
Suinteresuotosios 

šalys
Misija Strateginė kryptis Tarpiniai rezultatai Trumpas tarpinio rezultato aprašymas Terminas Darbų detalizavimas tarpiniam rezultatui pasiekti Atsakingas asmuo

1. Ugdymosi praradimų poreikių identifikavimas. 1. Jovita Brunienė

2. Nustatytų ugdymosi praradimų kompensavimo planavimas ir 

įgyvendinimas.

2. Erika Spietinienė

3. Emocinės deprivacijos kompensacinių veiklų organizavimas. 3. Agnė Kuprytė-Ivanauskienė

4. Fizinio aktyvumo veiklų, sveikatos praradimams kompensuoti, 

įgyvendinimas.

4. Diana Onaitienė

5. Vasaros poilsio programų, ugdymosi praradimams kompensuoti, 

rengimas ir įgyvendinimas.

5. Vaida Norkevičienė

6. Sisteminis algoritmo taikymas ir jo veiksmingumo vertinimas 6. Rasa Dagienė

1. Parengiamas veiksmų planas.                                                                                           1. Erika Spietinienė

2. Organizuojamos konsultacijos mokytojams. 2. Virginija Bartkevičienė

3. Periodiškai atliekami mokėjimo mokytis kompetencijos matavimai ir 

analizė.

3. Rūta Bernikienė 

4. Periodiškai vykdomos patirtinio mokymosi taikymo pamokose 

refleksijos

4. Rasa Smirnovienė

1. Parengiami tvarkaraščiai, informuojami atrinktų mokinių tėvai, 

komunikuojama su NŠA

1. Erika Spietinienė                               

2. Įgyvendinami lietuvių k., matematikos ir gamtos mokslų dalykų 

moduliai 3–4 klasėse

2. Valerija Kauklienė

3. Įgyvendinami lietuvių k., matematikos ir gamtos mokslų dalykų 

moduliai 5–8 klasėse

3. Vilmutė Sprudzanienė

4. Surenkami duomenys apie mokinių pažangą. 4. Loreta Sokienė

5. Atliekama rezultatų analizė, pateikiamos išvados 5. Agnė Kuprytė-Ivanauskienė  

1. „Namų darbų klubo“ idėjos išgryninimas. 1. Dagnė Gališanskytė

2. Programos įgyvendinimas 2. Rūta Gelažnikienė

1. Kabineto remonto koncepcijos parengimas. 1. Rasa Dagienė

2. Mokinių savivaldos veiklos nuostatų atnaujinimas, veiklų vykdymas 

pagal planą.

2. Erika Spietinienė

3. Aktyvių mokinių klubo veiklos nuostatų atnaujinimas, veiklų vykdymas 

pagal planą

3. Vaida Norkevičienė

1. „Išsidūkimų kiemelio“ koncepcijos parengimas. 1. Rasa Dagienė

2. Veiklų ir priežiūros vykdymas pagal planą 2. Inesa Blinstrubienė

1. Parengiama projekto įgyvendinimo mokykloje  tvarka. 1. Erika Spietinienė                      

2. Mokomuosiuose dalykuose taikomų refleksijų praktikų pristatymas 

Mokytojų tarybos posėdžiuose.

2. Jovita Brunienė

3. Kitose veiklose taikomų refleksijų praktikų pristatymas Mokytojų 

tarybos posėdžiuose.

3. Aldona Jagminienė

4. Atliekama NMPP rezultatų analizė. 4. Danutė Blužienė                          

5. Atliekama kitų mokomųjų dalykų rezultatų analizė. 5. Ina Petraitienė

6. Duomenų apibendrinimas, išvadų parengimas 6. Daiva Šipulskienė

1. Parengiamas projekto veiksmų planas. 1. Jūratė Motiečienė

2. Įrengiamas „Mokyklos daržas“. 2. Darius Grigaliauskas 

3. Paskelbiama 5–8 klasių mokiniams informacija apie galimybę atlikti 

socialinę–pilietinę veiklą, sudaromas tvarkaraštis.

3. Birutė Bulatovienė  

4. Pradinėse klasėse vykdomas daugiamečių augalų sodinimas. 4. Loreta Sokienė

5. Vykdomas patyriminis mokymas (1–2 pamokos kiekvienai klasei) 5. Rasmuta Valčiukienė

1. Išsiaiškinama, kiek laiko mokinys aktyviai dalyvauja pamokoje. 1. Agnė Kuprytė-Ivanauskienė

2. Tyrimo/apklausos pristatymas mokytojams ir mokiniams. 2. Gitana Gecienė

3. Numatomi metodai laiko (kiek vaikai aktyviai dalyvauja) matavimui 

pamokoje.

