosi rezultatus 

trūkumas. 

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 

ir administracijai atima daug laiko, skirto 

bendrauti su ugdytiniais. 

Vis didėjanti atskirtis tarp socialinių sluoksnių. 

Nuolatinė bendruomenės socialinė įtampa. 

Konkurencinga aplinka. 

Mokytojų darbo krūvio mažėjimas. 

Nepakankamos mokinio krepšelio lėšos. 

Mokyklos tipo pasikeitimas. 

Išorinių socialinių negerovių (kvaišalai, smurtas, 

keiksmažodžiai) skverbimasis į mokyklos 

socialinę aplinką. 

Įstatyminės bazės kaita ir neplanuotos veiklos. 

 

6. 2012-2013 m. m. mokykloje dirbo 18 mokytojų, iš kurių 6 turi mokytojo metodininko 

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

mokiniai ir 13 (6 priešmokyklinio ir 7 ikimokyklinio amžiaus vaikai) mišrios VI modelio 

priešmokyklinės grupės ugdytiniai. 4 mokiniai buvo ugdomi pagal individualią programą, 2 

mokiniai – pagal pritaikytą mokymo programą. 

7. Mokyklos 2012-2013 m. m. veiklos planas buvo orientuotas į ugdymo(si) kokybės užtikrinimą, 

optimizuojant ugdymo turinį, efektyviau taikant informacines technologijas: įrengti multimedijos 

projektoriai 2 kl. kabinete, lietuvių kalbos kabinete, geografijos kabinete.  Sumažintas pagalbos 

specialiųjų poreikių mokiniams specialistų trūkumas: Trakų švietimo centrui įgyvendinus ES 

remiamą projektą, atsirado galimybė teikti psichologo konsultacijas mokykloje. Atsižvelgiant į 

mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus, bendrojo ugdymo organizavimas mokykloje  

2012-2013 m. m. įvertintas gerai. Didelis dėmesys buvo skiriamas saugios ir sveikos ugdymosi 

aplinkos užtikrinimui. Organizuota įvairiapusė prevencinė, sveiką gyvenimo būdą skatinanti veikla. 

8. Mokykla puoselėja savo tradicijas: dalyvavo Senųjų Trakų ir Trakų rajono renginiuose, 

konkursuose, parodose, valstybinių švenčių minėjimuose. Praėjusiais mokslo metais organizuotos 

kelios išskirtinės šventės:  Mokyklos globėjo šventė, kurios metu vyko Andžejaus Stelmachovskio 

atminimo lentos atidengimo ir pašventinimo ceremonija, ir mokyklos ansamblio „Tęcza“ jubiliejus. 

Žaismingi ir smagūs tradiciniai pradinių klasių renginiai (Rudens šventė, būrimų šventė 
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„Andžejki“). Didelis dėmesys 2012-2013 m. m. buvo skiriamas mokinių sveikatinimui ir socialinių 

įgūdžių ugdymui - organizuojamos paskaitos ir akcijos. 

9. Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Įgyvendinti du tarptautiniai Comenius 

programos projektai. Laimėti ir įgyvendinti du kultūros projektai, kurių lėšomis mokyklos 

ansambliui „Tęcza“ nupirkti tautiniai lietuvių ir lenkų drabužiai. Mokykla dalyvauja ES 

remiamuose projektuose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“. 

10. 2012-2013 m. m. mokyklos veikla: 

 

1. Rajoniniai 

renginiai, 

organizuoti 

mokykloje 

 

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

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 2013“,  

1.4. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių „Olimpinio festivalio“ kvadrato 

varžybos; 

1.5. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių „Olimpinio festivalio“ varžybos 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“; 

1.6. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių „Olimpinio festivalio“ stalo teniso 

varžybos; 

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

1.8. Rajoninis priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokinių raiškiojo 

skaitymo konkursas  „Su eilėmis nuo vaikystės“. 

2. Mokyklos 

renginiai  

 

2.1. Europos kalbų diena, integruota į dvišalės partnerystės su Turkija 

projektinį susitikimą; 

2.2. Pradinių klasių Rudens šventė; 

2.3. Mokytojo dienos šventė; 

2.4. Būrimų šventė „Andžejki“; 

2.5. Kalėdinė vakaronė; 

2.6. Naujametis karnavalas; 

2.7. Senelių popietė; 

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

oji); 

2.9. Andžejaus Stelmachovskio atminimo lentos šventinimo ir atidengimo 

ceremonija; 

2.10. Šeimos šventė; 

2.11. Mokyklinis matematikos konkursas „Kengūra 2013“; 

2.12. Pradinių klasių raiškiojo skaitymo konkursas; 

2.13. Mokyklinis skaitovų konkursas „Su eilėmis nuo vaikystės“;  

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

2.15. Užgavėnės; 

2.16. Kaziuko mugė; 

2.17. Velykinės rekolekcijos; 

2.18. Mokyklos ansamblio „Tęcza“ jubiliejinis koncertas; 

2.19. Susitikimas su rašytoju Vytautu Račicku; 

2.20. Krokuvos teatro spektakliai, „Varlytės“ teatro iš Vilniaus spektaklis.  

3. Dalyvavimas 

rajoniniuose, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose  

renginiuose, 

konkursuose 

3.1. Rajoninė lenkų mokyklų pirmokų šventė Trakų r. Paluknio vidurinėje 

mokykloje; 

3.2. Rajoninis priešmokyklinės grupės ugdytinių konkursas „Mažieji talentai“ 

Trakų r. Senųjų Trakų lopšelyje-darželyje; 

3.3. Zoninės stalo teniso  varžybos Šalčininkuose; 

3.4. XIV-asis tarptautinis stalo teniso turnyras Vilniaus sporto klubo 

„Polonia“ taurei laimėti Zujūnuose; 
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3.5. Rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas „Būk pasveikinta, gimtoji kalba“ 

Trakų vidurinėje mokykloje; 

3.6. Rajoninis tautinių mažumų mokyklų skaitovų konkursas Trakų vidurinėje 

mokykloje; 

3.7. Tarptautinės bėgimo varžybos Nemenčinėje; 

3.8. Rajoninis lenkų rašybos konkursas „Linksmoji ortografija“ Trakų r. 

Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinėje mokykloje“; 

3.9. Lenkų mokyklų raiškiojo skaitymo konkursas „Kresy-2012“; 

3.10. Rajoninės anglų kalbos, lenkų kalbos, matematikos, fizikos,  geografijos 

olimpiados; 

3.11. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2013“; 

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

Šimelionio gimnazijoje; 

3.13. XXII-asis Trakų žemės lenkų kultūros festivalis „Skambėk, lenkų 

daina!“ Senuosiuose Trakuose; 

3.14. Respublikinis vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“; 

3.15. Rajoninė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų 

mokiniams; 

3.16. Rajoninės futbolo varžybos Lentvaryje; 

3.17. Rajoninės „Olimpinio festivalio“ tinklinio varžybos; 

3.18. Trakų rajono švietimo įstaigų projektinių darbų pristatymas-konkursas; 

3.19. Sporto parafiada Lentvaryje; 

3.20. Rajoninis dailės pleneras „Vaikų šypsenos“ Trakų r. Paluknio vidurinėje 

mokykloje; 

3.21. Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada tautinių mažumų mokyklų 

mokiniams; 

3.22. Dalyvavimas vaikų piešinių parodose Kovo 11-ajai, Žemės dienai 

paminėti; 

3.23. Dalyvavimas kalbiniuose-meniniuose užsiėmimuose, organizuojamuose 

Balstogės draugijos „Aktywni“, Hodiševe (Lenkija). 

4. Ekskursijos, 

išvykos 

 

4.1. Pinigų muziejus;   

4.2. Rusų dramos teatras, „Domino“ teatras, lėlių teatras Trakų kultūros 

rūmuose, Nacionalinis operos ir belateo teatras;  

4.3. „Lietuvos ryto“ spaustuvė; 

4.4. JAV ambasada; 

4.5. Edukacinė ekskursija „Bažnytinis paveldas Vilniuje“; 

4.6. Signatarų namai Vilniuje; 

4.7. Atvirų durų diena jaunimui Trakų r. savivaldybėje; 
4.8.  Edukaciniai užsiėmimai Taikomosios dailės muziejuje ir Lietuvos 

nacionalinaime muziejuje; 

4.9. Edukacinis užsiėmimas „Pasigamink lėlę pats“ Trakų viešosios 

bibliotekos vaikų skyriuje;  
4.10. Palukiojimas garlaiviu, pažintinis užsiėmimas Vytinėje; 

4.11. Plentariumas; 

4.12. Cirkas Trakų kultūros rūmuose; 

4.13. Naujametė šventė Lenkų kultūros namuose Vilniuje. 

5. Prevenciniai 

renginiai, akcijos 

 

5.1. Akcija „Savaitė be patyčių“; 

5.2. Akcija „Darom“; 

5.3. Susitikimai su Senųjų Trakų bendruomenės slaugytoja R. Steponavičiene: 

paskaitos apie pirmosios pagalbos suteikimą, asmens higieną, mitybos 

įpročius; 

5.4. Renginys, skirtas Pasaulinei AIDS dienai paminėti, pramogų ir poilsio 
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centre „Trasalis“; 

5.5. Mokyklinis renginys „saugios atostogos“; 

5.6. Jaunimo projektas „Europa mano kišenėj“ Turizmo, sveikatingumo ir 

pramogų centre „Trasalis“. 

