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 Joniškio žemės ūkio mokyklos strateginio švietimo plano įgyvendinimo  

2020 metų veiklos programa  

1-10 

 
Priedai: Lapų sk. 

1.  Pedagoginės veiklos priežiūros planas 6 

2.  Profesijos mokytojų metodinės grupės veiklos planas 3 

3.  Socialinės pedagogės veiklos planas 5 

4.  Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 3 

5.  Mokinių profesinio informavimo ir orientavimo veiklos programa  3 

6.  Mokinių tarybos veiklos planas 2 

7.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veiklos planas 2 

8.  Gimnazijos skyriaus veiklos planas 3 

9.  Bendrojo ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2 

10.  Psichologo veiklos planas 4 

11.  Mokomojo ūkio veiklos planas 2 

12.  Infrastruktūros ir mokymo materialinės bazės gerinimo veiklos planas 1 

13.  Sporto klubo „Žemyna“ veiklos planas 2 

14.  Neformaliojo mokinių įšvietimo veiklos planas  2 

15.  Bendrabučio auklėtojų veiklos planas 2 

16.  Bibliotekos-informacinio centro veiklos planas 7 

17.  Mokytojų susirinkimai 1 

18.  Administracinės tarybos veiklos planas  2 

19.  Praktinio mokymo vadovo veiklos planas 2 

20.  Sektorinio technologijų ir technikos praktinio mokymo centro veiklos 

planas 

2 

21.  Grupių vadovų metodinės grupės veiklos planas 1 

_________________________ 
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PAGRINDINIS 2020 METŲ TIKSLAS – KELTI UGDYMO(SI) SĄLYGŲ IR KOKYBĖS LYGĮ. 
 

TIKSLO ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI: 

 

1. Lanksčiai organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi gebėjimus: 

2. Kelti mokytojų kvalifikaciją ir padėti jiems geriau pažinti šiuolaikinės kartos mokinį, jo psichologiją, mokymosi ypatumus. 

3. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą. 

4. Tęsti mokyklos ugdymo erdvių modernizavimą ir gerinti mokinių ugdymo(si) sąlygas. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 

vykdytojai 
Tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1. LANKSČIAI ORGANIZUOTI UGDYMĄ, ATSIŽVELGIANT Į INDIVIDUALIUS MOKINIŲ MOKYMOSI GEBĖJIMUS: 

1.Tobulinti pamokos 

vadybą, kaip 

efektyvų pamokos 

uždavinių 

įgyvendinimo, 

vertinimo ir 

įsivertinimo bei 

kompleksinės 

pagalbos mokiniui 

teikimo pagrindą. 

1.1. Pamokų stebėjimas ir vertinimas 

pagal nustatytus pamokos tobulinimo 

aspektus: pamokos uždavinio 

formulavimas, išmokimo matavimas, 

vertinimas ir įsivertinimas pamokoje. 

Nuolat (pagal 

ugdomosios priežiūros 

planą) 

Mokyklos 

administracija 

Bus aplankyta ne mažiau kaip 30 pamokų, 

mokytojai aiškiai formuluos pamokos 

uždavinį (-ius), pamokose taikys išmokimo 

stebėjimo metodus. Mokiniai pamokos 

pabaigoje įvertins pamokos uždavinius 

kaip aiškius ir suprantamus, vertinimas 

skatins mokymosi motyvaciją. 

1.2. Mokinio sėkmės ir pažangos 

matavimo procedūrų pamokose 

taikymas. 

Nuolat Dalykų 

mokytojai 
Mokytojai dažniau taikys grįžtamojo ryšio 

procedūras, gautą informaciją, esant 

reikalui, panaudos vaiko pažangai pasiekti 

ir ilgalaikiams planams koreguoti. 

1.3. Ugdyti ir plėtoti mokinio mokėjimo 

mokytis kompetencijas. 

Nuolat Klasių, grupių 

vadovai 

Dalykų 

mokytojai 
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 1.4. Seminarų mokytojams 

organizavimas: 

1) darbo su gabiais mokiniais tematika; 

2) inovatyvių ir aktyvių  mokymo formų 

ir būdų klausimais 

2 kartus per metus (iš 

krepšelio lėšų) 

B. Juknienė Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, 

pamokose didesnis dėmesys bus skiriamas 

teisingam pamokos uždavinio 

formulavimui, kiekvieno mokinio 

pažangos fiksavimui. 

1.5. Mokytojų gerosios patirties sklaida 

mokykloje mokytojų metodinių 

susirinkimų metu ir mieste 

Pagal atskirą planą B. Juknienė Mokytojų mokymosi iš gerosios kolegų 

patirties strategija leis pakelti mokytojų 

profesinį kompetencijų lygį. 

Gerinamas mokyklos įvaizdis. 

1.6. Mokytojų aprūpinimas reikalinga 

metodine ir dalykine literatūra, 

kompiuterinėmis programomis, 

orgtechnika. 

Nuolat R. Valančius 

Metodinių 

grupių vadovai 

Mokytojams sudarytos galimybės tobulinti 

pamokos kokybę: naudoti naujausius 

metodus, pasirinkti tinkamą medžiagą. 

1.7. Diegti naujus mokymo metodus ir 

formas, informacinėmis 

technologijomis pagrįstą mokymą 

(barmeno, virėjo, statybininko 

specialybėse) 

Nuolat Praktinio 

mokymo 

vadovas 

Mokytojai 

1.8. Sistemingas mokytojų veiklos 

įsivertinimas, numatant tobulinimosi 

kryptis. 

Birželio mėn. Mokyklos 

administracija 

Mokytojai 

Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins 

mokytojus tikslingai tobulinti savo 

kompetencijas, siekti asmeninės pažangos. 

1.9. Mokyklos „platusis“ veiklos 

įsivertinimas, įvertinant mokymo ir 

mokymosi pokyčius. 

Lapkričio – kovo 

mėn. 

R. Valančius 

Įsivertinimo 

grupė 

Nustačius mokytojų ir mokyklos veiklos 

privalumus ir trūkumus tikslingai ir 

planingai bus koreguojama veikla 

(sudaromi veiklos ir ugdymo planai kitiems 

mokslo metams). 
1.10. Atlikti profesinio ugdymo 

programų kokybės vertinimą 

Spalis 

2.1. Vykdyti metinį ugdymo proceso 

priežiūros planą (priedas) 

Nuolat L. Božidaj 

R. Valančius 

Nuolat ir sistemingai prižiūrimas ugdymo 

procesas įgalins pasiekti geresnių rezultatų, 
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2.Tobulinti ugdymo 

proceso priežiūros 

sistemą. 

2.2.Grįžtamojo stebėjimo 

organizavimas ir aptarimas 

administracinių pasitarimų metu. 

Balandžio mėn. L. Božidaj 

R. Valančius 

fiksuoti mokinių mokymosi rezultatų 

pokyčius. Mažės probleminių situacijų 

grupėse. Mokytojai gaus savalaikę 

metodinę pagalbą. 

3. Tobulinti 

mokinių, turinčių 

skirtingus 

gebėjimus, ugdymą 

pamokose ir 

neformaliojo 

ugdymo programose. 

3.1. Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos stebėjimas, tyrimas ir 

aptarimas 

Spalis-lapkritis, 

balandis-gegužė 

R. Valančius 

Soc. pedagogė 

Psicologas 

Ne mažiau kaip 60 proc. mokinių vertins 

savo jauseną mokykloje gerai.  

  

3.2. Pagalbos mokiniui, leidžiančios 

pasiekti individualios kiekvieno vaiko 

sėkmės, organizavimas 

bendradarbiaujant grupėje dirbantiems 

mokytojams. 

Nuolat R. Valančius 

Grupių vadovai 

3.3. Efektyvus ir veiksmingas mokytojų 

teikiamų konsultacijų naudojimas 

siekiant kompleksinės pagalbos 

kiekvienam mokiniui. 

Nuolat (individualiai 

ir konsultacinių 

pamokų metu –

pagalbos moduliai.) 

Dalykų 

mokytojai 

Didės mokinių mokymosi motyvacija, 

atsiradus galimybei patirti sėkmę. 

3.4. Tikslinga pagalbos mokiniui 

specialistų veikla, teikiant pagalbą 

mokiniams, turintiems elgesio 

sutrikimų problemų. 

Nuolat Psichologas, 

soc. pedagogė 

70 proc. mokinių pozityviai vertis savo 

individualius pasiekimus. 

3.5. Efektyvinti darbą su gabiais 

mokiniais ruošiant juos konkursams ir 

olimpiadoms. 

Nuolat Dalykų 

mokytojai 

(darbą 

koordinuoja 

pavaduotoja) 
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 3.6. Organizuoti visų specialybių 

mokinių meistriškumo konkursus, 

siekiant išaiškinti geriausius 

specialistus, 

Per mokslo metus Profesijos 

mokytojai 

Didės mokinių mokymosi motyvacija, 

atsiradus galimybei patirti sėkmę. 

 
3.7. Plėtoti partnerystės tradicijas: 

organizuoti atviras, integruotas dalykų 

pamokas-seminarus, pamokas keičiant 

edukacinę aplinką 

Per mokslo metus Dalykų 

mokytojai 

 

3.8. Metodinių grupių susirinkimai 

tema: 

„Vertinimas kaip ugdymas: kaip 

vertiname skirtingų gebėjimų ir 

poreikių mokinių pažangą“. 

Sausis Mokyklos 

administracija 

m/grupių 

vadovai 

Dalykų mokytojai formuluoja vieningus 

reikalavimus, vertinant skirtingų 

gebėjimų mokinių pažangą. 

3.9. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos 

metinį Veiklos planą (priedas) 

Nuolat L. Božidaj Mažės probleminių situacijų pamokose ir 

mokykloje, gilės tėvų-mokytojų-mokinių 

bendradarbiavimas padedant vaikui. 3.10. Vaiko gerovės komisijos 

sprendimų ir jų įgyvendinimo 

aptarimas administracijos tarybos 

pasitarimuose. 

1 kartą per pusmetį L. Božidaj 

3.11. Atlikti tyrimą: „Kaip tenkinami 

gabių mokinių poreikiai, siekiant 

individualios pažangos“. 

Sausio mėn. Psichologas 

4. Įdiegti bendrą 

mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir analizės 

sistemą. 

4.1.Kartu su metodinėmis grupėmis, 

mokyklos taryba sukurti mokyklos 

mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir analizės sistemą. 

Sausis-vasaris Mokyklos 

administracija 

Metodinių 

grupių vadovai . 

Bus suvienodinti reikalavimai mokytojams 

ir mokiniams, renkant, analizuojant ir 

vertinant kiekvieno mokinio pažangą. 
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2. KELTI MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJĄ IR PADĖTI JIEMS GERIAU PAŽINTI ŠIUOLAIKINĖS KARTOS MOKINĮ, JO 

PSICHOLOGIJĄ, MOKYMOSI YPATUMUS. 

1. Tikslingai vykdyti 

mokyklos pagalbos 

specialistų veiklą. 

 

1.1.Organizuoti nuolatinius mokinių, 

tėvų ir mokytojų konsultacijas 

psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi 

problemoms spręsti. 

Nuolat  Pagalbos 

mokiniui 

specialistai. 

Mažėja psichologinių ugdymosi 

problemų, gerėja mikroklimatas grupėse, 

sparčiau vyksta mokinių adaptacija, 

mokytojams dalykininkams teikiama 

realia pagalba iš specialistų. 

1.2. Organizuoti seminarą praktikumą: 

„ Kaip dirbti su Z kartos mokiniais? 

Sausis Mokyklos 

administracija 

Metodininkas 

Mokytojai įgyja naujų kompetencijų. 

Gerėja mokinių akademiniai rodikliai, 

emocinė aplinka mokykloje. 

1.3.Organizuoti mokytojų 

susitikimus(seminarus) su žinomais 

Lietuvoje  psichologais. 

Balandis L. Božidaj 

1.4. Vykdyti patyčių prevencijos ir 

intervencijos metinį planą (priedas) 

Visus metus  Gerės mikroklimatas mokykloje, mažės 

patyčių atvėjų skaičius, Bus aktyviau 

bendradarbiaujama su socialiniais 

partnerias (policija, vaikų teisių 

institucijomis, seniūnija, tėvais) 

2. Įgyvendinti 

ugdymo karjerai 

programą. 

2.1. Tęsti bendradarbiavimo sutartį su 

M. Slančiausko progimnazija, 

organizuojant 8 klasių supažindinimą 

su mokykloje ruošiamomis 

programomis. 

Pagal atskirą planą R. Valančius Mokiniai ruošiami ateičiai, gaus tikslingų 

žinių, padėsiančių rinktis tolesnę 

mokymosi kryptį ir profesiją. 

 

2.2. Integruotos mokomųjų dalykų su 

ugdymu karjerai pamokos. 

Visus metus Dalykų 

mokytojai 

Sėkmingumo kriterijus – buvusių 

mokyklos mokinių dalyvavimas ugdymo 

karjerai skirtuose renginiuose, išvykos. 
2.3. Pažintinės išvykos į auštąsias 

mokyklas. 

Pagal atskirą planą 
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2.4.Organizuoti mokinių edukacines 

pamokas ir susitikimus su soc. 

partneriais jų įmonėse. 

Grupių vadovai 

(koordinatorė -

V. Baltaragytė) 

Susitikimai su buvusiais mokyklos 

mokiniais „Sėkmės istorijos“. 

2.5. Informaciją apie ruošiamas 

specialybes skelbti internetinėje 

svetainėje, informuoti vidurinių ir 

pagrindinių mokyklų administraciją, 

dalyvauti susitikimuose su mokiniais, jų 

tėvais, mokytojais. 

V. Baltaragytė 

2.6. Vadovų tarybos posėdžiuose 

išklausyti mokytojų ataskaitas apie tai, 

kaip sekėsi teikti informaciją profesinio 

orientavimo klausimais konkrečiose 

mokyklose. 

Mokytojai 

2.7. Paskaita „Kaip surasti savo 

svajonių darbą“ 

Spalis V. Baltaragytė 

3. Didinti mokytojų 

savišvietos ir 

dalyvavimo 

nuotolinėse 

kursuose vaidmenį. 

3.1.Organizuoti mokytojų diskusijas 

tema: „Kolegos, neseniai aš perskaičiau 

ir noriu pasidalinti...“ 

Mokinių atostogų 

metų 

Metodinių 

grupių vadovai 

Kils mokytojų kompetencijų lygis, augs 

pamokos kokybė. 

3.2. Sudaryti sutartį su nuotolinių kursų 

organizatoriais dėl bendradarbiavimo. 

Sausis L. Božidaj 

3.  PLĖTOTI MOKYKLOS BENDRUOMENĖS BENDRADARBIAVIMO KULTŪRĄ. 

1.Efektyvinti grupės 

vadovo veiklą. 

1.1. Planuojant grupės vadovo veiklą 

planuose numatyti edukacinių erdvių ir 

renginių lankymą už mokyklos ribų. 

1 kartą per 3 mėn. Metodinių 

grupių vadovai 

Veikla taps įvairesnė, ne rečiau kaip 3 

kartus per mokslo metus grupės vyks į 

meno, švietimo institucijas, vykdančias 

edukacinius projektus. 

1.2. Planuojant grupės vadovo veiklą 

planuose numatyti patyčių ir smurto 

prevencijos renginius, remiantis 

mokyklos planu (priedas) 

1 kartą per 3 mėn. Klasių ir grupių 

vadovai 

 

Mažės smurto ir patyčių grupėse, 

mikroklimatą grupėse 60 proc. mokinių 

vertins gerai. 



8 
 

1.3. Pagalbos mokytojui bei grupės 

vadovų efektyvinimas grupės valdymo 

klausimais. 

Nuolat Pagalbos 

mokytojui 

specialistai 

Gerės grupių mikroklimatas.  

20 proc. sumažės incidentų pamokose, 

reikalaujančių pavaduotojo ar grupės 

vadovo pagalbos. 

1.4. Gerąją grupės vadovo veiklos 

patirtį aptarti mokytojų susirinkime. 

Gegužės mėn. Metodinės 

grupės vadovas 

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu 

mokytojai gaus reikalingą konsultaciją. 

1.5.Organizuoti grupės vadovo veiklos 

patikrą -įvertinimą. Geriausius klasių 

vadovus paskatinti. 

Vasario mėn. L. Božidaj 

2. Skatinti ir 

įvertinti mokinių 

iniciatyvas ir 

pasiekimus 

2.1. Mokinių tarybos veiklos 

aktyvinimas. 

Nuolat Veiklos kuratorė  Mokykloje vyks mokinių inicijuotos 

akcijos, renginiai. 

2.2. Mokinių apdovanojimas už puikius 

ugdymosi ir kitos veiklos pasiekimus 

mokslo metų pabaigoje. 

Gegužės-

birželio mėn. 

Mokyklos 

administracija 

Geras mokymasis didelei daliai mokinių 

taps prioritetu. Puikiai, gerai ir labai 

gerai besimokančių mokinių skaičius 

padidės 5-10 proc. 2.3. Apie mokinių pasiekimus 

informuojama mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

Nuolat Dalykų 

mokytojai  

2.4. Ekskursijos: 1) pirmūnams, grupių 

seniūnams, puikių ugdymosi rezultatų 

(meno, sporto, mokslo ir kt.) 

pasiekusiems mokiniams, 2) grupei, 

laimėjusiai konkursą „Geriausiai 

lankanti pamokas grupė“. 

Rugsėjo mėn. 

Gegužės mėn. 