3. Jolanta Bučinskytė                       

4. Iššūkio organizavimas. 4. Danutė Blužienė

5. Pakartotinai išsiaiškinama, kiek laiko mokinys aktyviai dalyvauja 

pamokoje

5. Agnė Kuprytė-Ivanauskienė

1. Kiekvienas klasės vadovas sudaro pokalbių vykdymo planą. 1. Aldona Jagminienė

2. 1–4 kartus per metus organizuojami trišaliai pokalbiai. 2. Zita Stasiūnienė

3. Stebima ir analizuojama mokinių daroma pažanga. 3. Rūta Bernikienė

4. Mokiniai apdovanojami už padarytą pažangą (,,nobeliukais“, 

padėkomis ir kt.)

4. Ilona Prokofijovienė

1. Anketos dėl tėvų galimybės vesti pamokas sudarymas. 1. Loreta Pukertienė

2. Tėvų, galinčių vesti pamokas, sąrašo sudarymas. 2. Rūta Dorofėjienė

3. Tėvų vedamų pamokų tvarkaraščio sudarymas. 3. Vaida Steponavičė

4. Mokyklos tinklapyje skyrelio „Kartą ir aš buvau mokytoju“  sukūrimas ir 

administravimas.

4. Irma Jančauskienė

5. Tėvų refleksijos sisteminimas  po pamokos vedimo 5. Irena Kačėnienė 

1. DofE programos įgyvendinimo koordinavimas.                                                                                                                                                   1. Rasa Dagienė                                                                              

2. Informacijos sklaida bendruomenei.                                                                     2. Kristina Poškienė                                

3. DofE vadovo veiklos įgyvendinimas.                                                                                         3. Kristina Poškienė        

4. Kokybės vizito su regiono koordinatore organizavimas.                    4. Rasa Dagienė

5. Dalyvavimas kvalifikaciniame žygyje ir sėkmingas programos baigimas 5. Živilė Bagūnaitė

1. Pasitikrinamųjų darbų vertinimo tvarkaraščio sudarymas ir viešinimas. 1. Jurgita Lukšienė

2. Darbų vertinimo išvadų ir refleksijos lapo parengimas pagal  REFLECTUS  

sistemą.

2. Vladas Vaidžiulis

3. Sukurti prezentaciją viešinimui, kitų tėvų įtraukimui 3. Asta Buškuvienė

1. „Kaimynų“ sąrašo sudarymas. 1. Rasa Dagienė

2.  Kaimyniškų santykių  kūrimas. 2. Rasa Dagienė

3. „Kaimynų“ dienos organizavimas. 3. Vaida Norkevičienė

4. „Kaimynų klasės'' parinkimas.                                                                                  4. Diana Muraulienė                                                             

5. Už surinktas lėšas įrengiama „Kaimynų klasė“ 5. Jonas Mečionis/ Stasys Verbickas

1. Parengiamas planas „Žaliosios laboratorijos“ įrengimo lėšoms 

pritraukti.

1. Vaida Norkevičienė

2. Organizuojamas  koncertas „Žaliosios laboratorijos“ įrengimo finansinei 

paramai.

2. Ina Petraitienė

3. Už surinktas lėšas įsigyjamos priemonės.                                             3. Vilmutė Sprudzanienė

4. Organizuojama talka „Žaliosios laboratotijos“ įrengimui 4. Ligita Mickevičiūtė

1. Lankstinuko paramai gauti kūrimas ir informacijos viešinimas 

,,Facebook'' paskyroje bei mokyklos tinklapyje.

1. Irma Jančauskienė

2. Lankstinukų išdalinimas PUG, 1–4 klasėms. 2. Vaida Norkevičienė                         

3. Lankstinukų išdalinimas 5-8 klasėms. 3. Erika Spietinienė

4. Tolygus paramos išlaidų paskirstymas mokiniams/tėvams/mokytojams 4. Vaida Norkevičienė

1. Sėkmingai organizuotas „Kudirnaktis“. 1. Darius Kavaliauskas

2. Organizuota viktorina „Sumanus be išmanaus“ . 2. Diana Muraulienė

3. Sėkmingai įgyvendinta 10-oji konferencija „Sveikas mokytojas 

–sėkmingo ugdymo garantas“

3. Rasa Dagienė 

1. Įmonių, galinčių priimti savanoriauti, paieška, kontaktavimas. 1. Rasa Dagienė

2. Vaikų savanoriavimas įmonėse partnerėse. 2. Vaida Norkevičienė                         

 3. Vaikų vykdomos savanorystės ir grįžtamojo ryšio iš įmonių partnerių 

analizavimas.