6. Integruotos ir 

atviros pamokos 

 

6.1. Atvira technologijų pamoka „Austinės beraštės juostos” 5 kl.; 

6.2. Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Zazio Borutos „Baltaragio malūnas“: 

įvadinė pamoka” 9 kl.; 

6.3. Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Mokomės diskutuoti” 5 kl.; 

6.4. Atvira  anglų kalbos pamoka „Viešųjų kalbų pristyamas” 9 kl.; 

6.5. Integruotas priešmokyklinės grupės ugdytinių ir pradinių klasių 

užsiėmimas „Statom miestą”. 

7. Metodinė 

veikla 

 

7.1. Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič parengė rajono lietuvių 

(valstybinės) kalbos olimpiados tautinių mažumų mokyklų mokniams 

užduotis, dalyvavo olimpiados vertinimo komisijoje; 

7.2. Lenkų kalbos mokytoja Irena Orlova paskirta rajoninės lenkų kalbos 

olimpiados komisijos pirmininke;  

7.3. Pradinio ugdymo mokytoja Elvyra Lavrukaitienė paskirta mokomosios 

praktikos stebėtoja; 

7.4. Lietuvių kalbos mokytoja Irena Stefanovič skaitė pranešimą rajoninėje 

lenkų mokyklų konferencijoje „Projekto metodas“.  

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

(gautas finansavimas). 

8.2. Baigtas įgyvendinti Comenius programos 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: projektinis vizitas Italijoje, baigiamasis vizitas Lietuvoje.  

8.3. Projektas "Aukime sveiki, stiprūs, ir žvalūs".  

8.4. Baigtas įgyvendinti Comenius dvišalės partnerystės su Turkija projektas 

„Kultūros tiltas tarp Nevsehir ir Trakų“ (angl. „Cultural bridge between 

Nevsehir and Trakai“), Nr. LLP-COM-MP-2011-LT-00354: du vizitai 

Lietuvoje; 

8.5. Narkomanijos prevencijos projektas „Aš gebėsiu pasakyti ne“; 

8.6. Projektas „Mokausi iš kino“; 

8.7. Rajoninis 10 kl. projektas „Kiekvienas žmogus yra savo gerovės kūrėjas“. 

8.8. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros projektas, skatinantis 

tautinių mažumų kultūrų plėtotę. 

8.9. Mokinių ir mokytojų mainų projetas su Balstogės Adomo Mickevičiaus 

mokykla. 

8.10. Lenkijos Respublikos ambasados finasuojamas projektas pirmokų 

lavinimui.  

11. Mokinių pasiekimai: 

Pasiekimų sritis Dalyviai Vieta  Rengęs mokytojas 

Rajoninis lenkų 

mokyklų raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Būk pasveikinta, 

gimtoji kalba!“ 

3 kl. mokinė Agata 

Kieras 

I vieta 

 

 

Lucija Kašėtienė 

 

 

 

Rajoninis pradinių 

klasių anglų kalbos 

3 kl. mokinė Agata 

Kieras 

III vieta 

 

Edita Rumbutė 
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raiškiojo skaitymo 

konkursas „Happy 

English“ 

 

2 kl. mokiniai 

 

II vieta  

 

Rajoninis raiškiojo 

skaitymo konkursas 

„Kresy 2012“ 

5 kl. mokinė Kamilia 

Edita Fominova 

 

I vieta Irena Orlova 

Trakų rajono 

vyresniųjų klasių 

anglų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas 

5 kl. mokinė Kamilia 

Edita Fominova 

 

I vieta Edita Rumbutė 

Rajoninis konkursas 

„Lenkų kalbos 

diktantas 2013“ 

7 kl. mokinė Brigita 

Jankauskaitė  

 

III vieta Irena Orlova 

Trakų rajono pradinių 

klasių anglų kalbos 

raiškiojo skaitymo 

konkursas 

2 kl. mokiniai  

3 kl. mokinė Agata 

Kieras 

1 kl. mokinys Adam 

Sobolevski 

I vieta 

III vieta 

 

I vieta 

Edita Rumbutė 

Rajoninis dailės 

pleneras ,,Vaikų 

šypesenos" Paluknyje 

5 kl. mokinė Magdalena 

Jaroslavska  

7 kl. mokinė Evelina 

Golonbevska 

 

I vieta 

 

II vieta 

Daiva Ustilaitė 

 

 

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

5 kl. mokinė Kamilia 

Edita Fominova 

 

II vieta Svetlana Maconko 

Trakų rajono švietimo 

įstaigų projektinių 

darbų pristatymas-

konkursas 

7-9 kl. mokiniai  II vieta Edita Rumbutė 

Lilija Kieras 

Trakų rajono tautinių 

mažumų mokyklų 

pradinių klasių 

skaitovų konkursas 

3 kl. mokinė Agata 

Kieras 

III vieta Edita Radulevič 

Trakų rajono lietuvių 

kalbos olimpiada 

tautinių mažumų 

mokiniams 

10 kl. mokinė Greta 

Okunevič 

III vieta Irena Stefanovič 

Rajoninės varžybos 

„Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“ 

2 kl. mokiniai II vieta Roman Artamonov 

Lucija Kašėtienė 

Elvyra Lavrukaitienė 

Vertimų ir iliustracijų 

konkursas“Tavo 

žvilgsnis“ 

7 kl. mokinės Greta 

Jarmolovič, brigita 

Jankauskaitė 

9 kl. mokinės Evelina 

Savicka, Samanta 

Daukševič 

Laureatės Irena Stefanovič 

Rajoninis skaitovų 

konkursas lenkų kalba 

,,Su eilėmis nuo 

vaikystės“ 

Priešm. gr. ugdytinė 

Amelija Naumovič 

1 kl. mokinė Karolina 

Kašėtaitė 

I vieta 

 

I vieta 

 

Galina Grinevič 

 

Elvyra Lavrukaitienė 
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2 kl. mokinė Karolina 

Pavliukevič 

3 kl. mokinė Kamilė 

Monkevič 

3 kl. mokinė Agata 

Kieras  

4 kl. mokinė Paula 

Juškėvečiūtė 

4 kl. mokinė Emilija 

Baranovska 

I vieta 

 

I vieta 

 

II vieta 

 

I vieta 

 

III vieta 

Violeta Naumovič 

 

Lucija Kašėtienė 

Futbolo varžybos 

Lentvaryje 

Berniukų komanda IV vieta Roman Artamonov 

Trakų rajono mokyklų 

“Olimpinio festivalio” 

stalo teniso varžybos 

Berniukų komada 

Mergaičių komanda 

II vieta 

II vieta 

Roman Artamonov 

Trakų rajono mokyklų 

“Olimpinio festivalio” 

tinklinio varžybos 

Berniukų komanda 

Mergaičių komanda 

II vieta 

I vieta 

Roman Artamonov 

Roman Artamonov 

Sporto parafiada 

Lentvaryje 

Berniukų komanda 

 

Berniukų komanda 

Mergaičių komanda 

 

Mergaičių komanda 

Berniukų komanda 

100 m bėgimas – I 

vieta 

Stalo tenisas – I vieta 

Stalo tenisas – I, II, III 

vieta 

Tinklinis – I vieta 

Futbolas – I vieta 

Roman Artamonov 

Trakų rajono mokinių 

„Olimpinio festivalio“ 

kvadrato varžybos 

3-4 kl. mokiniai  I vieta Lucija Kašėtienė 

XVI Tarptautinis 

draugiškas stalo teniso 

turnyras  Stary Folvark 

mieste Lenkijoje 

4 kl. mokinė Paula 

Juškėvečiūtė 

4 kl. mokinys Kamil 

Milevskij  

II vieta 

 

III vieta 

 

Galina Grinevič 

 

Romuald Gžybovski 

XV tarptautinis 

jaunimo stalo teniso 

turnyras sporto klubo 

„Polonia“ taurei 

laimėti 

4 kl. mokinė Paula 

Juškėvečiūtė 

4 kl. mokinys Kamil 

Milevskij 

III vieta 

 

I vieta 

Galina Grinevič 

 

Romuald Gžybovski 

 

IV. UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

 

12. Vykdant ugdomojo proceso priežiūrą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas pamokų uždavinių, 

orientuotų į pamatuotą rezultatą, formulavimui ir vertinimui. Įgyvendinat mokyklos veiklos 

priežiūrą, buvo vertinami planavimo dokumentai, atlikta formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

programų vykdymo patikra, 5-ųjų klasių mokinių vertinimas adaptaciniu periodu, stebėtos ir 

analizuotos atviros pamokos, veikla klasių bendruomenėse, pirmos klasės mokinių psichologinė 

savijauta, atlikta mokomųjų dalykų konkursų ir olimpiadų organizavimo patikra, analizuojamas 

lietuvių kalbos ugdymas. Buvo  tikrinami dienynai, mokinių asmens bylos. 

