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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA 

            

 

1–8 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS IR UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS 

2016–2017 M. M. 

 

Veiklos prioritetas – ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimas, besimokančios ir aktyvios bendruomenės kūrimas. 
 

Tikslas – tobulinti klasės vadovo darbą, aktyvinti progimnazijos bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, tenkinant 

mokinių ugdymo/si poreikius. 

 

Uždaviniai: 

1. Ugdyti individualias kiekvieno mokinio bendrąsias kompetencijas, siekiant mokinio asmens brandos, pažangos ir pasiekimų 

(MŪD – mokinio ūgties dienoraštis (3-8 kl.), pažangos ir pasiekimų fiksavimo lapas (1-2 kl.), iniciatyvumo, savarankiškumo, 

kūrybiškumo, skatinti patirti asmeninę sėkmę.  

2. Stiprinti glaudų mokyklos bendruomenės bendravimą ir bendradarbiavimą, puoselėti geranoriškus, pagarba, tolerancija ir 

partneryste grindžiamus mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio santykius. 

3. Puoselėti tapatumo jausmą bendruomenėje, plėtojant esamas ir kuriant naujas tradicijas. 

4. Kurti palankų klasės mikroklimatą, edukacines ir poilsio zonas, padedančias siekti individualios mokinio ūgties. 

5. Dalintis su kolegomis gerąja patirtimi, plėtoti projektinę veiklą. 

 

Laukiami rezultatai:  

1. Klasių vadovų bendradarbiavimas su auklėtiniais, jų tėvais, mokytojais dalykininkais, mokyklos administracija, švietimo 

pagalbos specialistais ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis institucijomis padės išspręsti daugelį mokymo/si, 

lankomumo, socialinių problemų. 

2. Klasės vadovai skatins auklėtinių mokymosi motyvaciją, bendrųjų kompetencijų ugdymą/si, padės planuoti jų tolimesnę 

profesinę karjerą. 

3. Bendradarbiaudami tarpusavyje, dalindamiesi gerąja patirtimi, klasių vadovai stiprins savo profesines kompetencijas, ugdys 

lyderystę savo klasėse, formuos pilietines iniciatyvas.  
4.  
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Mėnuo Posėdžiai, pasitarimai 

Veiklos sritys/Dalyvaujančios klasės 

Metodinė Projektinė Tiriamoji 
Socialinė 

Prevencinė 

Kultūrinė, 

pažintinė, 

sportinė 

Darbas su 

tėvais 

Vykdomos 

programos 

Renginiai, 

konkursai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06 
 

Pasitarimas: 

1. 2016–2017 m. m. 1–8  

klasių vadovų 

metodinės grupės veiklos 

planavimas. 

2. Ataskaitos už 2015–

2016 m. m. pateikimas. 

– – – – – – – – 

08 

Pasitarimas: 

1. Dėl klasių vadovų 

metodinės ir ugdomosios 

veiklos plano 2016–2017 

m. m. 

2. Vilkaviškio „Ąžuolo” 

progimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašo 

įgyvendinimo (MŪD, 
pažangos ir pasiekimų 

fiksavimo lapas). 

3. Dėl Mokslo ir žinių 

dienos šventės.  

– – – – – – – – 

09 

Pasitarimas: 

1. Dėl klasės vadovui 

reikalingos 

dokumentacijos. 

2. Dėl mokinių saugumo ir 

savisaugos mokyklos 

teritorijoje ir už jos ribų. 

3. Dėl klasių kolektyvų 

skatinimo nominacijomis 

kas trimestrą už 

pažangumą, lankomumą, 

padarytą mokymosi 

pažangą, mokyklinės 

uniformos dėvėjimą 

 Fizinio aktyvumo 

projektas 

„Gyvenk sveikai, 

judėk laisvai“ 

Mokinių 

socialinis 

pasas 

 (1–8  

klasių 

vadovės) 

 

Mokymosi 

stiliaus 

nustatymas 

(5-6 

klasėms) 

Pagalba 

rizikos grupės 

vaikams kartu 

su socialine 

pedagoge. 

(5–8 klasėms 

visus metus)  

 

 

Psichologės 

užsiėmimai 

klasėse – 

patyčių, 

Profesinio 

veiklinimo 

vizitai į 

įmones, 

įstaigas. 