3. Danguolė Valavičienė

4. Savanorystės praktikumai 3–4 klasėse. 4. Živilė Bagūaitė 

5. Bendruomenės narių pedagoginis švietimas apie savanorystės 

galimybes

5. Kristina Poškienė 

1. Parengiama mokinių darbų demonstravimo koncepcija. 1. Vaida Norkevičienė

2. Prie kabinetų įrengiami stendai. 2. Jonas Mečionis/ Stasys Verbickas

3. Organizuojamos mokinių išmokimo darbų parodos. 3. Diana Onaitienė

4. Parodų ir kitos pasidalintos patirties viešinimas. 4. Ilona Prokofijovienė

5. „Kas iš to?“ 5. Danutė Vaičiurgienė

1. „Ugdymo meistrų mugės“ organizavimas. 1. Kristina Mikaliūnienė

2. „SEU meistrų mugės“ priemonės intarpas.                                                             2. Jūratė Kanišauskienė                         

3. „Ugdymo meistrų“ ir „SEU mugių“ aptarimas 3. Rasa Varkulevičienė

1. Idėjų emocinei savijautai stiprinti paieška ir organizavimas (pradinių 

klasių metodinė grupė).

1. Lauras Gaubas

2. Idėjų emocinei savijautai stiprinti paieška ir organizavimas (menų ir 

fizinio ugdymo metodinė grupė).                      

2. Darius Grigaliauskas

3. Idėjų emocinei savijautai stiprinti paieška ir organizavimas (lietuvių 

kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo metodinė grupė).

3. Romusas Labanauskas

4. Idėjų emocinei savijautai stiprinti paieška ir organizavimas (užsienio 

kalbų metodinė grupė).          

4. Lolita Rulienė

5. Idėjų emocinei savijautai stiprinti paieška ir organizavimas (tiksliųjų, 

gamtos ir socialinių mokslų metodinė grupė). 

5. Vilmutė Sprudzanienė

6.  „Refleksijos kitaip“ organizavimas 6. Vladislava Šiaudvytienė

1. Dalyvių registracija. 1. Kristina Eliašaitienė

2. Užsiregistravęs dalyvis įkalbina neužsiregistravusį kolegą dalyvauti 

kartu.

2. Vygintas Juozapaitis

3. Renginių organizavimas. 3. Darius Kavaliauskas.

4. Įvykusių renginių refleksija 4. Diana Onaitienė  

1. „Misijos pristatymo“ dienos  veiksmų plano parengimas ir 

įgyvendinimas. 

1. Vaida Norkevičienė

2. „Vertybių dienos“  veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas 2. Rasa Dagienė                                

Mokiniai pagal mokyklos sudarytą algoritmą 

likviduoja mokymosi spragas, atsižvelgiama į 

kiekvieno individualius poreikius

Kovas

Mokiniams

Kartu kurti 

kudirkišką 

bendrystę 

prasmingu ugdymo 

turiniu ir 

įtraukiančiais 

mokymo būdais

Renovuota, 

šiuolaikiška mokykla, 

kurioje yra išaugusi 

savarankiško ugdymosi 

dalis
Įrengtas „Išsidūkimų kiemelis“

Atsiradus poreikiui, sudarytos sąlygos mokinių 

emocinei savijautai stabilizuoti
Lapkričio 1 d.

Dalyvaujama projekte „Reflektavimo 

sistemos diegimas Radviliškio rajono 

mokyklose“

Planingai taikant virtualią reflektavimo sistemą, 

gerės 8 klasės mokinių rašymo rezultatai, kitų 

dalykų pasiekimai

Gruodis

Įkurtas „Namų darbų klubas“

Mokiniai, turintys laisvas pamokas arba 

gyvenantys nepalankioje socialinėje aplinkoje, 

turi sąlygas atlikti namų darbus 

Birželio 1 d.

Įrengtas Aktyvių mokinių klubo 

kabinetas

50 proc. mokytojų dalyvauja 

tradiciniuose mokytojų dviračių ir 

pėsčiųjų žygiuose

Stiprinama bendrystė, fizinė ir emocinė sveikata Gegužė, birželis

Įgyvendintos „Misijos pristatymo“ ir 

„Vertybių dienos“

Mokyklos bendruomenė žino siektinas vertybes ir 

pasiruošusi įgyvendinti progimnazijos „Misiją 

20–24“

Birželis, rugsėjis

50 proc. mokytojų vedė mokymus 

„Ugdymo meistrų" ir "SEU mugėse''
Plėtojama mokymosi mokyti kompetencija Sausis, birželis