13. Stebėtos atviros pamokos 2012-2013 m. m.: 

 

Stebėtų atvirų pamokų skaičius Stebėtojo vardas, pavardė 

1.Atvira technologijų pamoka „Austinės beraštės Mokyklos direktorius  
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juostos” 5 kl.; 

2.Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Kazio Borutos 

„Baltaragio malūnas“: įvadinė pamoka” 9 kl.; 

3.Atvira lietuvių kalbos pamoka ,,Mokomės 

diskutuoti” 5 kl.; 

4. Atvira anglų kalbos pamoka „Viešųjų kalbų 

pristatymas” 9 kl.; 

5. Integruotas priešmokyklinės grupės ugdytinių ir 

pradinių klasių užsiėmimas „Statom miestą”. 

R. Gžybovski 

 

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 

technologijų mokytoja R. Aziulevičienė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. 

Sobolevska 

 

14. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.  

14.1. Mokslo metų pabaigoje 10-je klasėje mokėsi 6 mokiniai. 4 mokiniai dalyvavo lenkų 

(gimtosios), lietuvių kalbos ir matematikos patikrinime. 4 mokiniai įgijo pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimus. Vadovaujantis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 30 

d. įsakymu Nr. V-2558 (2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1770) VI sk. 25.2. p., 2 mokiniai 

buvo atleisti nuo Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo. 

14.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lyginamoji analizė: 

 

2011-2012 2010-2011 m. m.  2009-2010 m. m.  2012-2013 m. m.  

Pažy

mių 

vidur

kis 

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.) 

7,5 Lietuvių 

kalba 

(valst.) 

7 Matematika 8,3 Matematika 5,7 Matematik

a 

4,25 Matematika 

9 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

9 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

9,2 Lenkų 

kalba 

(gimt.) 

9 Lenkų kalba 

(gimt.) 

 

15. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas buvo vykdomas vadovaujantis Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-607.  

Bendru susitarimu nuspręsta, kad mokykloje būtų atliktas sričių „Ugdymas ir mokymasis“ bei 

„Pasiekimai“ įsivertinimas,  pasinaudojant „IQES online Lietuva“ platforma. 2013 m. vasario 23 d. 

atlikus tyrimą sistemoje, gautos statistinės apklausos rezulatų ataskaitos, kuriose nurodytos 5 

aukščiausios vertės  ir 5 žemiausias vertės: 

15.1. Aukščiausios vertės:   

15.1.1. Mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą. 

15.1.2. Informaciją apie mokyklos mokinių mokymosi rezultatus yra tinkamai analizuojama. 

15.1.3. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama mokinių meninės raiškos galimybių plėtojimui. 

15.1.4. Mokykloje pakankamai dėmesio mokinių kultūrinio išprusimo didinimui. 

15.1.5. Mokytojai tinkamai informuojami apie mokykloje priimtus su ugdymo procesu susijusius 

sprendimus. 

15.1.6. Mokytojai informuoja mokinių tėvus apie mokinių mokymosi, pasiekimus, spragas 

15.1.7. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso kokybę. 

15.1.8. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo proceso rezultatus. 

15.1.9. Mokytojai ugdymo procese bendradarbiauja vienas su kitu. 

15.2. Žemiausios vertės:  

15.2.1. Mokykloje pakankamai dėmesio skiriama: 
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15.2.1.1. metakognityvinių strategijų (įsiminimo, informacijos atrankos, mąstymo būdų) ugdymui. 

15.2.1.2. mokinių gamtamokslinio raštingumo  ugdymui. 

15.2.1.3. mokinių informacinės kultūros ir kompiuterio raštingumo ugdymui. 

15.2.1.4. mokymui įsivertinti savo žinias ir gebėjimus. 

15.2.1.5. mokinių pažymiai gerai atspindi pasiekimų kokybę. 

15.2.2. Mokytojai numato, o mokiniai pasirenka, kiek sugėbes išmokti žodžių ar atlikti pratimų. 

15.2.3. Mokytojai vieni su kitais derina namų darbų skyrimą tos pačios klasės mokiniams. 

15.2.4. Mokytojai leidžia  vieniems mokiniams atlikti užduotį raštu, o kitiems žodžiu. 

15.2.5. Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria skirtingas užduotis. 

 

V. MOKYKLOS MISIJA 

16. 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 funkcijų 

įgyvendinimą, sudarant galimybes laisvai, kritiškai mąstančiai ir atsakingai asmenybei vystytis; 

puoselėti tautos ir mokyklos kultūrą, tradicijas ir papročius.  

 

VI. MOKYKLOS VIZIJA 

17. 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.  

 

VII. MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

18. Mokyklos veiklos prioritetai: 

18.1. Ugdymo proceso efektyvumas ir kokybė. 

18.2. Kultūros ir sporto propagavimas. 

 

VIII. 2013-2014 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

19. 2013-2014 m. m. ikslai 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, daugiau dėmesio skirti mokinių mokymosi poreikiams ir 

stiliams.  

 

Eil. 

nr. 

Uždaviniai Numatomas rezultatas Laikas Vykdo 

1. Tobulinti mokytojo 

veiklos planavimą, 

mokymosi uždavinių 

kėlimą ir formulavimą. 

 

Pagerės metų, temos, 

ciklo, savaitės, pamokos 

planavimas.   

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

2. Siekti uždavinio, Pamokos struktūra taps Rugsėjo – Mokyklos 
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turinio, metodų ir 

mokymo priemonių 

dermės pamokoje. 
 

logiškesnė, bus lengviau 

sukurti darbingą klimatą 

ir palaikyti mokinių 

dėmesį.   
 

birželio 

mėn. 

administracija, 

mokytojai 

3. Racionaliai naudoti 

pamokos laiką, daugiau 

dėmesioskirti mokinių 

mokymosi poreikiams ir 

stiliams.  

Lengviau seksis 

destruktyvaus 

elgesio, konfliktų ir kitų 

problemų sprendimas 

pamokos metu. 

Mokiniai bus 

informuojami apie 

pamokos tikslus, paskirtį 

ir uždavinius.  

Rugsėjo – 

birželio 

mėn. 

Dalykų 

mokytojai, 

klasių vadovai 

 

 

2 tikslas. Gerinti ugdymo kokybę tobulinant vertinimo sistemą, skatinančią kiekvieno vaiko 

sėkmę.  

2.1.Ugdyti vertinimo ir įsivertinimo kultūrą, skatinančią kiekvieno mokinio pažangą. 

2.2.Stebėti vertinimo procesą vykdant ugdymo proceso priežiūrą. 

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

 

Eil. 

nr. 

Uždaviniai Numatomas rezultatas Laikas Vykdo 

1. 

 

 

 

 

 

 

Ugdyti vertinimo ir  

įsivertinimo kultūrą,  

skatinančią kiekvieno 

mokinio pažangą. 

 

 

 

Keisis mokytojo 

vaidmuo: ne prižiūrėtojas, 

tikrintojas, okonsultantas, 

patarėjas, padėjėjas. 

Mokytojai įgis daugiau 

žinių apie vertinimo  

galimybes. 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

 

 

 

2. Stebėti vertinimo 

procesą vykdant 

ugdymo proceso 

priežiūra. 

Pasinauduodami „IQES 

online Lietuva“ 

įsivertinimo instumentais, 

mokytojai tirs ir 

analizuossavo veiklos 

rezultatus. 

Per metus  Mokyklos 

administracija, 

mokytojai 

3. 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 skiriama  

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. Puoselėti savitąmokyklos įvaizdį. 

3.3. Skatinti mokinių tėvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime.  
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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 sveiką 

gyvenseną. 