(5–8 

klasėms po 

vieną 

išvyką per 

metus) 

Plakatų 

piešimas  

„Esu 

Individualūs 

susirinkimai, 

pokalbiai su 

tėvais apie 

mokinių 

ugdymo(si) 

pasiekimus, 

problemas 

(pagal 

poreikį) 

LIONS 

QUEST 

programa 

,,Paauglys- 

tės 

kryžkelės“ 

(5 ir 6 

klasėje 

visus 

metus,) 

 

 

 

„Penktokų 

krikštynos“ 

(5 ir 7 klasės) 

 

 

 

 

 

 

 

Rudeninių 

puokščių 

paroda, skirta 
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(bendrąsias kompetencijas) 

5. Dėl projektų vykdymo 

2016–2017 m. m. 

bendravimo, 

savęs 

pažinimo ir 

kitomis 

temomis pagal 

poreikį visus 

metus. 

sveikas ir 

stiprus“ 
(PUG ir 1-4 

klasių 

mokiniai) 

 

Edukacinė 

pamoka 

„Viskas 

apie 

dviračių 

sportą“ 
(2–3 kl. 

mokiniams) 

 

Judrioji 

pertrauka. 

(1 kartą per 

savaitę 

ilgųjų 

pertraukų 

metu 

šoksime, 

mankštinsi

mės) 

 

 

 

Sveikatingu-

mo diena 

(PUG, 1-4 

kl.) 

 

 

 Mokytojo 

dienai 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

 

 

Rajoninės  

BLM kvadrato 

varžybos  

(3-4 kl.) 

 

Respublikinis 

konkursas 

,,Olympis 

2016“ 

(1-4 kl.) 

 

Judrioji 

pertrauka 

„Apibėk apie 

mokyklą“ 

(5-8 klasės) 

10 

Pasitarimas: 

1. Dėl vyksiančių akcijų, 

paskaitų, varžybų.  

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

Akcija  

,,Sveriame 

kuprines“ . 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė. 

(1-8 klasės) 

 

 

 

Paskaita 5 kl. 

mokiniams: 

(NE) sveika 

mityba, 

traškučiai, 

kokakola”. 

Paskaita 

7 kl. 

mokiniams 

„Fizinis 

aktyvumas ir 

sveikata“ 

Solidarumo 

bėgimo 

varžybos  
(0–8 kl. 

mokiniai, 

mokytojai, 

mokinių 

tėvai) 

 

Sporto 

varžybos  

„Judėk ir 

būsi 
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sveikas“ 
(1–4 kl. 

mokiniai) 

 

Švaros 

diena. 

(5–8 

klasės) 

 

Sportinė 

popietė 

„Sportuok 

linksmai“. 

(6-7 klasė) 

 

Krepšinio 

varžybos 

tarp 8a ir 

8b klasių 

mokinių ir 

Vilkaviškio 

PK.“ 

Mėnuo Posėdžiai, pasitarimai 

Veiklos sritys/ Dalyvaujančios klasės 

Metodinė Projektai Tiriamoji 
Socialinė 

Prevencinė 

Kultūrinė, 

pažintinė, 

sportinė 

Darbas su 

tėvais 

Vykdomos 

programos 

Renginiai, 

konkursai 
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Klasių vadovų, 

dėstančių mokytojų 

pasitarimas: 

1. Dėl mokinių 

mokymosi motyvacijos, 

pamokų 

lankomumo, elgesio 

problemų. 

2. Dėl mokymosi rezultatų 

gerinimo. 

3. Dėl kalėdinės popietės 

organizavimo. 

Klasės 

bendruomenės 

mikroklimato 

formavimas. 

Dalijamasis 

patirtimi. 

 

 

 

– 

Anketinė 

apklausa 

„Klasių 

mikroklima

tas“ (soc. 

pedagogė, 

psichologė) 

 

Tyrimas.  

5–8 klasių 

mokinių  

Tarptautinės 

Tolerancijos 

dienos 

minėjimo 

renginiai  

(5-8 klasės) 

 

Sveikatos 

specialistės 

paskaita 

8a, 8b kl. 

Išvyka į 

Paežerių 

dvarą 

„Lobio 

paieška“ 

 

Kauno VšĮ 

„D&DM“p

askaita 

„Fizinio 

aktyvumo 

 

– 

6-7 klasių 

žiburėlis 

„Draugystės 

ratu“. 

 

 

Europos 

sveikos 

mitybos dienos 

paminėjimas. 

Viktorina 5–8 
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4. Dėl kalėdinių labdaros 

akcijų organizavimo ir 

vykdymo. 

 

 

požiūris į 

sveikos 

mitybos 

įpročių 

skatinimą 

technologij

ų 

pamokose. 

mokiniams: 

„Aš privalau 

mokėti suteikti 

pirmąją 

pagalbą”. 

 

 

nauda 

sveikatai“ 
(5–6 klasių 

mokiniams) 
 

 

 

 

Paskaita 

„Mitybos ir 

fizinio 

aktyvumo 

reikšmė 

sveikatai“  

(3–4 ir 6–7 

kl. 

mokiniams) 

kl. mokiniams. 