L. Božidaj 

3.Tobulinti 

bendruomenės narių 

ir visuomenės 

informavimo 

kultūrą, pristatant 

mokyklos veiklą bei 

pasiekimus. 

3.1.E-dienyno galimybių panaudojimas 

teikiant su ugdymu susijusią 

informaciją. 

Nuolat Mokytojai 

Mokyklos 

vadovai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

  

Ne mažiau nei 85 proc. tėvų palankiai 

vertins informacijos apie mokyklą 

pateikimą. 

 

 

 

Visuomenė bus supažindinta su mokyklos 

veiklos rezultatais. 

3.2. Savalaikis informacijos teikimas 

visuomenei panaudojant mokyklos 

internetinės svetainės galimybes. 

Nuolat 

3.3.Informacijos apie mokyklos veiklą 

pateikimas žiniasklaidai. 

Nuolat 
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3.4. Tradiciniai renginiai mokyklos ir 

miesto bendruomenei. 

Pagal atskirą planą. Neformalaus 

darbo 

organizatorius 

Organizuojami ne mažiau kaip 4 renginiai 

per metus. 

3.5. Paminėti Lietuvai atmintinas datas: 

Laisvės gynėjų diena, Lietuvos 

nepriklausomybės diena, 

Nepriklausomybės atkūrimo diena 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

3.6. Mokinių darbų ekspozicijos 

mokyklos erdvėse. 

Nuolat 

3.7. Bendradarbiavimas su kitomis 

ugdymo įstaigomis (mokinių darbų 

parodos ir saviveiklos  pasirodymai). 

2 kartus per metus 

3.8. Mainų programos vykdant 

tarptautinius projektus. 

II pusmetis Mokyklos 

administracija 

Mokiniai įgis naujų įgūdžių ir gebės 

tinkamai atstovauti mokyklai. 

3.9. Dalyvavimas Šiaulių regiono ir 

respublikinėse profesinio mokymo 

įstaigų mokinių sporto varžybose. 

Pagal sporto renginių 

tvarkaraštį 

Sporto klubo 

vadovas 

4. TĘSTI MOKYKLOS UGDYMO ERDVIŲ MODERNIZAVIMĄ IR GERINTI MOKINIŲ UGDYMO(SI) SĄLYGAS. 

1. Veiklios, saugios, 

draugiškos, be 

patyčių mokyklos 

kūrimas. 

1.1. Bendruomenės dalyvavimas 

patyčių ir smurto prevencijos metinio 

plano vykdyme (plano priedas ) 

Visus metus  Bendradarbiavimas su kitomis 

institucijomis didins mokinių saugumą 

(mažės patyčių, smurto, traumatizmo 

atvejų, spręsis rūkymo problema). 1.2. Mokinių patyčių prevencijos veiklų 

organizavimas, mažinant smurto ir 

traumų atvejus. 

Nuolat  

1.3. Dalyvavimas kitų institucijų 

inicijuojamose prevencinėse 

programose, akcijose. 

Nuolat  

1.4. Bendradarbiavimas su vaiko 

saugumą užtikrinančiomis institucijomis 

Nuolat  

2.1. Renginiai sveikatos ugdymo 

klausimais. 

Pagal atskirą planą Visuomenės 

sveikatos 

Mokiniai įgis žinių, gerės mokinių 

sveikatos indeksas. 
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2. Ugdyti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

2.2. Tyrimas apie mokinių sveikatą. Gruodžio mėn. priežiūros 

specialistė  
2.3. Sveikatinimo paskaitos 9-10 klasių 

mokiniams. 

3-4 per metus 

3.Ugdyti mokinių 

kultūrą, 

pasididžiavimo savo 

mokykla jausmą. 

3.1.Klasių ir grupių valandėlių 

organizavimas kultūros, bendravimo, 

tolerancijos klausimais. 

Pagal atskirą planą Klasių ir grupių 

vadovai 

Mokyklos veiklos įsivertinimas atspindės 

mokyklos bendruomenės susitapatinimo su 

mokykla ir požiūrio į mokyklą kaitą (labai 

gerai vertins ne mažiau nei 90proc. 

respondentų). 
3.2. Mokyklos bendrųjų  renginių 

įvairovė, atitinkanti mokinių poreikius 

ir amžiaus ypatumus. 

Nuolat 

3.3. Atvirųjų durų dienos būsimiesiems 

mokiniams 

Kovo - balandžio 

mėn. 

V. Baltaragytė 

4. Toliau gerinti 

mokyklos 

edukacines aplinkas. 

4.1. Tikslingai aprūpinti kabinetus 

reikiamomis ugdymo procesui 

priemonėmis. 

Visus metus  Mokyklos edukacinė bazė tenkins 70 proc. 

mokytojų ir mokinių poreikius ugdymo 

procese. 

4.2.Dalyvauti įvairiuose projektuose bei 

konkursuose, taip sudarant galimybę 

gauti paramą ir pagerinti mokinių 

ugdymo sąlygas. 

Nuolat Mokyklos 

administracija 

Mokytojai 

Įgytos naujos priemonės 

4.3. Sudaryti galimybes mokyklos 

patalpose naudotis Wi-Fi ryšiu. 

Nuolat  25 proc. mokytojų ves pamokas 

pasinaudodami interaktyviąja  

5. Kurti estetišką ir 

jaukią mokyklos 

aplinką 

5.1. Pakeisti mokyklos stendus ir stendų 

turinį. 

Iki vasario 1 d.  Mokiniai patys kurs jaukią aplinką. 

Kuriamas patrauklus mokyklos įvaizdis. 

5.2. Jaukinti mokyklos erdves 

keičiamomis mokinių darbų 

ekspozicijomis. 

Nuolat (pagal planą)  

5.3. Puoselėti mokyklos gėlynus, vejas 

ir parką 

Pavasarį-rudenį  

_____________________________________________ 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

1 priedas 

 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 2020 M. 

 

Tikslai: 

1. Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir mokinių veiklą, siekiant 

Mokyklos strateginio plano, Ugdymo planų, Metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimo. 

2. Padėti mokytojams numatyti profesinio tobulėjimo kryptis, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės. 

Laukiami rezultatai: 

1. Pagerės ugdymosi kokybė, mokinių mokymosi motyvacija, mokinių pasiekimai. 

2. Bus išsiaiškinta, kokios metodinės pagalbos, kvalifikacinių renginių reikia siekiant gerinti 

pamokos (renginio) kokybę. 

3. Mokytojai tobulins profesinę kompetenciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Pedagoginės 

priežiūros 

tikslas 

Pedagoginės 

veiklos forma 
Atsakingi Mėnuo 

Rezultatų 

aptarimas 

MOKYKLINĖS DOKUMENTACIJOS TIKRINIMAS 

1. Dalykų ilgalaikių 

planų, 

neformaliojo 

ugdymo, 

modulių, 

pasirenkamųjų 

dalykų programų 

analizė 

Išsiaiškinti, ar 

planai parengti 

vadovaujantis 

metodinių 

grupių 

nutarimais 

Individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais, 

planų 

tvirtinimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

praktinio 

mokymo 

vadovas  

Rugsėjis Metodini

ų grupių 

vadovai 

2. Mokyklos 

savivaldos 

veiklos planų 

vykdymo analizė 

Išsiaiškinti, ar 

veiklos planai 

atitinka 

mokyklos 

veiklos plano 

tikslus, kaip 

vykdoma 

Pokalbiai su 

metodinių 

grupių, 

Mokinių 

tarybos 

pirmininkais; 

dokumentų 

analizė 

Mokyklos 

direktorius 

Rugsėjis  Administ

racijos 

vadovų 

posėdyje 

3. Elektroninio 

dienyno pildymo 

priežiūra 

Išsiaiškinti, ar 

dalykų 

mokytojai, 

klasių ir grupių 

vadovai 

vadovaujasi 

mokyklos 

elektroninio 

dienyno 

tvarkymo 

nuostatais, ar 

įrašai e. 

dienyne 

atitinka 

mokytojų 

Kiekvieno 

dalyko, 

neformaliojo 

ugdymo 

mokytojų, 

klasių ir grupių 

vadovų įrašų 

tikrinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

gimnazijos 

sk. vedėjas, 

praktinio 

mokymo 

vadovas 

Spalis, 

gruodis, 

vasaris, 

gegužė 

Administ

racijos 

vadovų 

posėdyje 
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numatytas 

temas 

ilgalaikiuose 

planuose 

4. Prevencinių 

programų 

vykdymas 

Patikrinti, kaip 

vykdomos 

programos  

Pokalbis su 

klasių ir grupių 

vadovais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Sausis, 

gegužė 

Grupių 

vadovų 

metodinė

s grupės 

posėdyje 

5. Klasių ir grupių 

vadovų veiklos 

stebėsena ir planų 

vykdymo 

priežiūra. 

Išsiaiškinti, ar 

planai parengti 

vadovaujantis 

metodinės 

grupės 

nutarimais. 

Individualūs 

pokalbiai su 

klasių ir grupių 

vadovais, 

planų, įrašų e. 

dienyne 

tikrinimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

gimnazijos 

sk. vedėjas 

Vasaris Administ

racijos 

vadovų 

posėdyje 

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS MOKYKLOJE 

6. Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

plano aptarimas ir 

analizė. 

Išsiaiškinti, 

kokie yra 

Vaiko gerovės 

komisijos 

darbo 

prioritetai 

Pokalbis su 

socialiniu 

pedagogu  dėl 

veiklos plano 

kokybės 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

Gruodis Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdyje 

7. Socialinio 

pedagogo, 

veiklos planų 

analizė. 

Išsiaiškinti, ar 

veiklos planai 

atitinka 

mokyklos 

tikslus 

Pokalbis su 

socialiniu 

pedagogu dėl 

veiklos plano 

kokybės 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Gruodis Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdyje 

8. Naujai atvykusių 

mokinių 

adaptacija 

Išsiaiškinti, 

kaip adaptavosi  

kokios 

pagalbos, 

priemonių 

reikėtų 

lengvinant 

mokinių 

adaptaciją 

Pamokų 

stebėjimas ir 

aptarimas. 

Pokalbiai su 9 

kl. ir I kurso 

vadovais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

gimnazijos 

sk. vedėjas  

Spalis/ 

lapkritis 

Administ

racijos 

vadovų 

posėdyje 

9. Socialinio 

pedagogo 

pagalbos 

teikimas. 

Mokinių 

mokyklos 

lankomumo 

apskaita 

Išsiaiškinti, 

kaip yra 

teikiama 

socialinė 

pedagoginė 

pagalba 

mokiniams; 

kaip vykdoma 

lankomumo 

apskaita, kokių 

prevencinių 

priemonių bus 

imtasi siekiant 

pagerinti 

Pokalbis su 

socialine 

pedagoge dėl 

socialinės 

pagalbos 

teikimo 

mokiniams, dėl 

lankomumo 

problemų 

sprendimo 

mokykloje 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Per 

metus 

Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdyje 
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mokinių 

lankomumą 

10. Mokinių, turinčių 

specialiuosius 

ugdymosi 

poreikius, 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimas 

Kaip vertinami 

mokiniai, 

turintys 

specialiųjų 

ugdymo 

poreikių 

Pamokų 

stebėjimas, 

individualūs 

pokalbiai su 

mokytojais 

apie vertinimo 

sistemą 

Mokyklos 

vadovai  

Vasaris  Bendrojo 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė

s grupės 

posėdyje 

11. Pagalbos teikimo 

per pamokas 

analizė. 

Grįžtamasis ryšys 

Patikrinti, kaip 

vyksta mokinių 

vertinimo 

planavimas, 

parenkama 

veikla, turinys 

ir mokymosi 

tempas 

atskiriems 

mokiniams ar 

grupėms pagal 

poreikius ir 

gebėjimus, kaip 

vyksta 

grįžtamasis 

ryšys. 

Patikrinti, kaip 

informuojami 

tėvai apie 

mokinio 

vertinimą 

Pamokų, 

konsultacijų, 

skirtų gabiems 

ir mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

mokiniams 

stebėjimas. 

Pokalbis su 

mokytojais. 

Pamokų 

stebėjimas 

Mokyklos 

vadovai pagal 

pasiskirstymą 

Gruodis Bendrojo 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė

s grupės 

posėdyje 

12. Netradicinio 

ugdymo veiklų 

stebėjimo. 

Poreikio 

nustatymas 

Patikrinti, kaip 

vyksta 

užsiėmimai, 

renginiai, koks 

mokinių 

lankomumas. 

Atlikti 

apklausą, kokių 

veiklų norėtų 

mokiniai 

Užsiėmimų bei 

renginių 

stebėjimas, 

aptarimas su 

mokytojais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Gegužė, 

lapkritis 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė

s grupės 

posėdyje 

13. Signaliniai 

pusmečių 

rezultatai  

Nustatyti, 

kokie mokinių 

pasiekimai, 

aptarti 

nesėkmių 

priežastis 

Pokalbis su 

mokytojais 

klasių ir grupių 

vadovais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Lapkritis

, 

balandis 

Mini 

posėdžiai 

INTEGRUOTŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

16. Integruotų 

programų 

įgyvendinimas 

per pamokas 

Patikrinti, ar 

visi mokytojai 

turi integruotų 

temų planuose, 

ar integruoja 

E. dienynas, 

pokalbis su 

dalykų 

mokytojais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Rugsėjis Metodini

ų grupių 

posėdžiai 
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17. Mokyklos patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos 

priemonių plano 

įgyvendinimas ir 

analizė 

Patikrinti, kaip 

programa 

integruojama į 

klasių ir grupių 

vadovų veiklą 

Klasių ir 

grupių 

valandėlių  

temų patikra. 

Socialinio 

pedagogo 

dokumentų 

patikra 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Vasaris VGK 

posėdyje 

18. Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimas  

Patikrinti, kaip 

programa 

integruojama į 

klasių ir grupių 

vadovų veiklą, 

atskirų dalykų 

pamokas 

Klasių ir 

grupių vadovų 

planų patikra, 

įrašų dienyne 

patikra 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Kovas VGK 

posėdyje 

19. Ugdymo karjerai 

programos 

įgyvendinimas 

Kaip programa 

integruojama į 

dalykų 

programas, į 

klasių ir grupių 

vadovų veiklą, 

kokia 

informacija 

buvo teikiama 

mokiniams 

apie darbo 

rinką, tolesnį 

mokymąsi 

Pokalbis 

Dalykų 

ilgalaikių 

planų patikra. 

Klasių ir 

grupių vadovų 

planų analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birželis Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

PAMOKŲ, NEFORMALIOJO UGDYMO UŽSIĖMIMŲ IR POPAMOKINĖS VEIKLOS 

PRIEŽIŪRA 

20. Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

veiklos analizė 

Kaip 

įgyvendinami 

neformaliojo 

ugdymo planai, 

kaip tenkinami 

mokinių 

poreikiai 

Neformaliojo 

ugdymo 

būrelių 

dokumentacijo

s analizė, 

neformaliojo 

ugdymo 

būrelių 

užsiėmimų 

stebėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Gruodis Administra

cijos 

vadovų 

posėdyje 

21. Įvertinti mokinių 

žinių vertinimo 

sistemą lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

mokytojų 

pamokose. 

Kaip 

vertinamos 

žinios, ar yra 

vertinimo 

sistema. 

Pamokų 

stebėjimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

gimnazijos 

sk. vedėjas  

Sausio- 

vasario 

mėn. 

Individual

us 

pokalbiai, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuos

e birželio 

ir gruodžio 

mėn. 
22. Stebėti  

diferencijavimą 

Kaip dirbama 

su skirtingų 
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bei 

individualizavimą 

mechanizacijos 

dalykų mokytojų 

pamokose. 

gebėjimų 

mokiniais 

23. Atestuotis 

planuojančių 

mokytojų veiklos 

priežiūra 

Išsiaiškinti, ar 

mokytojo 

pedagoginė 

praktinė veikla 

atitinka 

siekiamos 

kvalifikacinės 

kategorijos 

reikalavimus 

Asmeninės 

pedagoginės 

praktinės 

veiklos analizė 

ir įvertinimas – 

pamokų 

stebėjimas, 

dokumentacijo

s analizė 

Mokyklos 

vadovai 

pagal 

pasiskirsty

mą 

Pagal 

AK 

grafiką 

Atestacinė

s komisijos 

posėdyje 

24. Mokytojų, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

analizė 

Išsiaiškinti, 

kaip pedagogai 

gilino 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas, 

kokius 

tobulinimosi 

būdus 

pasirinko, ar 

vykdė savo 

gerosios 

patirties sklaidą 

Kvalifikacijos 

kėlimo 

ataskaitų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birželis Administra

cijos 

vadovų 

posėdyje 

25. Darbo ypatumai 

ugdant gabius 

mokinius 

Išsiaiškinti, 

kaip vykdomas 

veiksmų planas 

ir dalykinių 

olimpiadų 

rezultatai 

Dalykinių 

olimpiadų 

ataskaitų 

analizė. Gabių 

mokinių 

ugdymo plano 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Gegužė Metodinės 

grupės 

posėdyje 

 

METODINIS DARBAS 

26. Metodinių grupių 

veiklos aptarimas 

Išsiaiškinti, 

kaip metodinės 

grupės 

įgyvendina 

mokyklos 

veiklos tikslus, 

kokios 

metodinės 

pagalbos, 

kvalifikacinių 

renginių reikia 

siekiant gerinti 

pamokų 

kokybę 

Pokalbis su 

metodinių 

grupių 

pirmininkais, 

metodinių 

grupių 

posėdžių 

protokolų 

analizė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Lapkritis Metodini

ų grupių 

posėdžiu

ose 
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27. Mokytojų ir tėvų 

partnerystės 

aptarimas. 