 

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 

 

20. Mokykla, dalyvaudama Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir Trakų rajono 

finansuojamuose projektuose, gavo lėšų projektų veiklų įgyvendinimui, mokytojų mobilumams, 

edukacinių išvykų organizavimui, ilgalaikio turto ir mokymo priemonių įsigijimui. 

 

Eil. 

nr.  

Projektinės veiklos pavadinimas Gautos lėšos Lėšų šaltinis 

1. Socializacijos programos projektas - 

vasaros stovykla „Vabaliukai“. 

1000,00 Lt  

 

Trakų rajono 

savivaldybė 

2. Comenius programos 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. 

21 000,00 EUR Europos Komisija 

3. Comenius dvišalės partnerystės su 

Turkija projektas „Kultūros tiltas tarp 

Nevsehir ir Trakų“ (angl. „Cultural 

bridge between Nevsehir and Trakai“), 

Nr. LLP-COM-MP-2011-LT-00354. 

13 000,00 EUR Europos Komisija 

4. Narkomanijos prevencijos projektas 

„Aš gebėsiu pasakyti ne“. 

550,00 Lt Trakų rajono 

savivaldybė 

5. Projektas "Aukime sveiki, stiprūs, ir 

žvalūs".  

500,00 Lt Trakų rajono 

savivaldybė 

6. Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos kultūros projektas, 

skatinantis tautinių mažumų kultūrų 

plėtotę. 

6000,00 Lt Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija 
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7. Lenkijos Respublikos ambasados 

finasuojamas projektas pirmokų 

lavinimui ir baldų įsigijimui. 

2720,00 Lt Lenkijos Respublikos 

ambasada 

8. 2 naujų kompiuterių procesorių 

perdavimas mokyklai. 

2000,00 Lt Privatūs rėmėjai iš 

Lenkijos 

9. Televizorius į priešmokyklinę grupę ir 

fizikos kabinetą. 

3000,00 Lt Privatūs rėmėjai iš 

Lenkijos 

10. Vietos projektas pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007–2013 metų programos 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra“ (Leader metodu)„Trakų r. 

Senųjų Trakų Andžejaus 

Stelmachovskio pagrindinės mokyklos 

sporto aikštyno įrengimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“Nr. 

LEADER – 12 - TRAKAI – 04 – 010. 

199443,78 Lt  

 

Trakų rajono 

savivaldybė – 10 proc.  

Nacionalinė mokėjimų 

agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos 

11. Vietos projektas pagal„Vietos plėtros 

2009-2014 m. strategijos“  I prioriteto 

1.1 priemonę „Trakų r. Senųjų Trakų 

Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės 

mokyklos sporto salės remontas“. 

138681,38 Lt Trakų rajono 

savivaldybė – 10 proc.  

Nacionalinė mokėjimų 

agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos 

 

IX. PRIVALOMOJO MOKINIŲ MOKYMO IKI 16 METŲ ORGANIZAVIMAS, 

KONTINGENTO IŠLAIKYMAS, PAGALBA MOKINIAMS 

 

21. 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.  

22. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri teikia pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi 

sunkumų. Komisija vadovaujasiMokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, patvirtintu 

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

23. Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į ugdymo procesą, dalykų mokytojų konsultuojami 

individualiųjų programų rengimo klausimais, palaikomi ryšiai su Trakų švietimo pagalbos tarnyba.  

 

MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO PLANAS 2013-2014 M. M. 

Eil. nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo laikas 

1. Mokinių, turinčių ugdymo sutrikimų, 

pradinio įvertinimo atlikimas.  

Spec. poreikių vaikų apskaitos 

tvarkymas. 

Mokyklos psichologas 

Mokytojai, dirbantys su 

spec. poreikių vaikais 

Rugsėjis 

2. Mokinių, linkusių pažeidinėti teises 

ir moralines normas, turinčių 

mokymosi sunkumų ar mokymo 

organizavimo problemų, nustatymas. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Mokyklos psichologas 

Rugsėjis 

3. Bendradarbiavimas su soc. 

darbuotoja, padedant soc. rizikos ir 

soc. remtinų šeimų vaikams įsigyti 

būtiniausių mokymo priemonių, 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Pagal poreikį 
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nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

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. 

Klasių auklėtojai 

Mokyklos psichologas 

Per metus 

7. Gyvenimo bei sveikos gyvensenos 

įgūdžių ugdymas (sveikatingumo 

ugdymo renginiai). 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas, klasių 

vadovai, biologijos 

mokytojas 

Per metus 

8. Sprendimo priėmimas dėl stebėjimo 

laikotarpio, mokinių pasiektų 

mokymosi rezultatų ir tolesnio vaiko 

ugdymosi būdų ir metodų, 3 mėn. 

adaptacinio periodo skyrimas. 

Mokytojas, dirbantis su 

spec. ugdymo mokiniais 

(Elvyra Lavrukaitienė) 

Spalis 

9. Mokytojų parengtų individualizuotų 

bei pritaikytų programų 

aprobavimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Kartą per mėnesį 

10. Individualaus darbo su mokiniais, 

planų, programų, būdų, metodų, 

darbo tempo aptarimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagal poreikį 

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 r. 

savivaldybės biudžetinės įstaigos 

Švietimo centro Pedagoginiu 

psichologiniu skyriumi. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Mokyklos psichologas 

Nuolat 

14. Bendradarbiavimas su Trakų 

Visuomenės sveikatos priežiūros ir 

specialistų tobulinimo centru. 

Prekybos žmonėmis ir AIDS pavojai. 

Ankstyvo nėštumo prevencija. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Klasės vadovai 

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 

Mokyklos psichologas 

 

V. Černienė 

Nuolat 

17. Pasiūlymų mokyklos direktoriui, Vaiko gerovės komisijos Pagal poreikį 
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mokytojų tarybai dėl spec. poreikių 

vaikų ugdymo organizavimo 

tobulinimo ir spec. poreikių 

tenkinimo teikimas. 

nariai 

18. Individualių socialinių pedagoginių 

problemų sprendimas. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Pagal poreikį 

19. Posėdžių organizavimas. Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Kartą per 2 

mėnesius 

20. Akcija ,,Mokykla be patyčių“. Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Kovas 

21. Profesinis mokinių konsultavimas 

mokykloje. 

Mokyklos psichologas 

Klasės vadovai 

Per metus 

22. Dalyvavimas projektinėje veikloje, 

lankomumo analizė. 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Gegužė 

23. Dieninės vasaros stovyklos 1-4 

klasių mokiniams iš soc. remtinų 

šeimų organizavimas. 

L. Kašėtienė 

Klasių vadovai 

Birželis 

24. Mokinių įtraukimas į įvairią 

socialinę veiklą (pvz., talkas) ir 

nuolatinis jų palaikymas bei 

skatinimas. 

Klasių vadovai Nuolat 

 
X. VADOVŲ IR MOKYTOJŲ PAREIGŲ SARAŠAS 

 

24. Mokyklos direktoriaus pareigos: 

24.1. Vadovavimas mokyklos veiklai ir ugdymo kontrolė. 

24.2. Ryšiai su Trakų r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, Švietimo ir mokslo 

ministerija, Trakų švietimo pagalbos tarnyba, Lenkijos Respublikos generaliniu konsulatu Vilniuje, 

Senųjų Trakų bendruomene, rėmėjais, vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokyklos taryba. 

24.3. Mokyklos veiklos programų, atitinkančių valstybės ir regiono švietimo politiką, rengimas. 

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

ugdomasis inspektavimas. 

24.5. Palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimas. 

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

24.7. Vadovavimas mokyklos atestacinei komisijai. 

24.8. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir kontrolė.  

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

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

24.10. Vadovavimas mokytojų tarybai, išplėstiniams–direkciniams pasitarimams. 

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

buhalterijos darbo kontrolė. 

24.12. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo koordinavimas. 

24.13. Tarptautinių mokyklos ryšių koordinavimas. 

24.14. Metinės statistinės mokyklos ataskaitos rengimas.    

25. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigos: 

25.1. Mokyklos ugdymo proceso organizavimas, vykdymas ir kontrolė. 

25.2. 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. 
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25.3. Metodinio darbo organizavimas ir vykdymas (metodinių grupių veikla, konferencijos). 

Gerosios darbo patirties apibendrinimas ir skleidimas. 

25.4. Mokytojų kvalifikacijos priežiūra. 

25.5. Mokyklos ugdymo ir veiklos planų rengimas. 

25.6. Pasiekimų patikrinimų tvarkaraščių sudarymas, organizavimas ir vykdymas. 

25.7. Mokytojų tarybos posėdžių rengimas. 

25.8. Išplėstinių direkcinių posėdžių tematika ir jų rengimas. 

25.9. Klasių dienynų priežiūra. 

25.10. Bibliotekos darbo, renginių kontrolė. 

25.11.Vidaus tvarkos taisyklių bendrų reikalavimų vykdymas ir kontrolė. 