 

Viktorina-

konkursas 

„Valgyk 

sveikai, 

sportuok 

linksmai“ 
(7–8 klasių 

mokiniai) 

 

„Today a 

reader-

tomorrow a 

leader“ anglų 

kalbos 

konkursas 

(5-8 klasės) 

12 

Pasitarimas: 

1. Klasės vadovo 

kompetencijų vystymas. 

2. Aktualijos, kiti 

klausimai. 

Gerosios 

patirties 

sklaida: 

lankyti 

seminarai, 

konferencijos

. 

Projektas ,,Kalėdų 

belaukiant“ 

(PUG, 1-4 kl.) 

Penktokų 

adaptacija 

dalykinėje 

sistemoje. 

Kalėdinė 

akcija 

„Dalinkimės 

gerumu“. 

  

 

  

 

 

 

„Mityba -  

sveikatos 

pagrindas“ 

 (7 kl.) 

 

 

 

 

 

 

Klasės 

auklėtojo 

bendradarbia

vimo su 

šeima 

formos, 

stiprinant 

paauglių 

mokymosi 

motyvaciją. 

 

 

 

 

Visuotinis 

tėvų 

susirinkimas. 

– 

Konkursas  

,,Aš galiu 

rinktis“ 

(7 klasė) 

 

 

Protmūšis 

Pasaulinei 

AIDS dienai 

paminėti 

„AIDS: geriau 

žinoti“ (8a ir 

8b klasės) 

 

Kalėdinė 

popietė 

(5–8 klasės) 
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Mėnuo 
Posėdžiai, pasitarimai 

 

Veiklos sritys/ Dalyvaujančios klasės 

Metodinė Projektinė Tiriamoji 
Socialinė 

Prevencinė 

Kultūrinė, 

pažintinė, 

sportinė 

Darbas su 

tėvais 

Vykdomos 

programos 

Renginiai, 

konkursai 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasitarimas: 

1. Klasės vadovo vaidmuo 

pildant MŪD. 

2. Kiti klausimai. 

 

Klasės 

vadovo 

darbas su 

tėvais: tėvų 

pedagoginis 

švietimas 

taikant 

įvairias 

formas. 

  Paskaita 5 kl. 

mokiniams 

„Rūkymas ir 

sveikata“ 

 

Socialinių 

įgūdžių 

lavinimas. 

Aktyvieji 

žaidimai (5-6 

klasėse) 

  

– 

Sausio  

13-osios 

minėjimas 

(1-8 klasė) 

 

Simuliacinė 

konferencija 

„Saugios 

aplinkos sau ir 

aplinkiniams 

kūrimas“ 

(8a-8b klasės) 

02 

Pasitarimas: 

1. Dėl Vasario 16 –osios 

minėjimo organizavimo 

ir vykdymo.  

– 

Projektinė 

diena 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

 Filmų dienos 

(video, 

mokomųjų 

filmų 

peržiūra 

rūkymo, 

alkoholio, 

narkotinių 

medžiagų 

vartojimo, 

sveikos 

mitybos (5–8 

klasės) 

 

 Individualūs 

tėvų 

susirinkimai, 

pokalbiai 

apie 

ugdymo(si) 

pasiekimus, 

problemas 

(pagal 

poreikį)  

 

 

 

Pavasario 

mugė – 

integruota 

diena su 

tėveliais. 

(5-8 klasės) 

 

 

– 

Vasario 16-

osios 

minėjimas. 

(PUG-8 

klasės)  

 

Meninio 

skaitymo 

konkursas 

,,Tėvynei iš 

vaiko širdelės“ 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

Rajoninės 

pradinių klasių 

mokinių 

varžybos 

,,Drąsūs, 

stiprūs, 

vikrūs“  

(3,4 kl.)  
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Paskaita 

tėvams 

„Kaip padėti 

vaikui 

patiriančiam 

patyčias“ 

(Psichologė) 

 

Piešinių 

paroda 

„Graži tu 

mano, brangi 

Tėvyne!“ 

(5-8 klasės) 

03 
 

– 

Pozityvios 

socializacijos 

ir klasės 

etoso 

kūrimas. 

Bendradarbia

vimas su 

pagalbos 

mokiniui 

specialistais. 

 

 

 

– 

Veiksmo 

savaitė ,,Be 

patyčių 

2017“ 

(5-8 klasės) 

Kelionė į 

Paežerių 

dvarą „Lobio 

paieška“ 

(8a ir 8b 

klasės) 

 

 

 

 

– 

Rajoninis 

pradinių klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

konkursas „A 

Spelling Day“ 

(2-4 kl.) 