Išsiaiškinti, 

kokiomis 

formomis ir 

būdais vyksta 

bendradarbiavi

mas tarp 

mokytojų ir 

tėvų. Ar tai 

tenkina tėvus 

Dokumentų 

analizė, e-

dienyno 

analizė, 

pokalbis su 

mokytojais, 

tėvų apklausa 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Spalis Metodinė

s grupės 

posėdyje 

28. Mokytojų 

patirties sklaida 

Skatinti visus 

mokytojus 

skleisti gerąją 

patirtį 

mokykloje ir už 

jos ribų 

Atvirų pamokų 

stebėjimas 

Mokyklos 

vadovai 

Birželis, 

lapkritis 

Metodini

ų  grupių  

posėdžiai 

MOKINIŲ PAŽANGA IR PASIEKIMAI 

29. Bandomųjų 

egzaminų 

vykdymas 

(grafiko 

derinimas) ir 

analizė 

Suderinti su 

mokytojais egz. 

vykdymo laiką, 

aptarti 

rezultatus 

(mokytojai 

aptaria ir su 

mokiniais) 

Individualus 

pokalbis su 

mokytojais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Sausis – 

vasaris 

Individua

lus 

aptarimas 

30. Pasiruošimas 

pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimui 

Išsiaiškinti, 

kaip vyksta 

pasiruošimas 

pagrindinio 

ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimui 

II g. klasėse 

mokinių ir 

matematikos, 

lietuvių kalbos 

mokytojų, 

dirbančių II g. 

klasėse 

apklausa, 

bandomųjų 

patikrinimų 

aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Balandis Metodinė

s grupės 

posėdyje 

31. Pasiruošimas 

brandos 

egzaminams 

Išsiaiškinti, 

kaip vyksta 

pasiruošimas 

brandos 

egzaminams 

Bandomųjų 

egzaminų 

organizavimas 

ir rezultatų 

aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Lapkritis Metodinė

s grupės 

posėdyje 

32. Įskaitos rezultatų 

aptarimas 

Išsiaiškinti, 

kaip mokiniai 

išlaikė įskaitą 

Įskaitos 

rezultatų 

aptarimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Birželis Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Liudmila Božidaj 

2019-12-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Tikslas: 

Organizuoti profesinio mokymo dalykų mokytojų metodinės grupės veiklą, vadovaujantis mokyklos 

strateginiu planu. Siekti ugdymo kokybės, ieškoti inovatyvių mokinių ugdymo(si) metodų, skatinti 

mokytojų kūrybiškumą ir dalykinį bendradarbiavimą  

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti kryptingą ir nuoseklų mokytojų kompetencijų ugdymą, vadovaujantis pasirinktais 

prioritetais (mokymo(si) aplinkų, profesinio mokymo medžiagos, mokinių praktinės patirties, It 

priemonių panaudojimo ugdymo(si) procese, kt). 

2. Vykdyti ugdymo turinio ir metodikos naujovių bei gerosios patirties sklaidą. 

3. Plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, skatinti mokytojų bendradarbiavimą. 

4. Didinti mokymo(si) patrauklumą ir efektyvumą, aktyvinti profesinį orientavimą 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis 

Atlikimo 

data 

Atsakingas 

asmuo 
Laukiamas rezultatas 

I. Posėdžiai, pasitarimai, seminarai, konferencijos 

1. 

Išvažiuojamasis seminaras 

susitikimas Žeimelyje. 

„Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

planuojant ugdomąją veiklą“ 

Sausis 

N. Vaičiulytė-

Mykolaitienė,  

R. Liucvaikienė,  

I. Grigencienė,  

S. Dauparas 

Stiprės ryšiai su filialo 

mokytojais, pagerės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

2. 

Aptarti 2020 metų metodinės 

grupės veiklos planą ir 

pritarti tvirtinimui  

Vasaris R. Liucvaikienė, 

profesijos 

mokytojai. 

Parengtas metodinės grupės 

veiklos planas 

3. 

Mokyklos pristatymas, 

programų viešinimas Litexpo 

renginyje „Studijos 2020“ 

karjeros planavimas 

Vasaris R. Liucvaikienė, 

profesijos 

mokytojai 

Pristatytos ŽŪ programos 

Litexpo renginyje 

4. 

Metodinės dienos.  

Dalijimasis žiniomis ir gerąja 

darbine patirtimi, sugrįžus iš 

kursų, seminarų. 

Kovas, 

lapkritis 

R. Liucvaikienė, 

profesijos 

mokytojai 

Pasidalinta gerąja patirtimi, 

aptartos gairės naujovių 

taikymui ugdymo procese. 

5. 

Respublikinė konferencija 

„Bendruomeniškumo 

siekimas per ugdomąją veiklą 

mokykloje“ 

Balandis N. Vaičiulytė-

Mykolaitienė, 

organizacinė 

grupė, 

grupių vadovai 

Vyksta gerosios patirties 

sklaida, gerėja mokymo(si) 

aplinka, mokymasis įdomesnis, 

patrauklesnis, gerėja ugdymo 

kokybė 

6. 

Mokytojų metodinės veiklos 

analizė, aptarimas. Priemonių 

aptarimas kitų metų 

planavimui. 

Birželis Profesijos 

mokytojai 

Ataskaita, numatytos gairės 

kitų metų planavimui. 
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7. 

Grupių vadovų veiklos planų 

sudarymo aktualijos, bendrų 

tikslų numatymas. 

Rugsėjis Profesijos 

mokytojai 

Suderinti modulių 

teminiai planai. 

8.  

Metodinė diena-išvyka į 

Panevėžio profesinio 

rengimo centrą. 

Spalis  I. Grigencienė 

R. Liucvaikienė 

Praplėstos žinios, pasidalinta 

gerąja patirtimi.  

II. Tyrimai, analizės 

9. 

Mokinio krepšelio lėšų 

panaudojimo analizė. 

Apsirūpinimo mokymo 

priemonėmis plano 

parengimas. 

Vasaris Profesijos 

mokytojai 

Sudarytas būtinų mokymo 

priemonių įsigijimo planas. 

10. 

Mokinių pasitenkinimo 

mokymo kokybe ir jų 

poreikių tyrimo rezultatų 

analizė. 

Gegužė Soc. pedagogė ir 

psichologas  

Atlikta mokinių pasitenkinimo 

mokymo kokybe apklausos 

analizė, aptarti pasiūlymai dėl 

rezultatų gerinimo. 

11. 

Dalyvavimas mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

pagal atskiras sritis darbo 

grupėse. 

Spalis Profesijos 

mokytojai 

Surinkti duomenys, atliktas 

mokyklos veiklos įsivertinimas 

pagal atskiras sritis. 

12. 

Absolventų įsidarbinimo 

analizė. 

Spalis V. Baltaragytė  Atlikta absolventų įsidarbinimo 

analizė, aptarti pasiūlymai dėl 

rezultatų gerinimo. 

III. Pagalbos mokiniams veiklos organizavimas 

13. 

Mokinių ruošimas 

regioniniams, nacionaliniams  

profesinio 

meistriškumo konkursams 

2020 m. 

Visus 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Gabūs mokiniai pagilins savo 

žinias, atstovaus mokyklai 

rajone, respublikoje, užsienyje 

14. 

Mokinių, pasirinkusių 

technologinį brandos 

egzaminą, konsultavimas. 

2019 

spalis – 

2020 

gegužė 

Profesijos 

mokytojai 

Išlaikytas technologinis 

brandos egzaminas 

15. 

Absolventų susitikimai su 

darbdaviais, su darbo biržos,  

kolegijų ir kt aukštojo 

mokslo atstovais. Pokalbiai 

su mokiniais apie profesiją 

Kovas- 

birželis 

V. Baltaragytė, 

profesijos 

mokytojai 

Vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

16. 

Konsultuoti baigiamųjų 

grupių mokinius, ruošiant 

juos Asmens įgytų 

kompetencijų vertinimui 

Sausis, 

vasaris ir 

birželis 

Profesijos 

mokytojai 

Išlaikytas asmens įgytų 

kompetencijų egzaminas 

IV. Metodinis darbas 

17. 
Mokymo programų turinio 

pagal poreikį koregavimas 

Pagal 

poreikį 

Profesijos 

mokytojai 

Pagal poreikį pakoreguotas 

programų turinys. 

18. 
Teikti metodinę pagalbą 

profesijos mokytojams 

Rugsėjis R. Liucvaikienė Parengti ir suderinti teminiai 

pamokų planai 



3 
 

sudarant teminius pamokų 

planus. 

19. 

Dalyvauti mokyklos 

organizuojamuose 

seminaruose, skirtuose 

bendrųjų bei dalykinių 

kompetencijų tobulinimui. 

2020 m. 

pagal 

mokyklos 

veiklos 

planą 

Profesijos 

mokytojai 

Dalyvauta organizuojamuose 

seminaruose 

20. 

Vesti atviras, integruotas 

pamokas, pamokas - 

projektus 

Per 

mokslo 

metus 

Profesijos 

mokytojai 

Vestos atviros integruotos 

pamokos, pasidalinta gerąja 

patirtimi 

21. 

Profesijų viešinimas, jų 

veiklinimo praktiniai 

užsiėmimai bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokiniams. Susitikimai su 

mokiniais 

Per 

mokslo 

metus 

R. Liucvaikienė, 

V. Baltargytė, 

profesijos 

mokytojai 

Efektyvinamas profesijų 

pasirinkimas bei jų 

patrauklumas. 

V. Kiti renginiai 

22. 

Organizuoti susitikimus-

diskusijas su socialiniais 

partneriais, darbdaviais 

Metų 

eigoje 

R. Liucvaikienė 

Profesijos 

mokytojai 

Vyksta bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

23. 

Dalyvauti regioniniuose ir 

nacionaliniuose 

tarptautiniuose profesinio 

meistriškumo konkursuose. 

Per 

mokslo 

metus 

R. Liucvaikienė, 

profesijos 

mokytojai 

Patobulinta mokinių profesinė 

kvalifikacija 

 

 

Parengė  

Profesijos mokytojų metodinės grupės vadovė     R. Liucvaikienė 

2020-01-08 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

3 priedas 

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Darbo kryptys Data Turinys Įgyvendinimo priemonės/Pastabos 

Rezultatai/ 

tobulintinos 

sritys 

DARBAS SU UGDYTINIAIS IR JŲ GRUPĖMIS 

1.  Mokinių  pavėžėjimas. 2020 m. Mokinių pavėžėjamų Joniškio AP 

autobusais sąrašų sudarymas. 

Vykstančių į kitus miestus/rajonus 

važinėjimo koordinavimas.  

Dokumentacijos, susijusios su 

pavėžėjimu, tvarkymas, apskaita, 

atsiskaitymas su rajono AP vadovybe, 

rajono savivaldybės administracija.  

Sudaryti važinėjantiems mokiniams geresnes 

sąlygas atvykti į mokyklą ir grįžti į namus.  

Nuolat tikslinti ir pildyti važinėjančių mokinių 

sąrašus, keistis informacija su Joniškio AP bei 

savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi. 

Viešai skelbti apie autobusų maršrutus ir 

pavėžėjimo laikus bei jų pasikeitimus. 

 

2.  Mokinių nemokamas 

maitinimas.  

2020 m. Koordinuoti socialiai remtinų mokinių 

nemokamą maitinimą. 

Bendradarbiauti su valgyklos 

darbuotojomis bei gimnazijų klasių 

vadovėmis dėl nemokamo maitinimo 

įgyvendinimo. 

Ruošti informaciją atsiskaitymui su rajono 

socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, 

mokyklos buhalterija. 

 

3.  Socialinės paramos 

mokyklinėms prekėms 

įsigyti priežiūra. 

Rugsėjis-

spalis 

Prižiūrėti rizikos grupės mokiniams 

skirtų mokyklinių priemonių įsigijimą.  

Ruošti informaciją atsiskaitymui su 

rajono socialinės paramos ir sveikatos 

skyriumi, mokyklos buhalterija. 

Parengti informacinius raštus, padėti mokiniams 

išsirinkti jiems reikalingas prekes, surinkti 

sąskaitas už įsigytas prekes bei pateikti 

informaciją mokyklos buhalterijai. 
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4.  Mokinių 

apgyvendinimo ir 

gyvenimo bendrabutyje 

klausimai. 

Nuolat Rengti prašymus socialiai remtinų 

mokinių atleidimui nuo mokesčio už 

bendrabutį; 

Kartu su VSPS  vykdyti bendrabučio 

kambarių patikrą dėl higienos, švaros, 

socialinių įgūdžių ugdymo.  

Organizuoti prevencinius, mokinių 

užimtumo renginius bendrabučio 

bendruomenei. 

Rinkti bei nuolat prižiūrėti socialinių pažymų 

galiojimą, informuoti mokinius bei bendrabučio 

valdytoją apie naujai pateiktas bei baigiančias 

galioti formas; 

Bendradarbiauti su bendrabučio 

valdytoja/auklėtojomis siekiant stebėti ir 

spręsti atsirandančias bendrabutyje problemas. 

Geriausiai 2019-2020 m. m. kambarius 

besitvarkančių mokinių rinkimai bei 

apdovanojimai. 

 

5.  Mokyklos socialinio 

paso sudarymas. 

Sausis-

vasaris 

Rugsėjis - 

lapkritis  

Grupių vadovų anketavimas, renkant 

informaciją, numatytais socialiniais 

klausimais apie visų kursų ir grupių 

mokinius. 

Socialinio paso duomenų tikslinimas, 

apibendrinimas bei pristatymas mokyklos 

bendruomenei/pateikimas stende. 

Sausio –vasario mėnesiais – socialinio paso 

duomenų atnaujinimas 

 

6.  Materialinės paramos 

teikimas. 

Pagal 

poreikį 

Rinkti prašymus ir kitus dokumentus, 

laikantis stipendijos ir paramos 

skyrimo nuostatų, bendradarbiauti su 

grupių vadovais siekiant skirti 

priklausančią materialinę paramą. 

Siekti, kad esant galimybei mokiniai gautu 

materialinę paramą numatytą LR vyriausybės 

2005 m. rugpjūčio. 10 d. nutarimu Nr. 876. 

 

7.  Konsultacijos su 

mokiniais sprendžiant 

lankomumo, drausmės, 

elgesio klausimus. 

Pagal 

poreikį 

Konsultuoti mokinius dėl iškilusių 

sunkumų.  

Numatyti problemos sprendimo etapus, juos 

aptarti, nusistatyti pakartotinių susitikimų datas. 

Esant poreikiui sudaryti individualų pagalbos 

mokiniui planą.  

 

8.  Informacijos apie 

aktyviai mokyklą 

atstovaujančius 

mokinius rinkimas. 

Nuolat Rinkti mokytojų informacinius 

prašymus laikantis stipendijos ir 

paramos skyrimo nuostatų, 18.7 ir 

18.8 punktus. 

Pagal mokytojų pateiktą informaciją sudaryti 

aktyviai mokyklą atstovaujančių mokinių sąrašus 

bei juos pateikti Stipendijų mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo komisijai.   
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DARBAS SU UGDYTINIŲ ŠEIMOMIS 

9.  Lankymasis šeimose. Pagal 

poreikį 

Gavus informaciją iš auklėtojų, 

mokytojų ar bendrabučio valdytojos 

apsilankyti mokinių namuose. 

Sudaryti komandą žmonių apsilankymui pagal 

iškilusios problemos pobūdį 

 

10.  Darbas su socialinei 

atskirčiai 

priklausančiais 

mokiniais, jų 

tėvais/globėjais.  

Nuolat Lankomumo, elgesio stebėjimas, 

bendradarbiavimas su grupių 

vadovais/mokytojais,  

Kylančių problemų sprendimų 

paieška. 

Bendradarbiavimas su specialistais, 

institucijomis. Sąrašų parengimas, tikslinimas, 

darbas su seniūnijų soc .darbuotojais, 

charakteristikų rašymas ir kt. 

 

PREVENCINIO DARBO ORGANIZAVIMAS 

11.  „MĖNUO BE 

PATYČIŲ“ 

Kovo 

mėnuo 

Savaitės renginiai vyks pagal atskirai 

sudarytą planą.  

Atkreiptas dėmesys į smurto, patyčių 

problemą. 

Draugiškumo skatinimas grupėse, mokykloje. 

 

12.  Pažintinis vizitas į 

Šiaulių kūdikių globos 

namus.  

Kovas  Prevencinė priemonė apie nesaugių 

lytinių santykių pasekmes, atsakomybės 

ugdymą. 

2017 m. balandžio mėnesį vykusi išvyka buvo 

labai efektyvi, tad reikia toliau tęsti 

bendradarbiavimą su Šiaulių kūdikių namais. 

 

13.  Susitikimas su AA 

klubo nariais. 

Balandžio 

mėn. esant 

poreikiui 

Tema „Alkoholio žala mano gyvenimui“.   2017 m. balandį mėnesį vykęs AA vizitas-

paskaita buvo efektyvi, tad norima ją tęsti. 

 

14.  Pasaulinės nerūkymo 

dienos paminėjimas. 

Gegužė Akcija „Pasaulinei dienai be tabako“ 

organizavimas; stendo ruošimas.  

Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas ir viešinimas stende. 

 

15.  Pasaulinės savižudybių 

prevencijos dienos 

minėjimas. 

Rugsėjo 

pradžia 

Atkreipti dėmesį į didelį savižudybių 

skaičių ir ieškoti išeičių užkiršti tam 

kelią. 