25.12. Bendrųjų kalbos reikalavimų vykdymas. 

25.13.Vadovavimas mokyklos vaiko gerovės komisijai. 

25.14. Mokinių maitinimo organizavimas. 

26. Mokytojų pareigos: 

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, atsakinga už nemokamo 

maitinimo organizavimą, mokinių maisto išdavimo kontrolės 

grupės pirmininkė, turto kainų nustatymo komisijos pirmininkė, 

viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotoja 

3. Evelina Koršunova Lietuvių kalbos mokytoja pradinėse klasėse, vaiko gerovės 

komisijos sekretorė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

metodinės grupės narė 

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 

7. Galina Grinevič Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės narė,  

mokinių maisto išdavimo kontrolės grupės narė, mokyklos 

ugdymo plano rengimo darbo grupės narė, veiklos programos 
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XII. MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  

 
27. 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. 

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 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. Renata Šuscickaja 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,  

atsakinga už ryšius su Lietuvos lenkų mokyklų organizacija 

„Macierz Szkolna“ 

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, mokinių tarybos 

kuratorė 

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

ir socialinių mokslų metodinės grupės 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, 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 

18. Violeta Naumovič Pradinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo metodinės grupės pirmininkė 
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28. 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. 

29. Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos: 

29.1. 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. 

29.2. 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. 

29.3. 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. 

  

XII. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

30. Mokyklos administracija 2013-2014 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.           

31. 2013-2014 m. m. vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos sieks pradinio ugdymo 

mokytoja Violeta Naumovič, mokytojo metodininko kvalifikacinės kategorijos – anglų kalbos 

mokytoja Edita Rumbutė.  

 

XIII. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

32. Kabinetų paskirstymas. 

32.1. 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. 

32.2. Mokytojai, atsakingi už kabinetus: 

32.2.1. Chemijos, biologijos ir istorijos kab. – ats. T. Bundzevič, J. Gudalevič; 

32.2.2. Lenkų kalbos kab. – ats. I. Orlova; 

32.2.3. Matematikos ir fizikos kab. – ats. R. Gžybovski; 

32.2.4. Anglų k. kab. – ats. E. Rumbutė; 

32.2.5. Informacinių technologijų kab. – ats. R. Šuscickaja; 

32.2.6. Technologijų (mergaičių) kab. – ats. D.Ustilaitė; 

32.2.7. Technologijų (berniukų) kab. – ats. – B. Kieras; 

32.2.8. Muzikos ir geografijos kab.– ats. L. Kieras; 

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

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

33. Klasių auklėtojai: 

33.1. Galina Grinevič - priešmokyklinė grupė; 

33.2. Lucija Kašėtienė - 1/4 kl.; 

33.3. Elvyra Lavrukaitenė - 2 kl.; 
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33.4. Violeta Naumovič - 3 kl.; 

33.5. Irena Stefanovič - 5 kl.; 

33.6. Renata Šuscickaja - 6 kl.; 

33.7. Lilija Kieras - 8-9 kl.; 

33.8. Irena Orlova - 10 kl.  

34. Mokomųjų programų, ilgalaikių planų rengimas.  

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

34.2. Ilgalaikiai planai yra aprobuojami mokytojų metodinėse grupėse. 

34.3. Ilgalaikius planus mokytojai derina su direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

35. Didaktinės medžiagos, metodinės literatūros aprobavimas ir įsigijimas. 

35.1. Didaktinė medžiaga bei metodinė literatūra, kurią mokytojai naudoja savo pamokose, 

aprobuojama metodinės grupės posėdžiuose ir tvirtinama direktoriaus įsakymu. 

35.2. Metodinė literatūra įgyjama iš Mokinio krepšelio lėšų (žr. mokyklos 2013-2014 m. m. 

aprūpinimo planą). 

36. Ugdomasis darbas po pamokų. 

36.1. 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. Mokinių tarybai vadovauja dailės ir 

technologijų mokytoja Daiva Ustilaitė. 

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

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

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

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

Užgavėnės, sporto šventės. 

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

diskotekas. 

36.5. Mokyklos tradicija tapo rudens ir pavasario talkos.. Mokyklos aplinkos tvarkyme dalyvauja 

mokiniai, mokytojai ir tėvai.  

36.6. 2012-2013 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. 

37. 2013-2014 m. m. neformaliojo švietimo renginiai: 

 

Eil.

nr. 

Renginio pavadinimas Data  Atsakingas  

1. Pirmojo skambučio šventė Rugsėjis J. Lakomska 

I. Orlova 

 

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  
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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”) 

Kovas 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  

R. Gžybovski 

19. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas  

Kovas J. Gudalevič 

 

20. Užgavėnės Kovas Mokyklos taryba 

 

21. Kaziuko mugė 

 

Kovas Technologijų 

mokytojai 

22. Matematikos konkursas “Kengūra” Kovas R. Šuscicka 

23. Pavasarinė talka  Balandis Mokyklos taryba 

 

24. Šeimos šventė Gegužė E. Lavrukaitienė 

L.Kieras 

25. Matematikos ir informacinių technologijų 

savaitė 

Gegužė R. Šuscickaja 

 

26. Rajoninis dailės pleneras Birželis D. Ustilaitė 

27. Mokyklos vasaros spartakiada Birželis R. Artamonov 

 R. Gžybovski 

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

Č. Savickaja 

R. Artamonov 
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38. Ugdymo proceso priežiūra 2013-2014 m. m.: 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Numatomas 

rezultatas 

Laikas Vykdo 

1. Matematikos ir gamtos mokslų 

programų įgyvendinimas. 

Planų bei pamokos 

organizavimo analizė. 

Vertinimas.  

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 ir 

vertinimo priežiūra. Priežiūros 

kryptis: mokytojo veiklos 

planavimas, klasės valdymas, 

pamokos struktūra; 

išmokimo pamokoje tikrinimo 

formų, pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, fiksavimas. 

Pagerės pamokos 

organizavimas.Didės 

mokytojų atsakomybė 

už ugdymo rezultatus. 

Gerės ugdymo kokybė 

bei mokinių rezultatai. 

Gruodis -

kovas 

Mokyklos 

direktorius 

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 

 

XV. 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 Gerinti mokyklos Direktorius Nuolat 
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POLONIA“ materialinę bazę: 

papildyti sporto 

inventorių, mokomąją 

ir metodinę literatūrą. 

Romuald 

Gžybovski, 

mokyklos tarybos 

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 Tęsti Tikybos mokytoja Gegužė 
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Diecezji Plockiej“ bendradarbiavimą 

organizuojant mokinių 

stovyklas 

Janina Lakomska 

13.  Airijos jaunimo agentūra  

 

 

Dalyvauti atrankos 

konkursuose 

Anglų kalbos 

mokytoja Edita 

Rumbutė 

Spalis, lapkritis 

14. Balstogės Adomo 

Mickevičiaus gimnazija 

(Lenkija) 

Vykdyti mokinių 

mainus 

Alina Sobolevska  Balandis  

15. Regioninė švietimo ir 

kultūros draugija 

„Wspolnota Wiejska“ 

Kijevo mieste (Lenkija) 

Tobulinti kvalifikaciją 

mokymuose, vykdyti 

jaunimo mainus 

Irena Orlova Rugsėjis 

16. Vilniaus rajono Rukainių 

vidurinė mokykla  

 

Tęsti tarpmokyklinio 

projekto „Draugystės 

tiltas“ 

bendradarbiavimą 

Lilija Kieras  Lapkritis  

17.  Trakų miesto Trakų r. 

Senųjų Trakų filialo 

biblioteka  

Organizuoti bendrus 

renginius, minėjimus 

Elvyra 

Lavrukaitienė  

Per metus 

18. Trakų r. Lentvario 

Henriko Senkevičiaus 

vidurinė mokykla 

 

Organizuoti bendrus 

jaunimo renginius: 

būrimų šventę 

„Andžejki“, Šv. 

Valentino dieną 

Irena Orlova  

 

Lapkritis 

vasaris 

19. Trakų vidurinė mokykla  

 

Organizuoti tradicinius 

susitikimus su 10 kl. 

mokiniais 

Irena Orlova  Gegužė 

 

XIV. 2013-2014 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS PROGRAMOS PRIEDAI 

 
1. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2013-2014 m. m. 

2. Kalbų ir socialinių mokslų metodinės grupės darbo planas 2013-2014 m. m.  

3. Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės darbo planas 2013-2014 m. m. 

