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VILNIAUS „ŽIBURIO“ PRADINĖ MOKYKLA 

2017 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

 Programos 

pavadinimas 

Programos žingsniai 

 

Vykdymo žyma 

(įvykdyta, 

vykdoma, 

neįvykdyta) 

1.1.  Tęsti mokyklos 

pastato renovavimą  

1.1.1. Pakeisti sporto salės ir klasių žaidimų  

          kambarių langus (2013-2017). 

1.1.2. Įrengti tikybos kabinetą (2013-2017). 

1.1.3. Įrengti garso izoliaciją logopedo kabinete   

          (2013-2017). 

1.1.4. Atlikti mokyklos pastato pamatų būklės  

          vertinimą (2013-2014). 

 

Įvykdyta 

Neįvykdyta 

 

Neįvykdyta 

 

Įvykdyta 

1.2.Modernizuoti 

mokyklos techninę ir 

informacinę bazę 
 

1.2.1.Įsigyti vaizdo projektorius ir kompiuterius  

         kiekvienai klasei (2013-2015) 

1.2.2.Atnaujinti mokyklos elektroninę svetainę  

         (kasmet) 

1.2.3. Sukurti filmą/ knygą apie mokyklą (2013-  

          2016). 

1.2.4. Paruošti informacinį leidinį apie  

          bendradarbiaujančių su mokykla mokyklų  ar   

          organizacijų tinklą (2013-2017).  

1.2.5. Naudoti elektroninį dienyną (kasmet).  

 

Įvykdyta 

 

Įvykdyta 

 

Įvykdyta 

 

 

Neįvykdyta 

Įvykdyta 

1.3.Kurti mokiniams 

saugią, estetinę 

mokyklos aplinką 

1.3.1.Tęsti mokyklos interjero ir eksterjero projektą  

         (kasmet). 

1.3.2.Įrengti pastato ir teritorijos stebėjimo  

         priemones (2017). 

 

Įvykdyta 

 

Neįvykdyta 

1.4. Pritraukti 

įvairius finansavimo 

šaltinius mokyklos 

strateginiams 

tikslams įgyvendinti 

1.4.1. Ieškoti Europos sąjungos struktūrinių fondų  

          lėšų paramos mokyklos pastato renovacijai. 

1.4.2. Ieškoti Europos sąjungos struktūrinių fondų  

          lėšų, skirtų vietos bendruomenei remti. 

Vykdoma 

 

Įvykdyta 

 

2.1. Optimaliai 

realizuoti ugdymo 

planus sukuriant 

įvairių poreikių 

mokiniams 

pritaikytą mokymosi 

aplinką  

 

 

 

2.1.1.Kompetetingai kurti ir taikyti pradinio  

         ugdymo programas pagal individualius  

         mokinių specialiuosius poreikius (kasmet).   

2.1.2.Kurti įvairių dalykų metodinių priemonių,  

         diferencijuotų užduočių  archyvą - laboratoriją  

         (2013-2017). 

2.1.3. Taikyti kritinio mąstymo, atviro mokymo  

          metodikas, netradicines, interaktyvias  

          pamokas (2013-2017). 

Įvykdyta 

 

 

Vykdoma 

 

 

Vykdoma 

2.2. Taikyti 

mokyklos švietimo 

veiklos nuolatinio  

įsivertinimo  sistemą  

2.2.1. Taikyti vidinio įsivertinimo metodiką  

          (kasmet). 

2.2.2. Taikyti skaitymo testų įsivertinimo metodiką  

          (kasmet). 

2.2.3. Taikyti  mokinių žinių olimpiadas, viktoriną            

Vykdoma 

 

Įvykdyta 

 

Įvykdyta 
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          „Metų Žiburietis“. 

2.3. Sudaryti 

galimybes 

kūrybiškai dirbti, 

saugiai ir laisvai 

jaustis, galimybę 

persikvalifikuoti ir 

kelti kvalifikaciją 

mokyklos 

mokytojams ir 

kitiems 

darbuotojams 

  

2.3.1. Atnaujinti mokyklos darbo tvarkos taisykles,              

          reglamentuojant draugiškus etiškus 

          pedagoginius darbuotojų santykius. 