Mokyklos bibliotekoje parengiamas stendas; 

bendradarbiaujama su VSPS bei psichologu. 

 

16.  Santarvės diena. 

Renginys skirtas I kurso 

moksleiviams.  

Rugsėjo 

pabaiga/ 

spalio 

pradžia 

Santarvės, draugiškumo, supratingumo 

skatinimas I kurso mokinių tarpe, 

pozityvių santykių su kitais kūrimui ir 

palaikymui. 

Santarvės priesaikų priėmimas ir pasirašymas. 

Svečio kvietimas.  
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17.  ŽIV/AIDS minėjimo 

diena. 

Gruodis Protų mūšis apie ŽIV/AIDS poveikį 

žmogaus organizmui bei apsisaugojimo 

būdus. 

Viktorina I kurso grupių mokiniams.  

18.  Grupės valandėlių 

rengimas įvairiomis 

temomis.  

Pagal 

poreikį 

Pagal turimas temas, paskutinius įvykius 

ar grupių vadovų prašymus organizuoti 

bei vesti grupių valandėles. 

Bendradarbiauti su visuomenės sveikatos 

priežiūros specialiste, neformaliojo švietimo 

koordinatore, bibliotekos vedėja.  

 

19.  Prevencinė akcija 

bendrabutyje su rajono 

PK pareigūnais.  

Pagal 

poreikį 

Prevencinė priemonė žalingų įpročių 

mažinimui. Pagal atskirą planą, suderinus 

su Joniškio PK. 

Pagalba palaikant drausmę mokyklos 

bendrabutyje bei prevenciškai tikrinant, ar 

mokiniai nevartoja alkoholio, nerūko tabako 

mokyklos teritorijoje.  

 

20.  Prevencinės programos 

„Savas Kelias“ 

įgyvendinimas. 

Pagal 

atskirą 

planą 

Nuo 2018 m. rugsėjo mokykla prisijungė 

prie prevencinės programos 

įgyvendinimo. Socialinių, asmens 

vertybių stiprinimas ugdant mokinių 

atsparumą psichoaktyvioms medžiagoms, 

jų netoleravimą. Grupių vadovų darbas su 

auklėtiniais pagal pateiktą metodinę 

medžiagą. 

Pagalba organizuojant mokymus mokykloje, 

koordinavimas, konsultavimas ir ataskaitų 

teikimas. 

 

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS 

21.  Darbas su grupių 

vadovais ir dalykų 

mokytojais, mokyklos 

administracija. 

Nuolat Socialinės ugdomosios konsultacijos 

su moksleiviais, jų tėvais/globėjais, 

mokytojais, įvairiais mokymosi, 

patyčių, adaptacijos, bendravimo, 

mokyklos lankomumo ir kitais 

klausimais. 

Kitų specialistų intervencija įveikiant krizes, 

suteikiant veiksmingą pagalbą mokiniams ir 

mokytojams. 

 

22.  Vaiko gerovės 

komisijos veikla. 

Esant 

poreikiui 

Spęsti iškilusius klausimus, problemas 

ar situacijas, kai reikalinga gilesnė 

situacijos analizė. 

Rinkti informaciją apie kylančias ilgalaikes 

problemas; 

Organizuoti VGK posėdžius 
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Surinkti bei teikti turimą informaciją iškilusiai 

problemai spręsti. 

23.  Tyrimai/anketavimas. Pagal 

poreikį 

Pirmakursių adaptacijos tyrimas. 

Anketavimas, duomenų apdorojimas. 

Analizė ir aptarimas. 

Bendradarbiauti su specialistais, grupių 

vadovais. 

 

24.  Bendradarbiavimas tarp 

institucijų. 

Esant 

poreikiui 

Keitimasis informacija su VTAT, 

Seniūnijų soc. darbuotojais, Probacijos 

tarnybos skyriumi, Nepilnamečių 

reikalų pareigūnais, sveikatos įstaigų 

specialistais ir kt.  

Kilus problemai, ar gavus prašymą patikslinti ar 

pateikti informaciją institucijų atstovams. 

Dalyvauti  atvejo vadybos posėdžiuose, 

metodiniuose susirinkimuose.  

 

SOCIALINIO PEDAGOGO PROFESINIS IR ASMENINIS TOBULĖJIMAS 

25.  Kvalifikacijos kėlimas. Nuolat Seminarų, konferencijų, susitikimų 

lankymas. 

Gilinti savo žinias socialinėje, pedagoginėje, 

psichologinėje srityse. Ugdyti savo 

kompetencijas. Kaupti gerąją patirtį ir dalintis ja 

su kolegomis. 

 

 

Parengė 

Vyr. socialinė pedagogė       Vaida Gendvilaitė-Petrošienė 

2019 - 12-30 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

4 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS (VGK) VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Periodiškumas Atsakingi 

Pastabos/tobu-

lintinos sritys 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Organizuoti VGK posėdžius. 2 kartus per pusmetį VGK pirmininkė L. Božidaj   

2.  
Organizuoti VGK pasitarimus teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, 

destruktyvaus elgesio klausimais. 
1 kartą per mėnesį 

VGK pirmininkė L. Božidaj, 

socialinė pedagogė  
  

3.  Sudaryti gimnazijos socialinį pasą. rugsėjo-spalio mėn. 
Socialinė pedagogė, grupių 

vadovai 
  

PREVENCINĖ VEIKLA 

1.  
Supažindinti (priminti) visų grupių mokinius su Mokymo sutarties 

reikalavimais, Mokinio elgesio taisyklėmis. Aktualizuoti klasės taisykles. 
rugsėjo mėn. 

VGK pirmininkė, grupių vadovai 
  

2.  
Supažindinti su įstatymais apie pirotechnikos naudojimą, rūkymą viešoje 

vietoje, šiukšlinimą ir atsakomybę už šių įstatymų nesilaikymą.  
rugsėjo mėn. 

Grupių vadovai 
  

3.  

Rinkti ir atnaujinti informaciją apie mokinius, turinčius ypatingų sveikatos 

problemų, esančius rizikos grupėje, globojamus, turinčius elgesio 

problemų ir pan. 

rugsėjo-spalio mėn. 

tikslinimas - nuolatos 

Socialinė pedagogė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė; 

psichologas, grupių vadovai  

  

4.  
Tradicinis Santarvės dienos minėjimas. rugsėjo pabaigoje - 

spalio pradžioje 

Socialinė pedagogė, neformaliojo 

švietimo organizatoriai.  
 

5.  
Atlikti I kurso mokinių adaptacijos tyrimą. 

spalio mėn. 
Socialinė pedagogė, psichologas, 

grupių vadovai, I kurso kuratorius. 
 

6.  
Tradicinis Tolerancijos dienos minėjimas. 

lapkričio mėn. 
VGK, dorinio ugdymo mokytoja: 

G. Kaikarienė, grupių vadovai  
 



2 

 

7.  Organizuoti renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai. gruodžio mėn. VGK, VSPS; MT koordinatorius  

8.  

Patyčių prevencija grupių valandėlių ir ugdymo proceso metu. 

Nuolatos, pagal planą 

Grupių vadovai, dalykų/profesijų 

mokytojai; socialinė pedagogė, 

VSPS, psichologas 

  

9.  Atlikti įvairius tyrimus mokyklai aktualiais klausimais. Esant poreikiui VGK   

10.  
Organizuoti individualią pagalbą mokyklos nelankantiems mokiniams. 

Individualūs socialinio pedagogo pokalbiai su mokiniais.  
Pagal poreikį 

Socialinė pedagogė 
  

11.  
Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, turintiems emocinių 

problemų. Individualios psichologo konsultacijos.  
Pagal poreikį 

Psichologas 

 

12.  

Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant daugiausiai be pateisinamos 

priežasties praleidžiančius mokinius ir klasę bei taikyti jiems poveikio 

priemones, numatytas lankomumo tvarkos apraše.  

Nuolat 

VGK, kursų kuratoriai, grupių 

vadovai   

13.  
Teikti informaciją prevenciniais klausimais mokiniams, pedagogams, 

tėvams.  
Nuolat, pagal poreikį 

VGK 
  

14.  Dalyvauti tėvų susirinkimuose, grupių valandėlėse. 
Esant poreikiui/pagal 

planą 

VGK 
  

15.  

Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo 

klausimais. Vesti pokalbius  klasėse sveikos gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžių klausimais. 

Visus mokslo metus 

Visuomenės sveikatos specialistė  

  

16.  
Bendradarbiauti  ir organizuoti susitikimus su suinteresuotomis 

institucijomis ir asmenimis. 

Visus mokslo metus, 

pagal poreikį 

VGK pirmininkė, socialinė 

pedagogė 
  

17.  Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas.  Nuolat VGK   

18.  Vykdyti mokytojų konsultavimą.  Nuolat VGK   

19.  
Organizuoti seminarus mokytojams problemų sprendimo, darbo su 

šiuolaikiniais paaugliai ypatumo klausimais.  
Pagal poreikį 

VGK 
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20.  
Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

ugdymo (-si) rezultatus bei poreikius. 
Visus mokslo metus 

VGK 
  

KRIZIŲ VALDYMAS 

1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą. Esant krizinei situacijai VGK pirmininkė L. Božidaj    

2. 

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę mokyklos 

bendruomenę/žiniasklaidą, mokyklos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, teritorinį PK, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei situacijai 

L. e. p. direktorius S. Dauparas 

  

3. 
Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga 

švietimo pagalba ir organizuoti jos teikimą. 
Esant krizinei situacijai 

VGK 
  

4. Kelti kvalifikaciją krizės valdymo klausimais. Kartą per metus VGK   

 

Planas metų eigoje gali būti koreguojamas. 

 

Parengė 

Vaiko gerovės komisijos sekretorė      Vaida Gendvilaitė-Petrošienė 

2019-12-30 

 

 

 

SUDERINTA  

VGK komisijos pirmininkė  

 

Liudmila Božidaj 

2019-12-30 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

6 priedas 

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

 Mokyklos mokinių taryba – nuolat veikiant mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokinių interesams sprendžiant kai kuriuos ugdymo klausimus, organizuojant renginius mokyklos 

bendruomene, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba – mokyklos tarybos sudedamoji 

dalis.  

Tikslai:  

1. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai; 

2. Atstovauti mokinių interesams Joniškio žemės ūkio mokykloje; 

3. Spręsti mokiniams aktualias problemas; 

4. Užtikrinti jaukią ir saugią mokyklos aplinką; 

5. Skatinti ir ugdyti mokinių pilietiškumą ir demokratiškumą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti diskusijas su mokyklos administracija, psichologu ir socialiniu pedagogu 

sprendžiant iškilusias problemas; 

2. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevencijos programose, 

projektuose, renginiuose. 

Nariai: 

III kursas:  

1. Monika Macytė 11B  

2. Edvardas Pantelaitis 21Ž  

II Kursas:  

3. Gabija Armonavičiūtė 1V  

4. Nomeda Tomaitė 1V  

5. Vakaris Repšys 20S  

6. Laura Kanišauskaitė 17G  

7. Vaida Striūgaitė 17G  

8. Vilija Šilkinienė 18T  

I kursas:  

9. Martynas Giedraitis 23Ž  

10. Matas Mačius 19 T  

11. Neringa Truškauskaitė  

12. Deimantė Gailiūnaitė  

2g grupė:  

13. Justina Druktenytė  

1g grupė: 

14. Eglė Jonaitytė 

15. Laura Petraitytė 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Įvykdymo data 

1.  Mokinių tarybos naujo veiklos plano tikslinimas ir aptarimas. sausis 

2.  Mokinių tarybos pirmininko rinkimai. sausis 
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3.  Valentino dienos paštas „Meilės laiškai“. vasaris 

4.  Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas su mokytoja Irena 

Grigenciene. 

kovas 

5.  Moksleivių aktyvumo ir užimtumo apklausa – analizė. balandis 

6.  Diskusija prie apvalaus stalo ,,Mūsų pliusai ir minusai“. gegužė 

7.  Naujų mokinių Tarybos narių priėmimas. Mokinių tarybos mokinių 

susipažinimas ir prisistatymas. 
rugsėjis 

8.  „Pasitikime mokytoją su šypsena“. Tarptautinės mokytojų dienos 

paminėjimas. 
spalis 

9.  Pirmo kurso krikštynos. lapkritis 

10.  Pagalba puošiant mokyklą šventėms. gruodis 

11.  Mokinių tarybos 2019 metų veiklos aptarimas. gruodis 

12.  Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamoje veikloje. 

Atstovavimas Joniškio žemės ūkio mokyklą. 

sausis – gruodis. 

13.  Prisidėti prie kitų mokykloje organizuojamų tradicinių renginių. Metų eigoje 

14.  Mokinių tarybos posėdžiai. Metų eigoje 

 

 

Parengė 

Mokinių tarybos kuratorė, vyr. matematikos mokytoja     Loreta Jonaitė 

2019-12-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

7 priedas 

 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO VEIKLOS PLANAS 2020 M 

 

1. Kvalifikacijos tobulinimo tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti vadovus ir mokytojus įgyti ir plėtoti 

profesines ir kitas kompetencijas, siekiant aukštos ugdymo kokybės. 

2. Uždaviniai:  

1. tenkinti vadovų ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius gauti kokybiškas kvalifikacijos 

tobulinimo paslaugas, sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose; 

2. skatinti, kad vadovai ir mokytojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus 

aktyviai taikytų savo praktinėje veikloje, ir didinti jų atsakomybę už ugdymo kokybę; 

3. plėtoti profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą; 

4. vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą; 

5. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

Eil. 

Nr. 
Data Užsiėmimo, seminaro tema 

Lektoriai, 

atsakingi 

1. Sausis Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius. 

B. Juknienė 

2. Visus 

metus 

Sudaryti sąlygas dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, atliepiant LR ŠMM nustatytus 2019-2020 

metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

3. Visus 

metus 

Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius 

rajone, respublikoje, skelbimas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

B. Juknienė 

4. Visus 

metus 

Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, 

reikalingas mokinių ugdymui nuolat kintančioje 

visuomenėje. 

Vadovai, 

mokytojai 

5. Balandis Seminaras mokytojams. B. Juknienė, 

kviestas lektorius 

6. Visus 

metus 

Supažindinimas su naujausia metodine, dalykine, 

pedagogine literatūra. 

Bibliotekininkė 

7. Visus 

metus 

Metodinė pagalba naujiems ir naujai pradėjusiems 

dirbti mokytojams. 

Mokyklos vadovai, 

metodinių komisijų 

vadovai 

8. Birželis Ataskaita apie mokytojų dalyvavimą kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose už 2019/2020 m. m. 

B. Juknienė 

9. Lapkritis, 

gruodis 

Seminaras mokytojams. B. Juknienė, 

kviestas lektorius 
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10. Nuolat Vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

apskaitą, racionaliai naudojant kvalifikacijai tobulinti 

skirtas lėšas. 

B. Juknienė 

11. Nuolat Duomenų apie mokytojų kvalifikaciją kaupimas ir 

analizė (kvalifikacijos tobulinimo ir įsivertinimo anketų 

pildymas, pažymėjimų pateikimas). 

B. Juknienė 

 

 

Parengė 

Profesijos mokytoja metodininkė       Birutė Juknienė 

2019-12-30 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

8 priedas 

 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Tikslas: Organizuoti mokymo procesą užtikrinantį galimybę įgyti kokybišką vidurinį išsilavinimą. 

Uždaviniai: 

1. Įgyvendinti vidurinio ugdymo (su profesiniu rengimu) programą, maksimaliai tenkinant 

mokinių ugdymosi poreikius. 

2. Sudaryti racionalius mokymo tvarkaraščius. 

3. Reikliai ir objektyviai vykdyti brandos egzaminus. 

4. Dalyvauti mokyklos vykdomuose projektuose. 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo 

Laukiami 

rezultatai 

ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.  Detali švietimo dokumentų analizė, 
reglamentuojanti vidurinio ugdymo 
programos vykdymą, brandos 
egzaminų organizavimą ir kt. 