 

Rajoninis 

ketvirtų klasių 

mokinių 

konkursas 

,,Raštingiausia

s pradinukas 

2017“ 

(4 kl.) 

 

Saugaus eismo 

diena 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas 

,,Kengūra 

2017“ 

(1-4 kl.) 

 

Velykinė 
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viktorina 

,,Margutis per 

žemę keliauja“ 

 (5-6 klasės) 

 

Kūrybinis 

darbas 

,,Pavasario 

stebuklas“ 

(7-8 klasės) 

Mėnuo Posėdžiai, pasitarimai 

Veiklos sritys/ Dalyvaujančios klasės 

Metodinė Projektinė Tiriamoji 
Socialinė 

Prevencinė 

Kultūrinė, 

pažintinė, 

sportinė 

Darbas su 

tėvais 

Vykdomos 

programos 

Renginiai, 

konkursai 

04 

 

Pasitarimas: 

1. Dėl akcijos ,,Pusryčiai – 

geros dienos garantas“ 

organizavimo. 

2. Dėl anketinės apklausos  

„Mokinio ūgties 

dienoraščio 

veiksmingumo“ 

3–8 klasės 

  

 

„Mokinio ūgties 

dienoraščio 

veiksmingumas

“  
(3-8 kl. ) 

 

 

Akcija 

„Pusryčiai – 

geros dienos 

garantas“. 

(5–8 klasės) 

  
 

Akcija „Iš 

širdies į 

širdį“. 

Organų 

donorystė (5-

8 klasės) 

 

Akcija 

,,Gražinkime 

Lietuvą2017

“ (PUG,1-4 

kl.) 

 

Akcija 

,,Švaresnė 

mokyklos 

aplinka“ 

(1-8 klasės) 

 Individualūs 

tėvų 

susirinkimai, 

pokalbiai 

apie 

ugdymo(si) 

pasiekimus, 

problemas 

(pagal 

poreikį) 

„Karjeros 

diena“ 

(7-8 klasės) 

Rajoninis 

pradinių klasių 

mokinių 

konkursas 

Šviesoforas“ 

 

Pavasarinė 

mugė  

(PUG, 1-4 kl.) 

 

 

 

Respublikinis 

konkursas 

,,Vaikų 

velykėlės 

2017“ 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

 

 

 

05 

Pasitarimas: 

1. Dėl Ąžuolo dienos 

organizavimo ir vykdymo. 

2. Dėl auklėtinių skatinimo 

baigiantis mokslo metams. 

.  Klasės 

sėkmės/ 

pažangos  

istorijos.  

 Kelionė į 

Paežerių 

dvarą „Lobio 

paieška“ 

(5 ir 6 

– 

Ąžuolo dienos 

šventė. 

(PUG-8 

klasės) 
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klasės) Respublikinis 

konkursas 

,,Gandrus 

pasitinkant 

2017“ 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

Mokslo metų 

pabaigos diena 

(PUG, 1-4 kl.) 

 

Šauniausios 

progimnazijos 

klasės rinkimai 

(5–8 klasės) 

 

Autorinė 

piešinių 

paroda (8a ir 

8b kl. mokinių) 

 

Paskutinio 

skambučio 

šventė 

(7-8 klasių) 

06 

Pasitarimas: 

1. Dėl veiklos 2016–2017 

m. m.  įsivertinimo. 

2. Dėl 2017–2018  m. m.  

1–8  klasių vadovų 

metodinės grupės veiklos 

planavimo.  

 

Gerosios 

patirties 

sklaida  

 

 

 

 

 

Metodinė – 

pažintinė 

išvyka 

– – – 

Mokomųjų 

dalykų 

laboratorija 

(06-01) 

 

 

 

Atvirų durų 

diena tėvų 

darbovietėse 

(06-02) 

 Vaikų 

socializacij

os 

programa 

,,Šaunieji 

stovyklauto

jai“ 

(5 klasė) 

Aštuntokų 

pažymėjimų 

įteikimo 

šventė 
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Padėkos 

diena (06-03) 

Išvyka 

pažangiausie

ms 

mokiniams 

(pagal 

skatinimo 

tvarkos 

aprašą) 

 

PASTABA: 

* 1–8 klasių vadovai vykdo ir kitas individualias veiklas (nesančias bendrame plane) pagal klasės bendruomenės narių poreikius, jas fiksuoja  TAMO 

dienyne. 

* Saugaus elgesio instruktažai fiksuojami atskiroje formoje, parengtoje pagal bendrus susitarimus. 

  

Metodinės grupės pirmininkė          Ina Bikauskienė 

 

 

PRITARTA 

1–8 klasių vadovų metodinės tarybos posėdžio 

2016 m.  rugpjūčio 29 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. 7.4.-4 