4. Meninio ir technologinio ugdymo metodinės grupės darbo planas 2013-2014 m. m. 

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

planas 2013-2014 m. m. 

6. 2013-2014 m. m. mokytojų tarybos posėdžiai. 

7. 2013-2014 m. m. direkciniai pasitarimai. 

8. Mokyklos tarybos darbo planas 2013-2014 m. m. 

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

gerinimas ir aprūpinimas mokymo, techninėmis priemonėmis 2013-2014 m. m. 

10. 2013-2014 m.m. techninio personalo darbo planas.  

 

____________________________ 

 

PRITARTA                                                                                          

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio   

pagrindinės mokyklos tarybos    

2013 m. rugpjūčio 30 d.  

protokolo Nr.1.5-5 nutarimu                                                                                                                                                                                   
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  2013-2014 m. m. veiklos plano  

               1 priedas 

 

PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  

DARBO PLANAS 

2013-2014 M. M. 
 

Tikslas: 
Gerinti pradinio ugdymosi proceso kokybę ir organizavimą. 

 

Uždaviniai: 

1. Atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimas ugdymo procese. 

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

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

4. Mokymosi motyvaciją skatinančios aplinkos kūrimas. 

5. Projektinė veikla. 

6. Švietimo naujovės, aktualijos ir sklaida. 

 

Eil.

Nr. 

Metodinė veikla Data Atsakingas 

1. Pradinių klasių teminių planų aptarimas 

ir aprobavimas. 

Rugpjūtis V. Naumovič 

2. Metodinis pasitarimas dėl pirmokų ir 

priešmokyklinės grupės ugdytinių 

adaptacijos mokykloje. 

Spalis G. Grinevič 

1 klasės auklėtoja 

3. Mokyklinis 2-4 klasių matematikos 

konkursas „Kengūra“. 

Vasaris L. Kašėtienė 

 

4. „Kalbų savaitė“ – mokyklinis skaitovų 

konkursas lenkų, lietuvių, anglų 

kalbomis. 

Kovas Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos, dalykų 

mokytojos 

5. Rajoninis skaitovų konkursas lenkų kalba 

„Su eilėmis nuo vaikystės“. 

Kovas Pradinio ugdymo  

mokytojos, dalykų 

mokytojos 

6. Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos 

raiškiojo skaitymo konkursas ,,Happy 

English“ 

Balandis E. Rumbutė 

7. 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 organizavimas, 

projekto „Vabaliukai“ įgyvendinimas. 

Birželis L. Kašėtienė, 

priešmokyklinio 
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ugdymo pedagogė, 

pradinio ugdymo ir 

dalykų mokytojai 

13. Metodinės grupės darbo aptarimas ir 

darbo plano 2014-2015 m.m. sudarymas. 

Birželis V. Naumovič 
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PRIEŠMOKYKLINIO  IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  

RENGINIŲ PLANAS 

2013-2014 M. M. 

 

. 

Eil.

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Projekto „Būsiu sveikas ir stiprus” 

įgyvendinimas. 

Rugsėjis-lapkritis E. Lavrukaitienė 

2. Būrimų ir žaidimų šventė„Andžejki”. Lapkritis L. Kašėtienė 

3. Kalėdinė vakaronė. Gruodis J. Lakomska 

4. Naujametis karnavalas. Gruodis V. Naumovič 

5. Senelių popietė. Sausis G. Grinevič 

 

6. Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Sausis E. Radulevič 

7. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas. 

Vasaris E. Radulevič 

E. Lavrukaitienė 

8. Integruota veikla – Užgavėnės.  Vasaris G. Grinevič 

 

9. Šeimos šventė. 

 

Gegužė L. Kieras 

E. Lavrukaitienė 
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     2013-2014 m. m. veiklos plano  

                 2 priedas 

 

KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

DARBO PLANAS 2013-2014 M. M. 

 

1 tikslas. Formuoti atsakingą, kūrybišką ir pilietišką asmenybę. 

Uždaviniai: 

1.1. Puoselėti mokyklos bendruomenės kultūrą, organizuoti tradicinius mokyklos renginius.  

1.2. Bendradarbiauti su rajono mokyklomis organizuojant ir dalyvaujant rajoniniuose renginiuose, 

konkursuose.  

1.3. Plėtoti tęstinį pilietinį ir tautinį ugdymą organizuojant valstybines šventes, minėjimus.  

 

2 tikslas. Tobulinti ugdymo/-si aplinką bei bendradarbiavimą su projektų bei socialiniais 

partneriais.  

Uždaviniai: 

2.1. Kurti ir paįvairinti edukacines aplinkas: organizuoti edukacines pamokas mokykloje ir 

netradicinėse aplinkose (muziejuose, parodose, išvykose ir kt.), organizuoti edukacines išvykas, 

ekskursijas.  

2.2. Tęsti projektinį bendradarbiavimą.  

 

Eil.

nr. 

Metodinė veikla Data Atsakingas 

1. Teminių planų aptarimas ir aprobavimas. 2013 m. 

rugpjūtis 

A.Sobolevska 

E.Rumbutė 

2. Penktos klasės mokinių anglų kalbos žinių 

patikrinimas, baigus pradinio išsilavinimo kursą. 

2013 m. 

rugsėjo 10 d. 

E.Rumbutė 

3. Ekskursija į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą 

ir Europos parką, skirta Europos kalbų dienai 

paminėti. 

2013 m. 

rugsėjo 27 d. 

A.Sobolevska 

E.Rumbutė 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

4. Atvira rajoninė anglų kalbos pamoka. 2013 m. 

spalio 23 d. 

E.Rumbutė 

5. Atvira rajoninė lietuvių kalbos pamoka. 2013 m. 

lapkritis 

I.Stefanovič 

6. I trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė bei 

aptarimas. 

2013 m. 

lapkritis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

L.Kieras 

7. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas. 2013 m.  

lapkritis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

L.Kieras 

8. Atvira rusų kalbos pamoka. 

 

2013 m. 

gruodis 

A.Sobolevska 

9. Lenkų kalbos diktantas, skirtas Mokyklos globėjo 2014 m. I.Orlova 



27 

 

 

dienai paminėti. sausis 

10.  Rajoninis anglų kalbos debatų konkursas „Let‘s 

debate“. 

2014 m. 

vasario 26 d. 

E.Rumbutė 

11. II trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė bei 

aptarimas. 

2014 m. 

vasaris 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

L.Kieras 

12. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas. 2014 m. 

vasaris 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

L.Kieras 

13.  Mokyklos pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas „Happy English“. 

2014 m. 

kovas 

E.Rumbutė 

14. Rajono pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas „Happy English“. 

2014 m. 

balandžio 

8 d. 

E.Rumbutė 

15. III trimestro metodinės veiklos ir  renginių analizė bei 

aptarimas.  

2014 m. 

birželis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

L.Kieras 

16. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir aptarimas.  2014 m. 

birželis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

J.Gudalevič 

L.Kieras 

17. PUPP (lietuvių k., lenkų k., anglų k.) rezultatų analizė 

ir aptarimas. 

2014 m. 

birželis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

18. Metodinės grupės veiklos per mokslo metus aptarimas 

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

2014 m. 

birželis 

E.Rumbutė 

A.Sobolevska 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

J.Gudalevič 

L.Kieras 
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KALBŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

RENGINIŲ PLANAS 
2013-2014 M. M. 

 

Eil.

nr. 

Renginys Data Atsakingas 

1. Mokslo metų pradžios šventė.  2013 m. 

rugsėjo 2 d. 

I. Orlova 

2. Europos kalbų dienai, skirti renginiai:  

ekskursijaį Lietuvių literatūros ir tautosakos 

institutą ir Europos parką. 

2013 m. 

rugsėjo 24 d. 

E.Rumbutė 

I.Stefanovič 

I.Orlova 

3. Mokytojų dienai skirtas renginys. 2013 m. spalio 

5 d. 

I.Orlova 

4. Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti skirtas 

renginys. 

2013 m. 

lapkričio 11 d. 

J. Gudalevič 

5.  Sausio 13-ajai skirtas renginys. 2014 m. sausio 

13 d. 

I.Stefanovič 

6.  Mokyklos globėjo diena. 2014 m. sausio 

28 d. 

I.Orlova 

7. Rusų kalbos rajoninis konkursas. 2014 m. vasaris A.Sobolevska 

8. Vasario 16-ajai skirtas renginys. 2014 m. vasario 

15 d. 

I.Stefanovič 

9. Kovo 11-ajai skirtas renginys. 2014 m. 

kovo 10 d. 

J. Gudalevič 

10. Renginys, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai. 

2014 m. 

gegužės 7 d. 