Visus metus R. Valančius 
Ugdymo kokybės 

gerinimas 

2.  Individualių ugdymo planų sudarymas 

2020 – 09 R. Valančius 

Tinkamas 

mokomųjų 

dalykų 

pasirinkimas 

3.  Pamokų tvarkaraščio mokytojams ir 

mokiniams sudarymas Visus metus R. Valančius 

Tolygus mokinių 

krūvio 

paskirstymas 

4.  E-dienyno „Tamo“ patikra 

Visus metus R. Valančius 

Teisingas 

dienynų 

užpildymas 

5.  Informacijos teikimas, rūpinimasis 

jaunų ir naujai priimtų mokytojų 

adaptacija 

Visus metus R. Valančius 
Greita mokytojų 

adaptacija 

6.  Stipendijos ir premijų žiniaraščių 

sudarymas Visus metus R. Valančius 

Išmokėta 

stipendija 

mokiniams 

7.  Sąlygų sudarymas mokytojams 

dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

Visus metus R. Valančius 

Mokytojų 

kompetencijų 

plėtotė 

8.  Mokomųjų dalykų teminių planų 

koregavimas ir patvirtinimas pagal 

atnaujintas vidurinio ugdymo 

programas 

2020 – 09 R. Valančius 

Tinkamas 

teminių planų 

sudarymas 

9.  Bendrojo ugdymo metodinių grupių 

veiklos krypčių aptarimas 2020 – 01 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Tinkamas 

metodinių grupių 

veiklos darbas 

10.  Mokinių informavimas dėl brandos 

egzaminų pasirenkamųjų dalykų 
2020 – 09 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Tinkamas 

brandos 

egzaminų 

pasirinkimas 
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11.  Brandos egzaminų organizavimas ir 

vykdymas 
2020 – 05-06 R. Valančius 

Įvykdyti brandos 

egzaminai 

12.  Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas 
2020 – 01-02 R. Valančius 

Pasiruošimas 

egzaminams 

13.  Parengti individualizuotų ir 

diferencijuotų užduočių  Visus metus 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Pagerėję mokinių 

mokymosi 

rezultatai 

UGDYMO/SI KOKYBĖS TOBULINIMAS 

1.  Teikti kvalifikuotą konsultacinę 

pagalbą įvairių gabumų mokiniams Visus metus 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Kokybiška 

ugdomoji veikla 

2.  Brandos egzaminų rezultatų analizė ir 

aptarimas 

2020 – 09 R. Valančius 

Informuoti 

mokyklos 

bendruomenės 

narius apie 

egzaminų 

rezultatus 

3.  I ir II pusmečio mokymosi rezultatų 

analizė 

2020 – 02 

2020 – 06 
R. Valančius 

Informuoti 

mokyklos 

bendruomenės 

narius apie 

mokymosi 

rezultatus 

4.  Skatinti bendrojo ugdymo mokytojus 

dalyvauti miesto ir respublikinėse 

olimpiadose, tarpmokykliniuose 

projektuose 
Visus metus R. Valančius 

Informacija apie 

vykstančias 

olimpiadas 

organizuojamus 

tarpmokyklinius 

projektus 

MATERIALINĖS BAZĖS ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

1.  Būtinų įsigyti mokymo priemonių 

sąrašo parengimas 
Visus metus R. Valančius 

Racionalus 

materialinės 

bazės 

atnaujinimas 

2.  Užtikrinimas mokinių ir dalykų 

kabinetų aprūpinimą mokomaisiais 

vadovėliais, mokymo priemonės 

(vaizdinėmis, techninėmis) 

Visus metus R. Valančius 

Mokymo bazės 

pagerėjimas 

PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

1.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimo plano 

aptarimas ir analizė Visus metus 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Pedagogų 

kompetencijos 

pagerėjimas 

2.  Kaupti dalykinę ir metodinę medžiaga, 

mokytojų konspektus Visus metus 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Ugdymo proceso 

gerinimas 

PARAMA MOKINIAMS 

1.  Mokinių profesinis informavimas bei 

ugdymas karjerai 
Visus metus 

V. Baltaragytė, 

bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Informacija apie 

karjeros 

galimybes 
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2.  Individualių mokinio saugumo, 

emocinių, fizinių ir socialinių poreikių 

tenkinimas 
Visus metus 

R. Valančius,  

D. Beinoras, 

V. Gendvilaitė 

– Petrošienė  

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

3.  Pedagoginės, socialinės, materialinės, 

psichologinės pagalbos teikimas 
Visus metus 

R. Valančius,  

D. Beinoras, 

V. Gendvilaitė 

–Petrošienė  

Suteikta reikiama 

mokiniui 

individuali 

pagalba 

4.  Ugdymo diferencijavimas mokiniui ir 

mokinių grupei, siekiant sudaryti 

palankias sąlygas tiek gabių, tiek 

mokymosi problemų turinčių mokinių 

ugdymui 

Visus metus 

Bendrojo 

ugdymo 

mokytojai 

Ugdymo proceso 

diferencijavimas 

 

 

Parengė 

Gimnazijos skyriaus vedėjas    Robertas Valančius 

2019-12-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

9 priedas 

 

BENDROJO MUGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Tikslas: gerinti ugdymo kokybę, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą planuojant ugdomąją 

veiklą. 

Uždaviniai: 

1. Suartinti ir sutelkti bendram darbui mokyklos bendruomenę, įtraukiant mokytojus, mokinius, 

tėvus. 

2. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas pažintinių, kultūrinių, socialinių ir pilietinių veiklų 

metu. 

3. Dalytis gerąja pedagogine patirtimi mokykloje ir rajoniniuose bei respublikiniuose metodiniuose 

renginiuose. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Atlikimo data Atsakingas asmuo 

1. Išvažiuojamasis seminaras – susitikimas 

Žeimelyje ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas 

planuojant ugdomąją veiklą“. 

sausio antra savaitė N. Vaičiulytė – 

Mykolaitienė,  

R. Liucvaikienė, 

 I. Grigencienė,  

S. Dauparas 

2. Pasiruošimas respublikinei konferencijai 

„Bendruomeniškumo siekis per ugdomąją ir 

kultūrinę veiklą mokykloje“. 

sausio – balandžio 

mėn. 

N. Vaičiulytė – 

Mykolaitienė, 

organizacinė grupė 

3. Respublikinė konferencija 

,,Bendruomeniškumo siekis per ugdomąją ir 

kultūrinę veiklą mokykloje“. 

balandžio mėn. per 

pavasario atostogas 

S. Dauparas 

4. Metodinė diena – išvyka į Šiaulių suaugusiųjų 

mokyklą. 

gegužės mėn.  I. Grigencienė 

5. Metodinė diena – išvyka į Panevėžio 

profesinio rengimo centrą. 

spalio mėn. R. Liucvaikienė 

6.  2020 m. – tautodailės metai. Mokyklos 

tautodailininkų darbų paroda, edukaciniai 

užsiėmimai, diskusijos tautinio paveldo tema 

(tautinis kostiumas, kalvystė, medžio drožyba). 

rugsėjo mėn. N. Vaičiulytė - 

Mykolaitienė 

7. Bendrųjų kompetencijų, orientuotų į 

asmenybės augimą, ugdymas skatinant 

mokinius dalyvauti įvairaus lygio 

edukaciniuose konkursuose, olimpiadose, 

varžybose. 

Pagal respublikos ir 

rajono veiklos 

planą 

Dalykų mokytojai 

8. Ilgalaikių teminių planų, individualizuotų 

programų rengimas ir suderinimas. 

rugsėjo mėn. Dalykų mokytojai 



2 
 

9. Dalyvavimas žydų kultūrai skirtuose 

renginiuose ir jų organizavimas mokykloje. 

Integruotas renginys su Žeimelio muziejumi ir 

Žeimelio profesine mokykla ,,Holokaustas – 

nusikaltimas žmoniškumui“. 

rugsėjis – lapkritis Dalykų mokytojai 

10. Europos kalbų savaitės renginiai. rugsėjo mėn. Lietuvių k. ir 

užsienio k. 

mokytojai 

11. Mokytojų savišvieta. Nuolat Dalykų mokytojai 

12. Projektas „Istorinis, kultūrinis ir literatūrinis 

Joniškis“. 

lapkritis - gruodis Dalykų mokytojai 

 

 

Parengė 

Bendrojo ugdymo mokytojų  

metodinės grupės vadovė     N. Vaičiulytė-Mykolaitienė 

2020-01-08 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

10 priedas 

 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Psichologo darbo tikslas- psichologinio atsparumo bei psichinės sveikatos stiprinimas ir gerinimas 

individualių konsultacijų metu, prevencinės veiklos metu bei kitų grupinių ir individualių užsiėmimų 

metu. 

Uždaviniai:  

 Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti; 

 Stiprinti mokytojų, tėvų, (įtėvių, globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, 

turinčiais psichologinių problemų; 

 Padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokinio ugdymo (-si) procese; 

Veiklos sritys: 

 Individualūs pokalbiai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio 

poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (ilgalaikis arba trumpalaikis) taikant 

psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (įtėviais, globėjais, 

rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų 

teikimas, konsultavimas; 

 Švietimas: mokinių, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos 

psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

 Prevencinės programos įgyvendinimas; 

 Bendradarbiavimas su mokyklos specialistais; 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Data 

Atsiskaitymo 

formos ir 

pristatymo būdai 

Pastabos 

1. Individuali veikla    

1.1. Individualūs pokalbiai, 

bendravimas bei emocinė 

parama, sprendžiant elgesio, 

mokymosi ir emocines 

problemas. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Pokalbis, 

individualaus 

žurnalo pildymas. 

 

1.2. Individualūs pokalbiai su 

tėvais (įtėviais, globėjais, 

rūpintojais) ir mokytojais. 

Konsultavimas, bendravimas 

bei emocinė parama dėl 

moksleivio mokymosi, 

elgesio ar emocinių 

problemų. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Pokalbis, 

individualaus 

žurnalo pildymas. 
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1.3. Pokalbiai profesinio 

pasirengimo ir pasirinkimo 

klausimais. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Pokalbis, 

individualaus 

žurnalo pildymas. 

 

2. Tiriamoji veikla    

2.1. I k. (naujų mokinių) 

adaptacijos tyrimas. 

2020 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 

Klausimyno 

sudarymas, 

duomenų rinkimas, 

duomenų 

apdorojimas, 

duomenų aprašymas 

ir išvadų 

pateikimas. 

I kurso 

mokiniams. 

2.2. 9 kl. (naujų mokinių) 

adaptacijos tyrimas (esant 

poreikiui). 

2020 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 

Klausimyno 

sudarymas, 

duomenų rinkimas, 

duomenų 

apdorojimas, 

duomenų aprašymas 

ir išvadų 

pateikimas. 

9 klasės 

mokiniams. 

2.3. Sociometrinis tyrimas (esant 

poreikiui). 

2020 m. sausio- 

gruodžio mėn. 

Klausimyno 

sudarymas, 

duomenų rinkimas, 

duomenų 

apdorojimas, 

duomenų aprašymas 

ir išvadų 

pateikimas. 

Esant poreikiui, 

kuomet klasės 

vadovas nori 

išsiaiškinti 

grupės 

sutelktumą. 

2.4. Veiklos kokybės 

įsivertinimas (pirma dalis- 

rezultatai) 

2020 m. sausio- 

gruodžio mėn. 

Dalyvavimas darbo 

grupėje, duomenų 

rinkimas, duomenų 

apdorojimas, 

rezultatų analizė, 

rezultatų 

pristatymas 

mokyklos 

administracijai ir 

bendruomenei. 

 

2.5. Psichosocialinių rizikų 

vertinimas (esant poreikiui) 

2020 m. sausio- 

gruodžio mėn. 

Duomenų rinkimas, 

apdorojimas bei 

rezultatų 

pristatymas. 

 

2.6. Užsakomieji tyrimai, kurie 

yra susiję su psichologinių 

priemonių ar poveikių 

2020 m. sausio- 

gruodžio mėn. 

Klausimyno 

sudarymas, 

duomenų rinkimas, 

Esant poreikiui. 
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taikymu mokyklos 

bendruomenėje. 

duomenų 

apdorojimas, 

duomenų aprašymas 

ir išvadų 

pateikimas. 

3. Šviečiamoji veikla    

3.1. Klasės valandėlės ugdymo 

karjerai temomis. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Klasėje, dėstymo ir 

diskusijos forma. 

9 kl., 10 kl. ir 3 

k. mokiniams.  

3.2. Klasės valandėlės „Konfliktai 

ir jų sprendimo būdai“. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Klasėje, dėstymo ir 

diskusijos forma. 

 

3.3. Klasės valandėlės mokiniams 

aktualia (laisvai 

pasirenkama) tema. 

Pagal poreikį, 

visus metus. 

Klasėje, dėstymo ir 

diskusijos forma. 

Temos 

pasirenkamos 

grupių vadovų 

bei mokinių 

iniciatyva.  

4. Prevencinė veikla.     

4.1. Prevencinės programos 

gyvendinimas 

Visus metus Dėstymo, 

diskusijos, darbo 

grupėse forma. 

 

5. Kiti mokykloje vykstantys 

renginiai. 

   

5.1. Veiksmo mėnuo be patyčių 2020 m. kovo 

mėn. 

Renginių ciklas 

skirtas veiksmo 

mėnesiui be patyčių. 

Atkreipiamas 

mokinių 

dėmesys į 

smurto/patyčių 

problemas. 

5.2. Pasaulinė diena be tabako 2020 m. gegužės 

mėn.  

Interaktyvūs 

užsiėmimai 

mokyklos erdvėse.  

Formuojamas 

teigiamas 

požiūris į 

nerūkymą, 

sveiką 

gyvenseną. 

5.3. Pasaulinės savižudybių 

prevencijos dienos minėjimas 

2020 m. rugsėjo 

mėn. 

Stendiniai 

pranešimai, 

lankstinukai bei 

informacijos apie 

pagalbos galimybes 

platinimas, 

mokyklos erdvėse. 

Supažindinama 

su savižudybių 

problema bei 

pagalbos ir 

sprendimo 

būdais. 

5.4. Pasaulinės AIDS dienos 

minėjimas 

2020 m. 

gruodžio mėn. 

Protmūšis skirtas 

paminėti pasaulinei 

AIDS dienai. 

 

6.  Kita veikla    

6.1. Dalyvavimas VGK 

posėdžiuose. 

Pagal poreikį, 

visus metus 

Dalyvavimas 

posėdžiuose. 
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6.2. Atvejų analizė (superviziniai 

atvejai). 

Pagal poreikį, 

visus metus 

Joniškio PPT.  

6.3. Dalyvavimas konferencijose, 

seminaruose ir kvalifikacijos 

kėlimo kursuose. 

Pagal poreikį, 

visus metus 

Įstaigoje, kuri 

vykdo seminarą, 

konferenciją ar 

kvalifikacijos 

kėlimo kursus. 

 

6.4. Dalyvavimas Joniškio rajono 

psichologų metodinio būrelio 

susirinkimuose. 

Kiekvieną 

mėnesį, visus 

metus. 

Dalyvavimas PPT 

rengiamuose 

susirinkimuose, 

pranešimų 

klausymas, 

pranešimų 

pristatymas, 

gerosios patirties 

sklaida. 

 

 

 

Parengė 

Psichologas      Deividas Beinoras 

2020-01-21 
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MOKOMOJO ŪKIO VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Mokomojo ūkio vedėjo veiklos tikslas – organizuoti pelningą mokomojo ūkio veiklą, į gamybos 

procesą įtraukiant žemdirbiškų specialybių mokinius, kad mokiniai įgytų kvalifikaciją ir 

kompetencijas.  

Uždaviniai: 

 Organizuoti mokomojo ūkio veiklą, kad visi darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku. 

 Pagal galimybes įtraukti moksleivius į mokomojo ūkio gamybinę veiklą. 

 Laiku ir tvarkingai pildyti mokomojo ūkio dokumentaciją 

Veiklos kryptys: 

 Žemės ūkio technikos paruošimas darbui. 

 Pavasariniai žemės dirbimo, sėjos ir pasėlių priežiūros darbai. 

 Šienavimo, pasėlių priežiūros darbai 

 Derliaus nuėmimas, pardavimas 

 Rudeninė sėja, pasėlių priežiūra 

 Mokomoji ferma-laboratorija 

 

Veiklos 

programos 

kryptys 

Uždaviniai Priemonės  Laikas  

1. Žemės ūkio 

technikos 

paruošimas 

darbui. 

1.1 Suremontuoti 

grūdų valomąją 

1.1.1 Panaudoti turimą  grūdų 

valomąją ir turimą važiuoklę. 

2020 m. sausio- 

kovo mėn. 

1.2 Atlikti techninę 

priežiūrą traktoriams, 

žemės ūkio mašinoms, 

reikalui esant 

suremontuoti ir 

paruošti 

eksploatacijai. 

1.2.1 Turima technika, šildomos 

patalpos, eksploatacinės 

medžiagos , atsarginės dalys. 

1.2.2 Remonto ir priežiūros 

darbus atlikti vairavimo 

instruktoriams, šaltkalviui ir 

profesijos mokytojams praktinių 

užsiėmimu metu, kartu su 

moksleiviais. 

2020 m. sausio- 

kovo mėn. 

 

2020 m. sausis-

balandis.  
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Veiklos 

programos 

kryptys 

Uždaviniai Priemonės  Laikas  

2. Pavasariniai 

žemės dirbimo, 

sėjos ir pasėlių 

priežiūros darbai. 

2.1 Įvertinti 

žiemkenčių būklę, 

atlikti tręšimo, 

cheminės priežiūros 

darbus. 

2.2 Pasiruošti, arba 

įsigyti sėjamąją 

medžiagą. 

2.3 Paruošti dirvą 

sėjai ir atlikti sėjos 

darbus. 

2.1.1 Trąšos (užsakytos iš rudens), 

pagal poreikį įsigyti ir panaudoti 

reikiamas chemines priemones.  

2.2.1 Išvalyti ir subeicuoti 

reikiamą kiekį miežių sėklai. 

2.3.1 Turima technika atlikti 

žemės dirbimo ir sėjos darbus. 

2020 m. kovas-

gegužė 

 

kovas-balandis 

 

kovas- gegužė 

 

 

rugpjūtis- 

rugsėjis 

3. Šienavimo, 

pasėlių priežiūros 

darbai 

3.1 Paruošti reikiamą 

kiekį šienainio, šieno. 

3.2.1 Planuoti ir 

vykdyti pasėlių 

priežiūros darbus 

3.1.1 Šienavimo technika. 

3.1.2 Esant palankioms oro 

sąlygoms paruošti šieno ir 

šienainio. 

3.2.1 Įsigyti ir laiku panaudoti 

chemines augalų priežiūros 

priemones. 

birželis-

rugpjūtis 

 

 

kovas-spalis 

4. Derliaus 

nuėmimas, 

pardavimas 

4.1 Laiku ir 

kokybiškai nuimti 

žemės ūkyje 

užaugintų kultūrų 

derlių. 

4,1,1 Javų kombainai, traktoriai, 

priekabos. 

4.1.2 Produkcijos išvežimas 

pardavimui arba saugojimui. 