Kiekviena metodinė grupė kartą per 

metus suorganizuoja kolegoms 

užsiėmimus emocinei savijautai 

stiprinti

Stiprinsime savo emocinę savijautą ir 

puoselėsime bendrystę dalyvaudami bendruose 

užsiėmimuose, terapijose

Visus metus

50 proc. socialinių pilietinių veiklų 

sudaro socialinės, ekologinės, 

projektinės bei pilietinės veiklos

Keičiasi požiūris į savanorišką veiklą, ugdomas 

sąmoningumas, plėtojamas socialinių-pilietinių 

veiklų meniu. Savanorystė – darnios ir tvarios 

bendruomenės pagrindas

Visus metus

Sudaroma galimybė mokiniams ir 

mokytojams eksponuoti išmokimą ir 

mokėjimą

Eksponuodami mokinių darbus, mokytojai 

dalinasi darbo praktika
Visus metus

Didėjantis dalyvių skaičius 

tradiciniuose renginiuose

Didėjantis įsitraukiančių į  renginius 

bendruomenės narių skaičius skleidžia žinią apie 

mokyklą ir plėtoja žinias apie dr. Vincą Kudirką, 

mokyklos bei krašto istoriją

Birželis, spalis, gruodis

Surinkta didesnė nei 3000 eurų  suma 

iš 1,2 proc. paramos

Didėjanti finansavimo suma leidžia geriau 

pritaikyti mokyklos aplinką mokinių poreikių 

tenkinimui. 

Gegužės 1 d.

Įrengta moderni „Kaimynų klasė ''

Mokyklos kaiminystėje esančių rėmėjų lėšomis 

įrengtame moderniame kabinete „Kaimynų 

klasė'' vyksta pamokos

Gegužės 25 d.

Tėvams

Padėti ugdyti 

vertybiškai 

sąmoningą ir 

išsilavinusį žmogų

Išaugęs tėvų, 

įsitraukusių į tiesioginį 

ugdymo procesą ir 

finansinės paramos 

paieškas, skaičius 

Funkcionuojanti „Žalioji laboratorija''

Mokyklos kieme įrengtoje „Žaliojoje 

labotarorijoje'' vykdomi  technologijų ir gamtos 

mokslų eksperimentai

Rugsėjo 15 d. 

Išaugęs tėvų pasitikėjimas mokykla, domėjimasis 

individualia vaiko ir grupės  pažanga bei sėkme, 

dalyvavimas organizuojant DofE žygių veiklą

Rugsėjis

 Kartą per pusmetį 3–5 tėvai iš klasės 

dalyvaus vertinant mokinių 

pasitikrinamuosius darbus

Realios situacijos apie mokinių pasiekimus 

įvertinimas, suvokimas, kad mokytoju būti reikia 

specialių kompetencijų,  didesnė pagarba 

mokytojo darbui

Pagal parengtą tvarkaraštį 

(individualiai suderinus)

Įgyvendinama DofE tarptautinių 

apdovanojimų programa

Kartą per pusmetį vienas iš klasės  

tėvų   veda pamokas  arba talkina jas 

vedant

Bendruomenei

Vieni kitiems

Kartu siekti 

profesionalumo, 

ugdymo kokybės ir 

bendro tikslo

Mus vienija misija

Plėtojant tradicijas 

stiprinti 

bendruomenę ir 

puoselėti gerą 

reputaciją

Išaugęs dalyvių 

skaičius tradiciniuose 

renginiuose

Keičiasi tėvų supratimas apie procesus pamokose 

ir mokytojo misiją, klasės tėvai diskutuoja apie 

savo dalyvavimą  ugdyme, dalinasi savo kaip 

mokytojo patirtimi

Pagal parengtą tvarkaraštį

Pagal nustatytą poreikį vykdomi 

trišaliai pokalbiai tarp klasės vadovo, 

mokinio, tėvų dėl individualios 

pažangos

Vykdant trišalius pokalbius gerėja mokinių 

ugdymo rezultatai
Gruodžio 23 d.

5. Veiklos planas 2021 metams

Įgyvendintas „Mokyklos daržo“ 

projektas

Ugdomos ekologinės vertybės, formuojami 

praktiniai gebėjimai, sudaromos sąlygos 

prasmingai socialinei-pilietinei veiklai

Gruodžio 23 d.

Įgyvendintas „20 minučių iššūkis“
50 procentų pamokos laiko aktyvusis  dalyvis yra 

mokinys
Gruodžio 23 d.

Klubo mokiniai, turėdami patalpas saviraiškai, 

dalyvauja visuose pasitarimuose, kuriuose 

svarstomi su mokinių ugdymu susiję klausimai

Spalio 1 d.

Projekto „Patirtinis mokymas(-is) – 

ugdymo(-si) patrauklumui'“ visuminis 

taikymas 6-8 klasių  pamokose ir 5-

ose klasėse

Patirtinio mokymo taikymas  pamokose padidėja 

30 proc. ir 15 proc. pagerėja mokinių mokėjimo 

mokytis kompetencija.

Birželis

Tęsiamas projekto „Mokinių 

gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo 

sistemos plėtra“ įgyvendinimas

Padidės atrinktų 59 3–8 kl. mokinių pasiekimai 

lietuvių k., matematikos ir gamtos mokslų 

dalykuose

Birželis

Algoritmo, mokymosi spragoms 

likviduoti, sukūrimas