I.Stefanovič 

11. Rajoninis pradinių klasių anglų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas „Happy English“. 

2014 balandžio  

mėn. 8d. 

E.Rumbutė 

12.  Paskutinio skambučio šventė. 2014 m. 

gegužės  31 d. 

I.Orlova 

13. Pagrindinio išsilavinimo suteikimo pažymėjimų 

įteikimo šventė. 

2014 m. 

birželis 

I. Orlova 

14. Mokyklų partnerystės projektas su Baltstogės 

A.Mickevičiaus gimnazija. 

Per mokslo 

metus 

A.Sobolevska 

I.Orlova 

E.Rumbutė 

I.Stefanovič 

15. Projektas – jaunimo mainai su Regionine švietimo ir 

kultūros draugija „Wspolnota Wiejska“ Kijevo m. 

(Lenkija). 

Per mokslo 

metus 

A.Sobolevska 

I.Orlova 

E.Rumbutė 

I.Stefanovič 
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   2013-2014 m. m. veiklos plano  

                      3 priedas 

 

GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

 DARBO PLANAS  

2013-2014 M. M. 

 

Tikslas: 

1. Didinti tiksliųjų mokslų motyvaciją, skatinančią integruotis visuomenėje bei stiprinti gamtos ir 

tiksliųjų mokslų mokymo kokybę. 

 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti mokyklinius konkursus, olimpiadas, viktorinas. 

2. Siekti, kad mokiniai įvaldytų matematinio mąstymo elementus, išmoktų bendrauti vartodami 

matematines sąvokas. 

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 R. Šuscickaja 

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 R. Šuscickaja 

4. Mokyklinių ir rajoninių olimpiadų 

mokyklos moksleivių rezultatų 

analizė. 

Gruodis 

Sausis 

Dalykų mokytojai 

5. Renginių aptarimas. Per metus Dalykų mokytojai 

6. 2014-2015 m.m. metodinės grupės 

darbo plano projekto sudarymas. 

Birželis R. Šuscickaja 
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GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

 RENGINIŲ PLANAS 

2013-2014 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 R. Šuscickaja 

3. Atvira matematikos pamoka. Spalis R. Šuscickaja 

4. Integruota istorijos ir informacinių 

technologijų pamoka. 

Lapkritis R. Šuscickaja  

J. Gudalevič 

5. Mokyklinės dalykų olimpiados. Gruodis Dalykų mokytojai 

6. Matematikos konkursas Gruodis R. Šuscickaja 

7. Integruota matematikos-ekonomikos 

pamoka. 

Sausis R. Šuscickaja 

A.Sobolevska 

8.  Integruota matematikos–chemijos 

pamoka. 

Vasaris R. Šuscickaja 

T.Bundzevič 

9. Tarptautinis matematinis konkursas 

“Kengūra”. 

Kovas R. Šuscickaja  

Pradinio ugdymo 

mokytojai 

10. Atvira informacinių technologijų 

pamoka. 

Gegužė R. Šuscickaja 

11.  Biologijos konkursas. Balandis T.Bundzevič 

12. Išvyka į Technikos ir energetikos 

muziejų Vilniuje. 

Birželis R.Gžybovski 

13. Išvyka į Planetariumą Vilniuje. Birželis R.Gžybovski 
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            2013-2014 m. m. veiklos plano  

                 4 priedas 

 

MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

DARBO PLANAS 2013-2014 M. M.  

 

 

1 tikslas. Teikti kokybišką ugdymą. 

Uždaviniai: 

1.1. Įgyvendinti meninio ugdymo programą. 

1.2. Taikyti įvairius gabių mokinių atpažinimo būdus. 

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

jausmą. 

1.4. Skatinti mokinius už mokslo ir nepamokinės veiklos rezultatus. 

 

2 tikslas. Gerinti metodinės grupės veiklą. 

Uždaviniai: 

2.1. Dalytis gerąja patirtimi, kelti kvalifikaciją. 

2.2. Bendradarbiauti su kitomis mokyklos bei rajono metodinėmis grupėmis.    

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Metodinės grupės darbo plano projekto 

koregavimas ir tvirtinimas. 

Meninio ir technologinio ugdymo grupės 

ilgalaikių planų, individualių programų 

aprobavimas. 

Rugpjūtis L.Kieras 

2. Rajoninis dailės pleneras ,,Piešiame 

muziką“. 

Rugsėjis D.Ustilaitė 

3. Kursų ir seminarų medžiagos sklaida ir 

aptarimas metodinėje grupėje. 

Rugsėjis-birželis L. Kieras 

D. Ustilaitė 

R.Artamonov 

B. Kieras 

4. 

 

 

Atviros kūno kultūros pamokos aptarimas. 

 

Lapkritis 

 

 

R. Artamonov 

5. 

 

 

Kalėdinės popietės,,Jasełka“organizavimo 

metodų aptarimas. 

Sausis L.Kieras 

J.Lakomska 

D.Ustilaitė 

B.Kieras 

6. Paskaita „Lietuvos tautodailės šakos 

Kaziuko mugėje“. 

Kovas D. Ustilaitė 

B. Kieras 

 

7. Atviro integruoto renginio-koncerto 

,,Velykų papročiai ir tradicijos“  

organizavimo metodų aptarimas. 

Balandis L.Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

8. Metodinės naujovės ruošiant vaikus 

tarptautiniam lenkų moksleiviškos dainos 

festivaliui, šeimos šventei ir Trakų r. 

festivaliui „Skambėk, lenkų daina“. 

Gegužė L. Kieras 
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9. 

 

Metodinės grupės darbo 2013-2014 m.m. 

analizė ir įvertinimas. 

 

Gegužė 

 

 

L. Kieras 

D. Ustilaitė 

R. Artamonov 

10. 2014-2015 m.m. darbo plano projekto 

rengimas. 

Birželis L.Kieras 
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MENINIO IR TECHNOLOGINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS 

RENGINIŲ PLANAS  

2013-2014 M.M. 

 

 

Eil.

Nr. 

Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Rajoninis dailės pleneras ,,Piešiame 

muziką“. 

Rugsėjis D.Ustilaitė 

2. Atvira kūno kultūros pamoka. Lapkritis R.Artamonov 

3. Kalėdinė vakaronė ,,Jasełka”. Gruodis J. Lakomska 

L.Kieras 

4. Kaziuko mugė. Kovas D.Ustilaitė 

B.Kieras 

5. Atviras integruotas renginys-koncertas 

,,Velykų papročiai ir tradicijos“. 

Balandis L.Kieras 

D. Ustilaitė 

B. Kieras 

6. Šeimos šventė. Gegužė L.Kieras 

7. Ekskursija į Šiuolaikinio meno centrą. Gegužė L.Kieras 

D. Ustilaitė 
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2013-2014 m. m. veiklos plano  

  6 priedas  

 
2013-2014 M.M. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI  

 

Eil. nr. Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos 2013-2014 m.m. veiklos 

plano svarstymas ir tvirtinimas; 

b) mokyklos 2013-2014 ugdymo 

plano svarstymas ir tvirtinimas. 

2013-08-29 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

2.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos veiklos programos 

vykdymas; 

b) 1-10 klasių pirmojo trimestro 

rezultatų svarstymas; 

c) Matematikos bei gamtos mokslų  

planų bei pamokos organizavimo 

analizė. 

d) bendrųjų programų ir mokytojų 

teminių planų dermės analizė. Vidinio 

(pamokų) inspektavimo rezultatų 

aptarimas. 

2013-12-05 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 2014-2015, veiklos planui 2014-

2015 m.m. projektų sudarymui).  

c) olimpiadų ir konkursų rezultatų 

analizė  

d)  Pamokos organizavimo ir 

vertinimo priežiūros analizė. Vidinio 

(pamokų) inspektavimo rezultatų 

aptarimas. 

2014-04-03 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. 