Liepa-rugsėjis 

5. Rudeninė sėja, 

pasėlių priežiūra 

5.1 Žemės dirbimas 

rudeninei sėjai. 

5.2 Žieminių rapsų, 

žieminių kviečių sėja. 

5.3 Pasėlių priežiūra. 

5.1.1 Traktoriai, skutikas, plūgai 

5.2.1 Trąšos, sėkla, traktoriai, 

sėjamosios automobilis, 

purkštuvas, trąšų barstomoji. 

Liepa-rugsėjis 

 

 

 

Rugpjūtis- 

lapkritis 

6. Mokomoji 

ferma-

laboratorija 

6.1 Užtikrinti 

mokomojoje fermoje 

laikomų gyvulių 

gerovę. 

6.2 Aprūpinti pašarais. 

6.1.1 Fermos darbuotojos, 

reikiamos priemonės ir įrankiai 

6.2.1 Grūdai pašarui, šienainis, 

šienas, pašarų papildai. 

Ištisus metus 

(nuolat) 

 

 

Parengė 

Mokomojo ūkio vedėjas      Giedrius Jokūbaitis 

2020-01-06 
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INFRASTRUKTŪROS IR MOKYMO MATERIALINĖS BAZĖS  

GERINIMO PROGRAMA 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Reikalingos lėšos Eur 

Remonto darbai Baldai, įranga 

    

 Bendrabutis 102 000,00 8 000,00 

1. Laiptinių kapitalinis remontas, su laiko sienos šiltinimu 51 000,00  

2. 6 kambarių II a. remontas 50 000,00  

3. Baldų įsigijimas II aukšto 5 kambariams  8 000,00 

4. Einamasis stogo remontas 1 000,00  

    

 Mokykla 13 500,00 16 000,00 

5. Rūbinės spintelių įsigijimas (iki 30 vnt.)  7 000,00 

6. 304 kabineto einamasis remontas 2 000,00  

7. Kanalizacijos stovo 210-110 kab. ir311-111 kab. 

keitimas  

500,00  

8. Kanalizacijos stovų rūsyje sujungimas į bendrą sistemą 500,00  

9. Kabinetų Nr. 108, 110, 203, 201 einamasis remontas 6 000,00  

10. Sporto salės sienų remontas 3 000,00  

11. Garso aparatūros aktų salėje atnaujinimas  6 000,00 

12. Mokyklos stogo einamasis remontas 1 500,00  

13. Elektroninio skambučio įrengimas mokomajame 

korpuse ir technologijų mokymo centre 

 3 000,00 

    

 Valgykla 4 000,00  

14. Valgyklos valgomojo patalpų einamasis remontas  4 000,00  

    

 Mokomoji ferma-laboratorija 5 000,00  

15. Fermos patalpų einamasis remontas 5 000,00  

 Daržinė 5 000,00  

16. Daržinės išorinių sienų dangos keitimas 5 000,00  

    

 Darbai mokyklos teritorijoje 21 500,00 3 500,00 

17. Sporto stadiono investicinio projekto parengimas  3 500,00 

18. Dalinis mokyklos teritorijos apšvietimas 2 000,00  

19. Mokyklos mokomojo sodo tvoros atnaujinimas 3 000,00  

20. Privažiavimo prie priešgaisrinio tvenkinio įrengimas 3 000,00  

21. Tinklinio užtvaro tarp sporto aikštelės ir gatvės 

įrengimas 

2 000,00  

22. Mokyklos pėsčiųjų takų, vandens kanalizacijos, kelių ir 

aikštelių sutvarkymas 

10 000,00  

23. Aptvaro su vartais prie statybininkų mokymo centro 

įrengimas 

1 500,00  

 Iš viso: 151 000,00 27 500,00 
Parengė   

Pavaduotoja infrastruktūrai    Eglė Kvedaraitė 

2020-01-08 
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MOKINIŲ PROFESINIO INFORMAVIMO IR ORIENTAVIMO  

VEIKLOS PROGRAMA 2020 M. 

 

Programos paskirtis 

Mokinių profesinio informavimo ir orientavimo veiklos paskirtis – apibrėžti profesinio 

informavimo ir orientavimo turinį, mokinių kompetencijas, nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, 

reikalingą savo karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius 

poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.  

Planuojami rezultatai: išlaikyti ne mažesnį kitais mokslo metais įstojusiųjų skaičių (ne mažiau 

100 mokinių); II gimnazinės klasės mokiniai motyvuotai pasirinks sau tinkančias profesinio mokymo 

programas; III kurso mokiniai 30 proc. gaus asmenines konsultacijas ir sėkmingai taps aktyvūs darbo 

rinkos nariais (įgis reikalingas karjeros planavimo kompetencijas). 

Programos tikslas 

Profesinį informavimą ir orientavimą orientuoti į praktinių įgūdžių lavinimą bei kryptingą 

asmenybės tobulinimą, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui ugdyti(s) karjeros kompetencijas, 

būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš 

mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai.  

Programos uždaviniai 

Siekiama, kad mokiniai: 

 Pažintų karjerai svarbias asmenines savybes, kritiškai vertintų savo socialinę darbinęaplinką ir 

suprastų socialinių vaidmenų įvairovę; 

 Rastų ir efektyviai naudotų karjerai svarbią informaciją; 

 Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus; 

 Būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką. 

 Siekiama, kad mokykloje būtų: 

 kaupiama, sisteminama ir pateikiama su karjeros planavimu susijusi medžiaga internetiniame 

puslapyje; 

 skatinama mokinius aktyviau dalyvauti savo karjeros planavimo ir įgyvendinimo veikloje dar 

besimokant joje; 

 paruošta patraukli reklaminė medžiaga apie galimybę čia mokytis. 

 

Veikla  

 

Eil

Nr 
Veiklos turinys Data Atsakingi 

Tikslo įgyvendinimo 

kriterijai 

1. Vykdomos išvykos į Joniškio, 

Pakruojo, Akmenės, Šiaulių rajonų 

mokyklas. 

Sausis – 

birželis 

Darbo grupė Patrauklus JŽŪM pristatymas 

Joniškio, Pakruojo, Akmenės, 

Šiaulių rajonų mokykloms. 
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2.  Dalyvavimas karjeros dienose 

kitose mokyklose, Studijos 2020 ir 

panašiuose renginiuose. 

Sausis – 

gegužė 

Darbo grupė Patrauklus JŽŪM pristatymas 

Šiaulių regiono ir Lietuvos 

mokiniams . 

3. Pirmininkavimas Joniškio rajono 

Ugdymo karjerai koordinatorių 

metodiniam būreliui. 

Sausis – 

gruodis 

V. Baltaragytė Suaktyvinta Joniškio rajono 

ugdymo karjeros 

koordinatorių veikla. 

4. Pagal galimybes dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, mokymuose. 

Sausis -

gruodis 

V. Baltaragytė Įgytos, patobulintos mokytojo, 

specialisto profesinės 

kompetencijos. 

5. Nuolatinis naujos informacijos apie 

karjerą internete papildymas. 

Sausis - 

gruodis 

V. Baltaragytė Naujos informacijos 

pateikimas.  

6. Bendradarbiavimas su 1g ir 2g 

klasių vadovais (vedamos klasių 

valandėlės pagal poreikį). 

Sausis - 

gruodis 

V. Baltaragytė Sudaryti sąlygas mokiniams 

ugdyti(s) karjeros 

kompetencijas. Per metus 

vestos nors 2 teminės 

valandėlės. 

7. Visus norinčius susipažinti su 

mokykla ir technologijų mokymo 

centru, mokymo programomis 

priimti į karjeros užsiėmimus ir 

pademonstruoti profesinį mokymą.  

Sausis - 

gruodis 

Darbo grupė Patrauklus JŽŪM pristatymas 

visiems besidomintiems. 

9. Atvirų durų dienos mokykloje: 

Pakruojo, Joniškio, Šiaulių rajono 

dešimtokams ir Mato Slančiausko 

progimnazijos aštuntokams. 

Vasaris - 

kovas 

Darbo grupė Aktyvus JŽŪM pristatymas 

Joniškio, Pakruojo, Akmenės, 

Šiaulių rajonų mokyklų 

dešimtokams ir aštuntokams. 

10. Pristatyti mokyklą, veiklą, 

mokymosi galimybes Joniškio 

užimtumo tarnyboje registruotiems 

bedarbiams. 

Balandis  V. Baltaragytė Pristatyta aktuali medžiaga 

bedarbiams. 

11. Agitacinių skelbimų, straipsnių 

parengimas ir derinimas Pakruojo, 

Šiaulių, Akmenės, Joniškio r. 

spaudoje. 

Gegužė-

rugpjūtis 

V. Baltaragytė Pateikta lengvai prieinama 

informacija tikslinei asmenų 

grupei. 

12. Paruošta ataskaita apie 2020 m. 

absolventų įsidarbinimą, tolesnį 

mokymąsi. Paruošta medžiaga 

sėkmės istorijai.  

Spalis - 

lapkritis 

Grupių 

vadovai 

V. Baltaragytė 

Parengta ir mokyklos 

bendruomenei pristatyta 

informacija apie JŽŪM 

absolventų įsidarbinimą, 

tolesnį mokymąsi.  

13. Paruošta 2g ir 2020 metų 

absolventų požiūrio į mokymąsi, 

mokymo sąlygas, galimybes 

mokykloje tyrimo ataskaita. 

Spalis  V. Baltaragytė Parengta ir mokyklos 

bendruomenei pristatyta 

informacija apie 2g ir 

absolventų požiūrį. 
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14. Reklaminių, agitacinių lankstukų 

parengimas ir derinimas. 

Gruodis V. Baltaragytė Pateikta lengvai prieinama 

informacija tikslinei asmenų 

grupei. 

15. Reklaminių, agitacinių 

kalendoriukų ir sieninių kalendorių 

parengimas ir derinimas. 

Gruodis  V. Baltaragytė Pateikta lengvai prieinama 

informacija tikslinei asmenų 

grupei. 

16. Užpildytas Lietuvių mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

ugdymo karjerai skyriaus siųstas 

klausimynas.  

Gruodis V. Baltaragytė Užpildytas klausimynas apie 

profesinio orientavimo 

paslaugų teikimą profesinio 

mokymo įstaigose. 

 

 

Parengė 

Metodininkė          Vaida Baltaragytė 

2020-01-06 
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NEFORMALIOJO MOKINIŲ ŠVIETIMO VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Neformalusis mokinių švietimas – tai kryptinga veikla mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškos 

poreikių tenkinimui, specifinių gebėjimų ir kompetencijų ugdymui. 

Neformaliojo mokinių švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių 

asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Ši veikla mokiniams 

nėra privaloma ir laisvai pasirenkama. 

Neformaliojo švietimo tikslai: 

1. Formuoti asmenį, gebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius per kompetencijų ugdymą. 

2. Sudaryti palankią bei saugią aplinką ir galimybes mokinių pažinimui, lavinimuisi, saviraiškai, 

bendravimo poreikių tenkinimui, vertybinių nuostatų formavimui ir socializacijai. 

Uždaviniai: 

1.Ugdyti ir plėtoti mokinių kompetencijas per saviraiškos poreikių tenkinimą. 

2.Ugdyti pilietiškumą, tolerantiškumą, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę. 

3. Skatinti mokinių savarankiškumą ir kūrybiškumą, taikant aktyviuosius mokymo metodus, 

integraciją, pačių mokinių iniciatyvą. 

4. Lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje. Skatinti 

mokinius dalyvauti įvairioje neformaliojo ugdymo veikloje: būreliuose, projektuose, mokyklos 

organizuojamuose renginiuose, konkursuose. 

5. Mokyklos internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie mokinių neformaliojo ugdymo 

pasiekimų rezultatus, renginius, vykdomus projektus. 

6. Sudaryti sąlygas ir galimybes visiems mokiniams dalyvauti neformaliojo mokinių švietimo 

veikloje. 

Strategijos: mokykloje neformalusis švietimas planuojamas pagal veiklos sritis – sporto, meninės 

kūrybos, informacinių technologijų, techninės veiklos. 

Mokykla, norėdama pateikti mokiniams platesnį mėgstamos veiklos spektrą, siūlo 

mokiniams būreliu 

 

RENGINIŲ PLANAS 2020 m. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data 

1.  Laisvės gynėjų dienos minėjimas. Sausis 

2.  Šv. Valentino dienos renginys Vasaris 

3.  Lietuvos Valstybės atkūrimo paminėjimas. Vasaris 

4.  Mokyklos meno kolektyvų pasirodymas ir nominacijų teikimas 

padėkos koncerte ,,Ačiū 2019“ 

Vasaris (kovas) 

5.  Užgavėnės Vasaris (kovas) 

6.  Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovas 

7.  Kovo 8 d. paminėjimas Kovas 

8.  Žemės dienos renginys Kovas 

9.  Trečiakursių palydėtuvės į praktiką Kovas 

10.  Kultūros savaitė (išvykos, muziejų lankymas) Balandis 



11.  Pavasarinė sodinukų mugė „Jurginių kermošius 2020“ Balandis 

12.  Europos dienos minėjimo renginiai Gegužė 

13.  Tarptautinė diena be dietų ,,Maistas – tai vaistas“ Gegužė 

14.  Paskutinio skambučio šventė  Gegužė 

15.  Diplomų įteikimo šventė  Birželis 

16.  Mokslo ir žinių dienos minėjimas Rugsėjis 

17.  Tradicinė Šiaurės Lietuvos paroda-mugė „Agro Joniškis 2020“ Rugsėjis  

18.  Tarptautinės mokytojų dienos minėjimas Spalis 

19.  Tarptautinės šypsenos dienos minėjimas Spalis 

20.  Pirmakursių krikštynos Spalis 

21.  Akcija „Pyragų diena“ Lapkritis 

22.  Tarptautinės nerūkymo dienos minėjimas Lapkritis 

23.  Mokinių talentų šou Lapkritis 

24.  Pasaulinės kovos su AIDS dienos minėjimas Gruodis 

25.  Mokyklos  puošimas šventėms Gruodis 

26.  Kalėdinis renginys moksleiviams Gruodis 

27.  Advento  popietė mokyklos darbuotojams Gruodis 

 

Parengė  

Neformaliojo švietimo organizatorius     Vadim Kamrazer 

2020-01-08  

http://jzum.lt/naujienos/kviecia-pavasarine-sodinuku-muge-jurginiu-kermosius-2016/


Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

15 priedas 

 

BENDRABUČIO AUKLĖTOJŲ VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 
Tikslai: 

 Skatinti mokinius kritiškai, kūrybiškai ir pozityviai mąstyti.  

 Padėti jiems vertinti savo gebėjimus ir galimybes. 

 Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti bendrabučio renginiuose. 

 Mokyti pagarbos sau ir kitiems. 

 Formuoti atsakomybės jausmą už savo elgesį. 

 Mokyti neprovokuoti kitų agresijos. 

 Mokyti mokinius atsispirti nepageidaujamiems, kenksmingiems kitų reikalavimams. 

 Ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jausmais ir savimi. 

 Padėti mokiniams save pažinti, ugdyti savigarbą ir toleranciją. 

 Ugdyti švaros ir tvarkingumo poreikį. 

 Skatinti būti naudingais draugams, mokyklai ir jos bendruomenei. 

 
Kita veikla: 

 Individualūs pokalbiai su mokyklos socialine pedagoge ir psichologu. 

 Užsiėmimai sporto salėje. 

 Šachmatų turnyras. 

 Šaškių turnyras. 

 Kambarių švaros ir tvarkos tikrinimas. 

 Savitvarkos diena. 

 Sportinių estafečių varžybos. 

 Žaidimas „Slaptas draugas“. 

 Individualūs pokalbiai apie elgesio kultūrą ir higienos klausimais. 

 Baudų mėtymo varžybos „Kas taikliausias?“ 

 Aplinkos tvarkymas. 

 Teniso turnyras II a. fojė. 
 

Renginių kalendorius: 

 

Renginiai Data Atsakingas 

Krepšinio varžybos „3 prieš 3“ 01 mėn. E. Goštautienė 

Žaidimas „Atspėk, kas paslėpta“ 01 mėn. S. Stulginskienė 

Užgavėnių šventė 02 mėn. E. Goštautienė 

Vakarėlis Šv. Valentino dienai 02 mėn. S. Stulginskienė 

„Linksmos estafetės“ 02 mėn. E. Goštautienė 

Konkursas „Tvarkingiausias kambarys“ 03 mėn. S. Stulginskienė 

Popietė Šv. Velykoms  04 mėn. E. Goštautienė 

„Atspėk melodija“ 04 mėn. S. Stulginskienė 
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Antrakursių palydos į egzaminus  05 mėn. E. Goštautienė 

Metų darbų aptarimas „Didelių darbų nebūna be didelių 

sunkumų“ (Volteris) 

05 mėn. E. Goštautienė 

S. Stulginskienė 

Atsiskaitymas su bendrabučiu 06 mėn. E. Goštautienė 

S. Stulginskienė 

Pirmakursio supažindinimas su bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklėmis 

09 mėn. E. Goštautienė 

S. Stulginskienė 

Renkama taryba. Laisvalaikio bendrabutyje aptarimas 09 mėn. E. Goštautienė 

S. Stulginskienė 

Šachmatų turnyras 09 mėn. E. Goštautienė 

Šaškių turnyras 10 mėn. S. Stulginskienė 

Žaidimų vakaras „Taip ir ne“ 10 mėn. E. Goštautienė 

„Tolerancijos diena“  11 mėn. S. Stulginskienė 

„Iškirpk gražiausia Kalėdų snaigę“ 12 mėn. E. Goštautienė 

„Gražiausio šventinio kambario rinkimai“ 12 mėn. S. Stulginskienė 

 

 

Parengė 

Bendrabučio auklėtoja        Egidija Goštautienė 

 

 

Bendrabučio auklėtoja        Stasė Stulginskienė 

2020-01-02 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

16 priedas 

 

BIBLIOTEKOS-INFORMACINIO CENTRO VEIKLOS PROGRAMA 2020 M. 