2.3.2. Sukurti kūrybiškų, iniciatyvių, nekonfliktiškų 

          mokytojų skatinimo sistemą. 

2.3.3. Inicijuoti inovatyvios patirties sklaidą  

          (dalijimąsi gerąja patirtimi, kitų patirties  

          stebėjimą) (kasmet). 

2.3.4. Organizuoti savišvietos metodinius 

          tarpmokyklinius disputus (kasmet). 

2.3.5. Organizuoti įsivertinimo procesų bei  

          inovatyvių metodikų taikymo kvalifikacijos  

          kėlimo kursus(2013-2017). 

 

Įvykdyta 

 

 

Vykdoma 

 

Įvykdyta 

 

Vykdoma 

 

Įvykdyta 

 

3.1.Ugdyti pilietišką, 

ekologiškai 

mąstančią, sveiką 

gyvenimo būdą 

propaguojančią 

asmenybę 

 

 

3.1.1. Dalyvauti sveiką gyvenimo būdą  

         propaguojančiuose šalies, miesto projektuose 

         bei vykdyti dantų priežiūros ir ėduonies, 

         ydingos laikysenos profilaktikos programas 

         (kasmet).  

3.1.2. Vykdyti mokyklos ilgalaikį prevencinį  

          projektą „Mūs draugystės Žiburys“. 

3.1.3. Puoselėti valstybinių datų, švenčių minėjimo,  

          pilietinių akcijų  tradicijas (kasmet). 

3.1.4. Integruoti tautinio paveldo edukacines  

          programas į ugdymo turinį (kasmet). 

3.1.5. Vykdyti mokinių projektą „Aš galiu padėti 

          mokytis“ (2014-2017) 

Vykdoma 

 

 

 

 

Įvykdyta 

 

Vykdoma 

 

Vykdoma 

 

Įvykdyta 

3.2. Inicijuoti aktyvų  

tėvų dalyvavimą 

ugdant socialiai 

atsakingą pilietį 

3.2.1. Mokykloje vykdyti tėvų projektą „Mes  

          stiprūs, kai mes kartu“ (kasmet). 

3.2.2.Kurti ir įgyvendinti tėvų socialinio,  

          pedagoginio, psichologinio švietimo  

          programą (kasmet). 

3.2.3. Organizuoti bendruomeniškumą skatinančias  

         veiklas: šventė „Mokyklos diena“,  

         nominacijų šventė „Baltoji varnelė“ 

         (2013-2017) 

Vykdoma 

 

Vykdoma 

 

 

Įvykdyta 

3.3. Įtraukti 

mokyklos socialinius 

partnerius į mokinių 

socialinių 

kompetencijų ir 

vertybinių nuostatų 

ugdymą 

3.3.1. Vykdyti žalingų įpročių ir smurto prieš vaiką   

         bei saugaus eismo programas pasitelkiant 

         mokyklos socialinius partnerius, (kasmet). 

3.3.2.Vystyti bendradarbiavimo projektą su tautinių  

         bendrijų (rusų, žydų, lenkų, baltarusių)  

         mokyklomis (kasmet). 

3.3.3.Vykdyti edukacinį projektą bendradarbiaujant   

          su miesto teatrais, muziejais, Planetariumu  

          bei kitomis edukacines paslaugas  

          teikiančiomis įstaigomis (kasmet). 

3.3.4.Mokykloje vykdyti mokinių vertybines  

         nuostatas bei socialines kompetencijas  

Vykdoma 

 

 

Įvykdyta 
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         ugdančius projektus (viktorinos, varžybos,   

         paramos akcijos(kasmet).  

 

 

Pirmininkė   Asta Lisauskaitė 

 

Sekretorė   Rita Banel 

 

Nariai:   Jelena Ankudovičienė,  

 

Renata Keliotienė 

 

Edita Rukšėnaitė-Narūnienė 

      