2014-05-30 

 

 

 

 

 

2013-06-10 

Direktorius,  

klasių auklėtojai 

6.  Organizuoti mokytojų tarybos posėdį: 

a) mokyklos ugdymo plano 2014-2015 

m. m. projekto aptarimas ir pasiūlymų 

teikimas; 

2013-06-27 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja, 

metodinių grupių 
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b) mokyklos veiklos plano  2014-

2015m. m. projekto aptarimas ir 

pasiūlymų teikimas; 

c) mokytojų metodinio darbo analizė ir 

aptarimas; 

d) mokytojų darbo krūvio 

paskirstymas 2014-2015 m. m. 

pirmininkai 
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2013-2014 m. m. veiklos plano  

        7 priedas  

 

2013-2014 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 
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2013-2014 m. m. veiklos plano  

          8 priedas 

 

MOKYKLOS TARYBOS DARBO PLANAS 2013–2014 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. Užgavėnės Vasaris Mokyklos tarybos nariai 

 

8. Vykusių renginių aptarimas, klausimų, 

problemų svarstymas 

Kovas Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 

9. Pavasarinė talka Kovas Mokyklos tarybos nariai 

 

10. Šeimos šventės bendruomenei 

organizavimas 

Gegužė Mokyklos tarybos nariai 

11. Dalyvavimas Trakų žemės lenkų 

kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų 

daina!“ 

Gegužė - 

birželis 

Mokytojai, tėvai, 

mokiniai 

12. Išvykų organizavimas, rėmėjų 

ieškojimas 

Rugsėjis - 

gegužė 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė  

Elvyra Lavrukaitienė 

13. Mokyklos tarybos darbo plano 

aptarimas, ugdymo plano ir veiklos 

plano projektų aptarimas 

Gegužė - 

birželis 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė Elvyra 

Lavrukaitienė 
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2013-2014 m. m. veiklos plano  

                                9 priedas 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO 

PAGRINDINĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

2013-2014 M. M. 

 

 

Tikslas. Gerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę. 

Uždaviniai: 
1. Skatinti mokyklos bibliotekos ir mokytojų bendradarbiavimą. 

2. Sudaryti lygias galimybes mokyklos bendruomenei naudotis informacinėmis technologijomis 

bibliotekoje. 

3. Organizuoti parodas ir rengti informacinius stendus. 

 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Įgyvendinimo būdai ir formos Data 

1. Moksleivių 

kultūrinių 

interesų ugdymas 

1.Supažindinti naujus bibliotekos lankytojus su 

bibliotekos taisyklėmis. 

2. Padėti orientuotis skaitytojams knygų fonde. 

3.Formuoti moksleivių informacinius įgūdžius, 

mokyti naudotis informaciniu–bibliografiniu fondu: 

enciklopedijomis, žodynais, žinynais. 

4. Papildyti nauja medžiaga skaitykloje veikiančias 

parodėles. 

5. Surengti literatūros parodas žymioms datoms bei 

rašytojų gimimo metinėms paminėti. 

Per mokslo 

metus 

2. Parodų 

rengimas 

1. Naujos literatūros paroda. 

2. „Įdomiausia vasaros atostogų knyga“. 

3. ,,Tau, Mokytojau“ - parodėlė, skirta Mokytojo 

dienai. 

4. Kalėdinė popietė. 

5.Vasario 16- oji – Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena. 

6. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena. 

7. Knygnešių dienai skirta parodėlė. 

 8. ,,Mama, mamyte brangiausia“ – paroda, skirta 

Mamos dienai paminėti. 

9. ,,Šeima – tikras lobis“ – paroda, skirta Šeimos 

dienai paminėti. 

10. ,,Renkam knygos karalių“ – apdovanojamas 

aktyviausias bibliotekos lankytojas. 

Nuolat 

Rugsėjis 

Spalis 

 

Gruodis 

Vasaris 

 

Kovas 

 

Kovas 

Balandis 

 

Gegužė 

 

Birželis 

 

3. Mokinių 

profesinis 

informavimas 

Ilgalaikė paroda profesiniam informavimui 

,,Renkuosi profesiją“. 

Nuolat 

4. Skaitymo 

skatinimas 

1.Mokinių informavimas apie naujai gautą  literatūrą. 

2. Aktyviausių skaitytojų rinkimai. 

Per mokslo 

metus 
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3. Teminių parodų rengimas. 

5. Skaitytojų 

aptarnavimas 

1. Teikti skaitytojams informaciją apie esamus 

bibliotekos fondus, knygų išdėstymą bei naudojimąsi 

jomis. 

2. Padėti skaitytojams, ieškantiems šaltinių tam 

tikromis temomis. 

3. Atsakyti į skaitytojų pateiktas užklausas. 

Nuolat 

6. Fondų 

komplektavimas 
ir tvarkymas  

1. Klasifikuoti naujas knygas, pildyti ir tvarkyti 

katalogą.  

2. Papildyti fondą nauja literatūra. 

3. Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus. 

4. Užsakyti trūkstamus vadovėlius.  

5. Vykdyti fondų nurašymą. 

Per mokslo 

metus 
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2013-2014 m. m. veiklos plano  

                      10 priedas 

 

TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMAS IR APRŪPINIMAS MOKYMO, 

TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS 2013-2014 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  

2013-2014 m.m. Trakų r. 

savivaldybė  

160 000,00 

2.  

 

 

 

 

Sporto inventorius: 

1. Slidės su batais 

 

2. Badmintono ir stalo 

teniso raketės 

Sporto salė 

 

 

2013-2014 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 

2013-2014 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,  Multimedijos įsigijimas  

 

 

 1-4 klasių 

kabinetas  

Lenkų kalbos  

Chemijos 

kabinetui  

2013-2014 m.m.  

 

Lenkijos 

respublikos 

ambasada  

2500,00 Lt 

5.  Medžiagos 

elektrolitiniam laidumui 

tirti 

 

Chemijos 

kabinetas 

2013-2014 m.m.  

 

 

MK 

 

300,00 

 

 

6.  Tapybos ir kitų menų 

klasicistinių veikalų 

reprodukcijos 

Technologijų 

kabinetas 

 

2013-2014 m.m. MK 

 

 

300,00 

7.  Priemonės 

demonstraciniams 

molekulinės fizikos 

bandymams (skysčių 

konvekcijai): 

1. Elektrinis šildytuvas 

su reflektoriumi 

2. Lemputės 

3. Vakuuminiai diodai ir 

triodai 

Fizikos 

kabinetas 

2013-2014 m.m. MK  

 

 

 

 

250,00 

 

350,00 

180,00 
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8.  Ritmo lentelių 

komplektas 

Muzikos terminų 

žodynas 

Muzikos 

kabinetas 

2013-2014 m.m.  Lenkijos 

Respublikos 

draugija 

„Wspolnota 

Polska“ ir 

„Semper 

Polonia“, MK 

150,00 

9.  Futbolo  aikštelės 

atnaujinimas 

Mokyklos 

stadionas 

2013-2014 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

200 000,00 

10.  Lentelės rašybai, 

kirčiavimui ir kt. 

Lietuvių 

kalbos 

kabinetas 

2013-2014 m.m. MK 200,00 

11.  

 

Batai prie tautiniaų 

drabužiai  

Mokyklos 

ansambliui 

„Tęcza“ 

2013-2014 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

5000,00 

12. Informacinių 

technologijų kabineto 

atnaujinimas 

Informacinių 

technologijų 

kabinetas 

2013-2014 m.m. Rėmėjų lėšos 

 

5000,00  

13. Senųjų dirbtuvių 

renovacija 

Priešmokykli

nės grupės 

patalpų 

įrengimas 

2013-2015 m. Lenkijos 

Respublikos 

draugija 

„Wspolnota 

Polska“ ir 

Trakų r. 

savivaldybės 

lėšos 

450000,00 

14. Histologinių preparatų 

rinkinys 

Biologijos/ch

emijos kab. 

2013-2014 m.m. MK lėšos 174,00 Lt 

15. Mokymo priemonė 

„Žinduolių audiniai“ 

Biologijos/ch

emijos kab. 

2013-2014 m.m. MK lėšos 52,00 Lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

2013-2014 m.m. veiklos plano 

           11 priedas 

 

TECHNINIO PERSONALO DARBO PLANAS 

2013-2014 M.M.  

 

 

Eil. 

nr. 

Priemonė Data Vykdytojas Atsakingas asmuo 

1. Aplinkos tvarkymas: 

-takelių priežiūra, 

 

-vejos priežiūra, 

 

-gėlynų sukasimas ir 

tvarkymas. 

 

Rugsėjis – 

spalis 

 

 

 

Balandis – 

gegužė 

 

Pastatų 

prižiūrėtojas  

V. Savicki 

 

Ūkvedė Č. Savickaja 

 

 

 

 

 

2.  Stadiono tvarkymas 

(futbolo aikštelės 

išlyginimas ir vejos 

apželdinimas). 

Spalis  Pastatų 

prižiūrėtojas  

V. Savicki 

 

Ūkvedė Č. Savickaja 

3.  Mokyklinių stendų 

atnaujinimas. 

 

Rugsėjis Klasių vadovai  Ūkvedė Č. Savickaja 

4.   Nuolatinė priežiūra: 

-šviesos įrengimų,  

-baldų, 

-santechnikos, 

įrengimų. 

Nuolat  Pastatų 

prižiūrėtojas  

P. Abucevič 

Ūkvedė Č. Savickaja 

 

 
______________________________
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