 

Tikslas: kurti šiuolaikišką mokyklos biblioteką – atvirą švietimo ir informacijos centrą, kuris aktyviai 

dalyvauja ugdymo procese ir padeda mokyklos bendruomenei ugdyti informacinius įgūdžius. 

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti kryptingą bibliotekos fondo plėtrą.  

2. Kaupti, saugoti ugdymo procesui reikalingą bibliotekos dokumentų fondą, papildant naujausiomis 

informacijos laikmenomis. 

3. Suteikti žinių apie bibliotekos-informacijos centro turimus informacinius išteklius, tobulinti 

informacijos pateikimo formas ir kokybę. 

4. Skatinti skaitymą, dalyvaujant skaitymo skatinimo akcijose, programose. 

5. Bendradarbiaujant su pedagogais, ugdyti moksleivių socialinius, asmeninius, komunikacinius ir 

informacinius gebėjimus. 

6. Tobulinti informacinių, komunikacinių paslaugų teikimą. 

7. Kurti jaunimo laisvalaikiui jaukią aplinką. 

8. Prisidėti prie teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimo. 

Kontroliniai rodikliai 2019 m.: 

Bibliotekos patalpų plotas: 171 kv. m. 

Dokumentų fondas: 27233 fiz. vnt. 

Registruotų vartotojų skaičius: 270. 

Apsilankymų skaičius: 7649 lankytojų per metus – 3349 mokiniai, 4300 suaugę. 

Dokumentų išduotis: 12 559 fiz. vnt. (į namus – 1521, vietoje – 10 893). 

Prenumeruojami periodiniai leidiniai: 31 pavadinimas. 

Gautų ir atsakytų informacinių užklausų skaičius: 392 per metus. 

Darbo vietų skaičius vartotojams (įskaitant kompiuterizuotas darbo vietas): 24. 

I. Edukacinių veiklų planas  

 

Mėnuo Pavadinimas/tema Forma Rengėjas 

Sausis 01.13. Sausio 13-osios 

minėjimas 

Dokumentų ekspozicija R. Bulienė, 

I. Grigencienė 

01. 15. Klaipėdos krašto 

diena 

Knygų paroda R. Bulienė 

Vasaris 02.14. Šv .Valentino diena 

„Ateik į pasimatymą su 

knyga“ 

Spaudinių ekspozicija\ knygų 

apžvalga 

R. Bulienė 

02.10-15. Saugesnio 

interneto savaitė 

Akcija R. Bulienė 

02.16. Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena 

Informacinio fondo 

reprezentacija 

R. Bulienė 

I. Grigencienė 
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Kovas 03.11. Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

30-metis  

Spaudinių paroda, integruotos 

istorijos pamokos 

R. Bulienė 

I. Grigencienė 

03.20. Tarptautinė Motinos 

Žemės diena 

Akcija R. Bulienė 

I. Gerikaitė 

I. Grigencienė 

03.22. Pasaulinė vandens 

diena 

Stendas ir  klasės valandėlės R. Bulienė 

R. Vičienė 

Balandis 04.02. Šv. Velykos – 

tradicijos ir papročiai 

Spaudinių reprezentacija ir 

edukacija  

R. Bulienė 

R. Skirvainienė 

04.20-24. Nacionalinė 

bibliotekų savaitė 

Renginių ciklas pagal 

Nacionalinės bibliotekos 

nurodytas gaires 

R. Bulienė 

L. Jonaitė 

04.27. „Šokis mus vienija“-

mokyklos šokių grupė 

MES 

Nuotraukų stendas R. Bulienė 

L. Budrienė 

Gegužė 05.07. Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos diena 

Bibliografinės pamokos 

mokiniams 

R. Bulienė 

Rugsėjis 09.01. „Sveikas, Rugsėji“ Sveikinimo stendas, mokyklos 

istorijos nuotraukų 

eksponavimas 

R. Bulienė 

09.01-30. Bibliografinės-

informacinės pamokos 

naujiems mokiniams 

Pamokos R. Bulienė 

Spalis 10.01-05. „Mėgstamiausia 

mano knyga“ – mokytojų 

skaitytos knygos 

Knygų pristatymas, nuotraukų 

stendas 

R. Bulienė 

N. Vaičiulytė-

Mykolaitienė 

10.12-31. UNESCO  

paveldas Lietuvoje  

Mokinių 

rašto\reprezentacinių/kūrybinių 

darbų apie UNESCO paveldą 

pristatymas 

R. Bulienė 

I. Gerikaitė 

I. Grigencienė 

10.26. Konstitucijos diena Informacinės pamokos R. Bulienė 

V. Baltaragytė 

Lapkritis 11.21. „Taip sveikinasi 

pasaulio tautos ! Kaip 

sveikinamės mes?“ –

pasaulinė Sveikinimosi ir 

Draugo diena 

Informacinis stendas 

Akcija 

R. Bulienė 

L. Jonaitė 

Gruodis 12.07-11. „Kalėdiniai 

skaitymai“  

Klasės valandėlės R. Bulienė ir grupių 

auklėtojai 

12.14-31.  „Metų knygų 

rinkimai 2020“ 

Informacinės pamokos/ 

reprezentacija 

R. Bulienė ir grupių 

auklėtojai 
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Sausis-

gruodis 

Kiti nusipelniusių 

asmenybių sukakčių 

minėjimai pagal 

Nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos 

nurodytą sąrašą 

Vaizdiniai renginiai, parodos, 

akcijos 

R. Bulienė 

 Informacinio raštingumo 

pamokos mokiniams pagal 

pageidaujamą ar aktualią  

temą 

Pamokos R. Bulienė ir grupių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Pagalba rengiant kitus 

renginius ar akcijas 

mokykloje 

 

Informacijos suteikimas, 

parengimas, apibendrinimas 

R. Bulienė ir 

mokytojai 

 

II. Kita veikla 

Eil. Nr. Užduotys Įgyvendinimo būdai ir formos Laikotarpis 

I. Skaitytojų aptarnavimas   

 1. Sudaryti sąlygas 

mokiniams naudotis 

biblioteka  

1. Kokybiškai aptarnauti 

lankytojus.  

2. Registruoti naujus vartotojus. 

3. Perregistruoti bibliotekos 

skaitytojus. 

4. Išsiaiškinti skaitytojų poreikius, 

pateikiant anketas mokslo metų 

pradžioje ar mokslo metų eigoje.  

5. Rekomenduoti knygas mėgstama 

tematika. 

6. Teikti konsultacijas mokiniams, 

besiruošiantiems egzaminams, 

tiksliai nurodyti jiems reikalingus 

bibliotekos išteklius. 

7. Atsakyti į pateiktas užklausas 

8. Raštu, žodžiu informuoti apie 

bibliotekos fondų išteklius ir 

naudojimąsi jais. 

Nuolat  

 

Nuolat 

Sausis 

 

Rugsėjis 

 

Nuolat 

 

Sausis-birželis 

 

Nuolat 

 2. Ugdyti mokinių 

informacinį raštingumą 

1. Ugdyti mokinių informacinius 

gebėjimus – ieškoti, rasti, kaupti, 

analizuoti ir teisingai pateikti  

informaciją bei jos šaltinius. 

2. Konsultuoti dėl rašybos ir 

skyrybos taisyklių, dokumentų ir 

darbų rengimo nuostatų. 

 

3. Saugaus interneto ir asmeninių 

duomenų pateikimo gairės 

Nuolat 

 

 

 

Nuolat, ypač 

teikiant mokiniams 

darbų spausdinimo 

paslaugas 

Nuolat 
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4. Rengti leidinių ar kitokių išteklių 

pristatymus jaunimui aktualiomis 

temomis 

5. Teikti informaciją apie rajone 

vykstančius informacinio 

raštingumo mokymus, esant 

galimybei juos rengti mokyklos 

bibliotekoje. 

 

Nuolat 

II. 
Bendradarbiavimas su  

mokytojais ir darbuotojais 

  

 1. Bendra veikla siekti 

ugdymo programų tikslų 

įgyvendinimo 

1. Informuoti mokytojus apie 

naujausius metodinius, 

pedagoginius ir grožinius leidinius. 

2. Aptarti spaudos ir vadovėlių 

užsakymą. 

3. Pasiūlyti visus turimus 

skaitmeninius ir informacinius 

išteklius reikalingus pamokų 

vedimui.  

4. Analizuoti turimus metodinės, 

dalykinės, profesinės, grožinės 

literatūros fondus ir pildyti juos 

atsižvelgiant į mokytojų 

pageidavimus. 

5. Dalyvauti pedagogų tarybos  

posėdžiuose. 

6. Skelbti ir informuoti mokyklos 

bendruomenę apie vykstančius 

užsiėmimus, veiklas bibliotekoje. 

Nuolat 

 

 

2020 m. gegužė ir 

2020 m. gruodis  

Nuolat 

 

 

 

Nuolat 

 

 

 

 

2020 m. I-IV 

ketvirtis 

 

Nuolat 

III. 
Fondo tvarkymas ir 

komplektavimas  

  

 1. Komplektavimas 1. Komplektuoti bibliotekos fondą 

atsižvelgiant į ugdymo proceso 

poreikius ir finansinius išteklius. 

Nuolat 

 2. Knygų ir dokumentų 

tvarkymas 

 

1.Inventorinti, klasifikuoti ir 

įtraukti į elektroninį MOBIS 

katalogą ir į inventorines knygas 

naujai gautas knygas. 

2. Nurašyti susidėvėjusią, 

neaktualią, neatitinkančią ugdymo 

programų turinio literatūrą, sudaryti 

nurašymo aktus. 

3. Pildyti ŪI IR BF apskaitos 

dokumentus. 

Gavus naują siuntą 

 

 

 

2020 m. birželis-

rugpjūtis, lapkritis-

gruodis 

 

Gavus naujus 

leidinius 

 3. Prenumerata 1.Periodinės spaudos 

populiarinimas mokyklos 

bendruomenei bibliotekoje ir 

bendrabutyje.  

Nuolat 
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2.Periodinės spaudos žymėjimas ir 

registravimas 

3. Užprenumeruoti periodinę 

spaudą. 

4. Tvarkyti laikraščių ir žurnalų 

komplektus. 

Kasdien 

 

2020 m. gruodis 

 

Kiekvieno mėnesio 

pabaigoje 

IV. 
Vadovėlių fondo tvarkymas 

ir komplektavimas 

  

 1. Vadovėlių užsakymas ir 

apskaita 

1. Informuoti mokytojus apie naujų 

vadovėlių įsigijimo galimybes, 

pateikti jų pasiūlymus.  

2. Užsakyti bendrojo lavinimo 

vadovėlius ir profesinę literatūrą. 

3. Gautus naujus vadovėlius 

inventorinti ir kataloguoti programa 

MOBIS 

2020 m. I-IV 

ketvirtis 

 

 

 

 2. Vadovėlių nurašymas 1. Nurašyti mokymo programų 

nebeatitinkančius bei 

susidėvėjusius vadovėlius. 

2. Nurašyti per mokslo metus 

pamestus ar sugadintus vadovėlius. 

2020 m. vasaris -

rugpjūtis 

 

2020 m. liepa-

rugpjūtis 

 3. Vadovėlių išdavimas 1. Mokytojams vadovėlius išduoti į 

kabinetą mokslo metams ir 

asmeniniam naudojimui su tikslia 

leidinių grąžinimo data. 

2. Mokiniams vadovėlius išduoti 

asmeniškai, vieniems mokslo 

metams, su tikslia grąžinimo data. 

Nuolat 

V. Bibliotekos modernizavimas   

 1. Gerinti sąlygas bibliotekos 

lankytojams naudotis 

informacijos šaltiniais 

1. Skirti individualų dokumentų 

grąžinimo terminą kiekvienam 

lankytojui. 

2. Siekti, kad dokumentų katalogas 

būtų pasiekiamas mokyklos 

interneto tinkle. 

3. Tikslus bibliotekos darbo laikas  

4. Įsigyti multimedijos įrangą dėl 

kokybiškų integruotų pamokų, 

jaunimo laisvo laiko bibliotekoje. 

Esant poreikiui 

 

 

Esant galimybei 

 

 

Nuolat 

2020 m. I ketv. 

VI. 
Profesinės kvalifikacijos 

kėlimas 

  

 

1. Profesinis tobulinimasis 1. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose ir nuotoliniuose 

mokymuose. 

Esant galimybei 

VII. Administracinis darbas   

 
1. Bibliotekos valdymas 1. Parengti metinę ataskaitą. 2020 m. gruodis 
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3. Parengti 2020 metų lėšų 

panaudojimo planą viešųjų pirkimų 

specialistei. 

4. Paruošti metinę statistinę 

ataskaitą Nacionalinei Martyno 

Mažvydo bibliotekai. 

2020 m. sausis 

 

2020 m. sausis-

vasaris 

 2. Apskaitos tvarkymas 1. Registruoti bibliotekos 

lankytojus, leidinių išdavimą, 

interneto seansus. 

2. Sutvarkyti sąskaitas už įsigytus 

leidinius, duomenis suderinti su 

buhalterija. 

3. Vesti mokamų paslaugų – 

dokumentų spausdinimo ir 

kopijavimo – apskaitą. 

4. Pildyti bibliotekos dienoraštį. 

5. Pildyti bibliotekos fondo 

bendrosios apskaitos knygą – sekti 

dokumentų gavimą, nurašymą, 

fondo judėjimą. 

6. Pildyti skaitytojų pamestų ir 

vietoj jų priimtų spaudinių 

apskaitos knygą. 

7. Sudaryti nurašymo sąrašus ir 

aktus. 

Kasdien 

 

 

2020 m. I-IV 

ketvirtis 

 

Kasdien 

 

 

Kasdien 

2020 m. I-IV  ketv. 

 

 

 

2020 m. gegužė-

birželis 

 

2020 m. sausis-

rugpjūtis, gruodis 

 3. Paslaugos 1. Patogus skaityklos darbo laikas. 

2. Atsakymai į lankytojų pateiktas 

užklausas. 

3. Dokumentų kopijavimo 

paslaugos. 

4. Dokumentų spausdinimas iš 

įvairių laikmenų.  

5. Skenavimas. 

Kasdien 

Kasdien 

 

Kasdien 

 

Kasdien 

 

Esant poreikiui 

VIII.. Kraštotyrinis darbas   

 1. Duomenų apie mokyklos 

veiklą, krašto gyventojus, ūkį, 

buitį, istoriją rinkimas 

1. Kaupti publikacijų apie 

mokyklos veiklą segtuvą „JŽŪM 

spaudoje“, straipsnius aprašyti 

programoje ,,MOBIS“. 

2. Pildyti knygų lentyną „Viskas 

apie Joniškį“. 

3. Pildyti knygų lentyną apie 

Joniškio rajono rašytojus, 

miestelius, amatininkus. 

Nuolat 

IX. Kiti darbai   

 1. Mokinių apklausa, siekiant 

išsiaiškinti jų santykį su 

1. Parengti anketas pirmakursiams. 

2. Mokinių anketavimas. 

2020 m. rugsėjis-

spalis 
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biblioteka ir skaitymo 

įpročius 

3. Rezultatų sisteminimas ir 

analizavimas.  

 2. Bibliotekos informacijos 

sklaida 

1.Rašyti straipsnius į rajoninę 

spaudą ir žinutes apie bibliotekoje 

ir mokykloje vykstančius renginius, 

parodas ir kt. 

2. Skelbti bibliotekos naujienas 

mokyklos internetiniame 

tinklapyje, skelbimų lentose ir 

mokytojų kambaryje. 

3. Administruoti mokyklos socialinį 

tinklapį „Facebook“. 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

X. Ūkinė veikla   

 1. Tvarkos bibliotekoje 

palaikymas 

1.Knygų, laikinųjų dokumentų ir 

periodinės spaudos tvarkymas, 

perkėlimas į saugyklą. 

Kartą per mėnesį 

 

 

Parengė 

Bibliotekos vedėja         Rita Bulienė 

2020-01-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

17 priedas 

MOKYTOJŲ SUSIRINKIMŲ VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Tikslai Data Atsakingas 

I SUSIRINKIMAS 

1. I pusmečio ugdymo (si) rezultatų analizė 
Išanalizuoti I 

pusmečio rezultatus 

2020-02-15 

Direktoriaus 

pavaduotoja  

ugdymui,  

grupių vadovai 

2. 

Ugdymo turinio individualizavimas, 

diferencijavimas, visuminio asmenybės 

užtikrinimas 

Inicijuoti ugdymo 

turinio pokyčius 

3. 

Dėl mokyklos veiklos programos 2020 m. 

tvirtinimo 

 

Supažindinti 

mokytojus su įstaigos 

tikslais, uždaviniais 

4. Kiti klausimai   

II SUSIRINKIMAS 

1. 
2019-2020 m. m. ugdymo (si) rezultatų 

analizė 

Išanalizuoti 2019-

2020 m. m.  rezultatus 

ir ugdymo plano 

įgyvendinimo 

problemas 

2020-06-25 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių vadovai 2. 
Dėl 2019-2020 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo. 

III SUSIRINKIMAS 

1. Pedagoginiai krūviai 2020-2021 m. m. 

Pristatyti mokytojams 

darbo krūvius ir jų 

pakeitimus 

2020-08-30 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 
2. 

1. 2019-2020 m. m. ugdomojo proceso, 

Brandos egzaminų ir PUPP bei papildomų 

darbų rezultatų aptarimas. 

2. 2020-2021 m. m. ugdymo plano 

pristatymas ir jo įgyvendinimo aptarimas. 

Išanalizuoti ugdomojo 

proceso, brandos 

egzaminų rezultatus 

3. 
Dėl mokyklos 2020 metų (09,10,11,12 

mėn.) finansinės veiklos ataskaitos . 

Supažindinti 

mokytojus su 2020 m. 

mokyklos biudžeto 

lėšų panaudojimų. 

 

 Mokyklos vyr. 

finansininkė 

IV SUSIRINKIMAS 

4. 
2020-2021 m. m. I pusmečio ugdymo (si) 

rezultatų analizė 

Išanalizuoti I 

pusmečio rezultatus 

2022-02-12 Direktoriaus 

pavaduotoja  

ugdymui,  

grupių vadovai 

5. 
Mokyklos 2021 m. veiklos plano tikslų 

vykdymo analizė 

Išanalizuoti 2020 m. 

mokyklos veiklos 

plano tikslų 

įgyvendinimo 

rezultatus 

Mokyklos 

Direktorius 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

18 priedas 

 

ADMINISTRACINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 
Posėdžio temos Data Dalyviai 

1.  

1. Dokumentacijos tvarkymas. 

2. Metinės veiklos ataskaitos. 

3. Mokyklos biudžeto sąmatos svarstymas. 

4.Mokytojų ataskaitos dėl bendrųjų gebėjimų ugdymo 

savo pamokų metų 

Sausis Administracinės 

tarybos nariai 

Vyr. finansininkė 

Dalykų mokytojai 

2.  

1. Mokinių sveikatos būklė. Maitinimo kokybė. 

2. Mokinių stalų ir kėdžių atitikimas Lietuvos 

higienos normai HN21: 2011. 

3. Neformaliojo švietimo veiklos organizavimas. 

Dokumentų tvarkymas. Mokinių poreikių tenkinimas. 

4.Mokyklos paramos fondo lėšų panaudojimas.  

Vasaris Administracinės 

tarybos nariai 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

Neformalaus ugdymo 

vadovas 

3.  

1. Mokyklos tvarkų taisyklių laikymosi priežiūra. 

2. Mokykloje taikomų vertinimo sistemų efektyvumas  

3. Grupių vadovų ir klasių auklėtojų veikla (darbas su 

mokiniais, jų tėvais, dokumentacija).(18T, 19T, 2V 

gr.) 

4. Mokytojų darbo su gabiais mokiniais 

organizavimas.  

Kovas Administracinės 

tarybos nariai 

Dalykų mokytojai 

4.  

1.Darbo su mokiniais, praleidinėjančiais pamokas be 

pateisinamų priežasčių, organizavimas 

2.Mokyklinių olimpiadų organizavimas, dalyvavimas 

rajoninėse olimpiadose. 

3. Ugdymo proceso diferencijavimo ir 

individualizavimo fizikos, chemijos, matematikos, 

pamokose aptarimas. 

4. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo audito 

rezultatai ir išvados. 

Balandis  Dalykų mokytojai 

Administracinės 

tarybos nariai 

Dalykų mokytojai 

Soc. pedagogė 

5.  

1. Mokytojų lietuvių k., matematikos, pamokose 

taikomi mokinių vertinimo kriterijai. 

2. Vaiko gerovės komisijos veiklos aptarimas. 

3. Mokyklos tiriamosios veiklos efektyvumo 

įvertinimas. 

4. Stebėtų atvirų pamokų aptarimas.  

Gegužė Administracinės 

tarybos nariai 

Dalykų mokytojai 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

6.  

1. PUPP organizavimo, vykdymo, mokinių pasiekimų 

aptarimas. 

2. Stebėtų atvirų pamokų aptarimas. 

4. Grupių komplektavimas 2020-2021 m. m. 

5. Mokyklos ugdymo plano projekto svarstymas ir 

pasiūlymų teikimas.  

6. Mokyklos paruošimas remonto darbams, lėšų 

paskirstymas 

7. Informaciniai klausimai. 

Birželis  Administracinės 

tarybos nariai 

Metodinių grupių 

vadovai 

Dalykų mokytojai 

7.  
1.Mokyklos tikslų ir uždavinių 2020/2021 mokslo 

metams kėlimas ir prioritetų nustatymas. 

Rugsėjis Administracinės 

tarybos nariai 
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2. Planavimo dokumentų rengimo analizė (programos, 

teminiai planai pamokų planai) 

3. Mokytojų taikomų vertinimo sistemų efektyvumas 

4. Aplinkos lėšų, MK lėšų, skirtų mokymo 

priemonėms įsigyti panaudojimo ataskaita 

Metodinių grupių 

vadovai 

Dalykų mokytojai 

8.  

1. Ugdymo karjerai veiklos aptarimas, profesinio 

švietimo organizavimas III kurso mokiniams. 

2. Civilinės ir darbo saugos situacijos aptarimas. 

3. Informaciniai klausimai. 

4. Mokytojų veiklos įsivertinimo rezultatų aptarimas. 

Spalis Administracinės 

tarybos nariai 

V. Baltaragytė 

Civilinės ir darbo 

saugos specialistas  

9.  

1.Metodinės veiklos analizė, rezultatų 

apibendrinimas. 

2.Pamokų lankomumo analizė (lankomumo apskaita, 

individualus darbas, darbas su tėvais N grupėse) 

3. Smurto, patyčių ir  kvaišalų vartojimo prevencijos 

programų vykdymas 

4. Mokinių tarybos aktyvumo mokyklos veikloje 

aptarimas. 

Lapkritis  Administracinės 

tarybos nariai 

Metodinių grupių 

vadovai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

10.  

1.Mokyklos tikslų ir uždavinių 2020/2021 mokslo 

metams kėlimas ir prioritetų nustatymas. 

2. Pagalbos mokiniui specialistų veikla, atliktų darbų 

aptarimas. 

3. Mokytojų dalykinės kvalifikacijos tobulinimo 

planavimas ir žinių sklaida. 

4.Ppagalbos mokiniams sistemos efektyvumas 

(konsultacijos, jų efektyvumas) 

Gruodis  Administracinės 

tarybos nariai 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

11.  
Neeiliniai posėdžiai skubioms, neatidėliotinoms 

problemoms spręsti. 

Esant 

būtinybei 

Administracinės 

tarybos nariai 

 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

19 priedas 

 

PRAKTINIO MOKYMO VADOVO VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Praktinio mokymo vadovo tikslas – organizuoti profesinį mokymą mokykloje, kad mokiniai įgytų 

kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias darbo rinkos poreikiams. 

Uždaviniai: 

 Sistemiškai įgyvendinti kokybės užtikrinimo veiklas; 

 Modernizuoti praktinio mokymo bazę;  

 Vykdyti aktyvų bendradarbiavimą su darbdaviais. 

Veiklos kryptys: 

 Profesinio mokymo organizavimas; 

 Profesinio mokymo materialinė bazė; 

 Moksleivių profesinis orientavimas; 

 Ryšiai su visuomene. 

 

Veiklos 

programos 

kryptys 

Uždaviniai Priemonės  Laikas  

1. Profesinio 

mokymo 

organizavimas 

1.1 Profesinio 

mokymo planų ir 

programų vykdymo 

analizė 

1.1.1 Profesijos mokytojų metinio 

krūvio paskirstymas 

1.1.2 Profesijos mokytojų dėstomų 

dalykų (modulių) teminių planų 

derinimas 

rugpjūtis 

rugsėjo 1-10 

1.2 Profesinio 

mokymo vykdymo 

kokybės gerinimas 

1.2.1 Užsiėmimų stebėjimas ir 

analizė (apdailininkų (statybininkų); 

dekoratyvinio apželdinimo; 

apskaitininkų-kasininkų; 

mechanizacijos; gyvulininkystės; 

agronomijos) 

1.2.3 Baigiamosios praktikos pas 

darbdavį organizavimas ir kontrolės 

analizė 

lapkritis-kovas 

 

 

 

 

 

sausis - birželis 

1.3 Asmens įgytų 

kompetencijų 

vertinimo 

organizavimas ir 

vykdymas 

1.3.1 Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo tvarkaraščių derinimas su 

rūmais. 

1.3.2 Patalpų paruošimas ir 

aprūpinimas medžiagomis 

1.3.3 Asmens įgytų kompetencijų 

vertinimo rezultatų analizė 

sausis-birželis 

 

 

gegužė-birželis 

 

birželis 
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Veiklos 

programos 

kryptys 

Uždaviniai Priemonės  Laikas  

2. Profesinio 

mokymo 

materialinė 

bazė 

2.1 Esamos 

situacijos analizė ir 

būdai būklei gerinti 

2.1.1 Aptarnavimo dalykų mokymas 

2.1.2 Augalininkystės dalykų 

mokymas 

2.1.3 Gyvulininkystės dalykų 

mokymas 

2.1.4 Statybos dalykų mokymas 

2.1.5 Mechanizacijos dalykų 

mokymas 

2.1 6 Ekonomikos, apskaitos, 

informacinių technologijų dalykų 

mokymas 

2.1.7 Virėjų mokymas 

rugsėjis-spalis 

sausis 

 

spalis 

 

vasaris 

lapkritis 

 

kovas 

 

 

sausis-rugpjūtis 

3. Moksleivių 

profesinis 

orientavimas 

3.1 Esamų ir 

numatomų 

profesinio mokymo 

programų 

pristatymas 

3.2 Profesinio 

mokymo bazės 

pristatymas regiono 

moksleiviams 

3.1.1 Vykdomų profesinio mokymo 

programų atnaujinimas 

3.1.2 Licencijos papildymas 

naujomis profesinio mokymo 

programomis 

3.2.1 Mokyklos internetinis puslapis 

3.2.2 Išvykos į mokyklas 

3.2.3 Kitų mokyklų moksleivių 

supažindinimas su mokykla 

organizuojant atvirų durų dienas 

rugsėjis-spalis 

 

sausis 

 

 

nuolat 

sausis-kovas 

vasaris-balandis 

4. Ryšiai su 

visuomene 

4.1 Ryšių su 

socialiniais 

partneriais gerinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Dalyvavimas 

profesinio 

meistriškumo 

konkursuose 

 

 

4.3 Mokyklos 

pristatymas parodose 

4.1.1 Darbo rinkos tyrimai 

4.1.2 Ryšiai su pramonės, prekybos 

ir amatų rūmais 

4.1.3 Ryšiai su žemės ūkio rūmais 

4.1.4 Ryšiai su rajono žemdirbių 

savivalda 

4.1 5 Darbdavių paieškos 

baigiamosios praktikos atlikimui ir 

sutarčių pasirašymo organizavimas 

4.1 6 Darbdavių dalyvavimo 

profesinio mokymo programų 

įgyvendinime aktyvinimas. 

4.2.1 Specialybių konkursai 

mokykloje 

4.2.2 Nacionalinis arimo konkursas 

mokykloje 

4.2.3 Respublikiniai konkursai 

4.2.4 Tarptautiniai konkursai  

4.3.3 Tradicinės mokyklos parodos 

visus metus 

nuolat 

 

nuolat 

nuolat 

 

balandis, birželis 

 

 

nuolat 

 

 

sausis-gegužė, 

spalis, lapkritis 

spalis 

 

pagal tvarkaraštį 

pagal tvarkaraštį 

rugsėjis-balandis 

 

 

Parengė 

Praktinio mokymo vadovas        Robertas Valančius 

2019-12-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

20 priedas 

 

SEKTORINIO TECHNOLOGIJŲ IR TECHNIKOS PRAKTINIO MOKYMO CENTRO 

VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Sektorinio Šiaurės Lietuvos žemės ūkio technologijų ir technikos praktinio mokymo 

centro Joniškio žemės ūkio mokykloje tikslas – gerinti Šiaurės Lietuvos besimokančių asmenų 

pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas dirbantiems žemės ūkyje ir profesijos mokytojams 

kelti kvalifikaciją. 

Uždaviniai: 

 Teikti pirminio, tęstinio ir neformalaus profesinio mokymo paslaugas jaunimui ir suaugusiems;  

 Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuoti žemės ūkio technologijų seminarus ir 

mokymus profesijos mokytojams. 

Veiklos kryptys: 

 Organizuoti kitų profesinių mokyklų mokinių mokymą sektoriniame centre; 

 Organizuoti profesinį orientavimą  rajonų mokiniams; 

 Vykdyti neformalų žemdirbių švietimą; 

 Vykdyti tęstinį profesinį mokymą; 

 Vykdyti profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimą. 

 

Veiklos programos kryptys Priemonės  Laikas  

1. Organizuoti kitų profesinių 

mokyklų mokinių mokymą 

sektoriniame centre. 

1.1. Technikos priežiūros verslo darbuotojo  

programos mokinių mokymai. 

1.2. Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo 

programos mokinių mokymai. 

vasaris, kovas 

 

balandis, gegužė, 

rugsėjis, spalis 

2. Organizuoti profesinį 

orientavimą  rajonų 

mokiniams. 

2.1. Joniškio rajono progimnazijų ir 

gimnazijų mokinių lankymasis SPMC. 

2.2. Šiaulių, Akmenės, Pakruojo rajonų 

progimnazijų ir gimnazijų mokinių 

lankymasis SPMC. 

vasaris, kovas 

 

kovas, balandis 

3. Vykdyti neformalų 

žemdirbių švietimą. 

3.1. Naujausios augalininkystės 

technologijos. 

3.2. Naujausios gyvulininkystės 

technologijos. 

vasaris, kovas, 

lapkritis, gruodis 

kovas, lapkritis 

4. Vykdyti tęstinį profesinį 

mokymą. 

4.1. Mokymas pagal Traktorininko TR1, 

TR2, SZ kategorijų traktorių vairuotojų 

(traktorininkų) mokymo programas. 

4.2. Mokymas pagal Ūkininkavimo 

pradmenų mokymo programą. 

4.3. Mokymas pagal Suvirintojo mokymo 

programą. 

susikomplektavus 

grupėms 
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Veiklos programos kryptys Priemonės  Laikas  

5. Vykdyti profesijos 

mokytojų technologinių 

kompetencijų tobulinimą. 

5.1. Seminarai augalininkystės profesijos 

mokytojams. 

5.2. Seminarai gyvulininkystės profesijos 

mokytojams. 

5.3. Seminarai mechanizacijos profesijos 

mokytojams. 

vasaris – kovas 

 

balandis – gegužė 

 

spalis - lapkritis 

 

 

Parengė 

Praktinio mokymo vadovas        Robertas Valančius 

2019-12-20 



Joniškio žemės ūkio mokyklos  

2020 metų veiklos plano 

21 priedas 

 

GRUPIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2020 M. 

 

Tikslas: 

Stiprinti ryšius tarp mokyklos bendruomenės narių, siekti nuolatinio grupių vadovų kompetencijos 

augimo, ugdymo proceso veiksmingumo, bendradarbiaujant su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis. 

Uždaviniai: 

1. Gilintis į auklėtinių ugdymosi ir veiklos problemas, siekiant užtikrinti gerą pamokų lankomumą. 

2. Ieškoti galimybių palankios mokiniui socialinės aplinkos sudarymui. 

3. Padėti auklėtiniams teisingai įsivertinti bei siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

4. Dalytis gerąja pedagogine patirtimi su savo ir kitų mokyklų tos pačios srities pedagogais. 

5. Skatinti pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą gerinant ugdymo proceso kokybę. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pobūdis Atlikimo data Atsakingas asmuo 

1. 

Išvažiuojamasis seminaras-susitikimas  

Žeimelyje. 

„Bendravimas ir bendradarbiavimas planuojant 

ugdomąją veiklą“ 

2020-01 

N. Vaičiulytė-

Mykolaitienė,  

R. Liucvaikienė,  

I. Grigencienė,  

S. Dauparas 

2.  2019 mokslo metų grupių vadovų metodinės 

grupės veiklos ataskaita. Gerosios patirties 

sklaida.   

2020-02 I. Grigencienė, grupių 

vadovai, bendrabučio 

auklėtojai. 

3. Respublikinė konferencija „Bendruomeniškumo 

siekimas per ugdomąją veiklą mokykloje“ 

2020-04 N. Vaičiulytė-

Mykolaitienė, 

Organizacinė grupė, 

Grupių vadovai 

4. Metodinė diena-išvyka į Šiaulių suaugusiųjų 

mokyklą. 

2020-05 I. Grigencienė 

5. Grupių vadovų veiklos planų sudarymo 

aktualijos, bendrų tikslų numatymas.  

2020-09 I. Grigencienė, 

V. Gendvilaitė-

Petrošienė,  

D. Beinoras,  

grupių vadovai 

6. Metodinė diena-išvyka į Panevežio profesinio 

rengimo centrą. 

2020-10 I. Grigencienė 

R. Liucvaikienė 

7. Bendrabutis-antrieji namai. Problemos ir jų 

sprendimo būdai 

2020-11 Bendrabučio valdytoja 

ir auklėtojos 

8. Metodinės grupės veiklos įvertinimas ir sekančių 

mokslo metų metodinės grupės veiklos 

planavimas. 

2020-12 I. Grigencienė  

 

Grupių vadovų metodinės grupės vadovė    I. Grigencienė 




