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Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams strateginio prioriteto: 

„Sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė“ (kodas 02). 

 

I SKYRIUS  

BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų veiklos planas 2018 metams (toliau – planas) parengtas atsižvelgus į Šiaulių rajono savivaldybės strateginį 

plėtros planą 2017–2023 m., patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos 

namų strateginį planą 2017–2019 m., patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A-

11692, bendruomenės poreikius, Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų (toliau – Kūrybos namų) veiklos įsivertinimą. 

Rengiant planą vadovautasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, 

bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-334 „Dėl strateginio planavimo Šiaulių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.“ 

 

II SKYRIUS 

2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2017 metais tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius, atsižvelgdami į turimas galimybes, materialinę bazę, mokytojų kvalifikaciją, 

sukomplektavome 22 būrelius, kuriuos lankė 253 ugdytiniai. Ugdomajai veiklai įgyvendinti parengtos aštuonios programos: pradinis modeliavimas, 

dailieji amatai (medžio drožyba), dailieji amatai (biseris, karoliukų vėrimas, vėlimas), keramika, pynimas, siuvimas, jaunųjų gamtininkų, kūrybinės 

raiškos studija.  

2017 metų prioritetas – ,,Pasirenkamojo vaikų ugdymo atvirumas ir prieinamumas, visų visuomenės sluoksnių vaikų poreikių tenkinimas“. 

Jam įgyvendinti buvo numatyti trys tikslai: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokytojo ir ugdytinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno ugdytinio pažangą. 

2. Plėtoti mokytojų kompetencijas, siekti nuolatinio tobulėjimo. 

3. Kurti saugias ir modernias edukacines erdves. 

Įgyvendinant pirmojo tikslo pirmąjį uždavinį „Tobulinti užsiėmimų vadybą, pasiekimų ir pažangos planavimą ir vykdymą, stebėjimą, vertinimą 

ir įsivertinimą“ vestuose užsiėmimuose taikėme įvairesnius išmokimo metodus,  stebėjimo būdus, vertinimą, pagrįstą konkrečiais kriterijais. 

Kūrybos namų mokytojai įvertino kiekvieno ugdytinio galimybes, poreikius, gebėjo individualizuoti ugdymo turinį, atskleidė ir ugdė įvairius 

vaikų gebėjimus. Visi mokytojai stengėsi, kad vaikų ugdymas vyktų kiek galima mažiau apribotoje aplinkoje, kad Kūrybos namai vaikams taptų 

jaukiais namais, ir džiaugėsi, kad vaikai čia jaučiasi pilnateisiais šeimininkais.  

Mokytojai skatino ugdytinių mokymosi motyvaciją, dirbdami pagal galimybes individualiai.  
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Ugdymosi metu buvo skatinama aktyvi veikla: vaikai klausinėjo, tyrinėjo, ieškojo, bandė, pritaikė, analizavo, sprendė problemas, kūrė. 

Prireikus, ugdymo turinio planai buvo peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į ugdymosi, mokymosi rezultatus, tempą, kitus poreikius. Mokytojai 

vieni su kitais tarėsi dėl geresnio ugdymo turinio pritaikymo vaikų poreikiams.  

Buvo atliktas neformaliojo ugdymo programų poreikio bendruomenėje tyrimas. Tyrimo išvados pateiktos mokytojų ir įstaigos tarybose, 

numatytas tobulinimo veiksmų planas. 

Siekiant antro uždavinio „Ugdyti ugdytinių grupę kaip savarankišką besimokančią bendruomenę, skatinti išgyventi pažinimo ir kūrybos 

džiaugsmą, patirti ugdymosi sėkmę“ sėkmingo įgyvendinimo, Kūrybos namų bendruomenės nariams teikta savalaikė informacija mokytojų tarybos 

posėdžiuose, metodinės tarybos posėdžiuose,  informaciniuose stenduose, Kūrybos namų interneto svetainėje.  

Organizavome Šiaulių rajono švietimo ugdymo įstaigų mokiniams ir ugdytiniams rajoninę parodą-konkursą „Advento kalendorius“. Rajono 

mokytojai praktinėje veikloje „Kalėdinės dirbtuvės kartu“ tobulino dalykines kompetencijas, bendradarbiavo, patyrė kūrybiškumo džiaugsmą. 

Ugdytiniai, dalyvaudami Šiaulių profesinio rengimo centre organizuojamuose konkursuose „Svajonių profesija“, „Mes profai“ tobulino 

dalykines kompetencijas, susipažino su įvairiomis profesijomis, labiau susipažino su supančia aplinka, stiprino integraciją tarp mokomųjų dalykų ir 

neformalaus švietimo. Šeši  ugdytiniai tapo parodos-konkurso „Mano svajonių profesija“ prizininkais.  

Ugdytinių darbai buvo eksponuojami „Kaziuko mugių maratone“ Kuršėnų Stasio Anglickio, Drąsučių mokyklose, Raudėnų mokykloje-

daugiafunkciame centre, Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, Kuršėnų P. Vitkausko bibliotekoje. 

Respublikinėje švietimo ir ugdymo įstaigų mokinių kūrybos darbų parodoje-konkurse „Paslaptingame gyvūnijos pasaulyje“ Austėjai Petkutei 

paskirta nominacija „Už įdomios temos atskleidimą“. 

Šiaulių regiono mokinių keramikos konkurse „Pavasario žiedai“ Emilijai Dubauskaitei paskirta I vieta (1-4 klasių grupėje), Miglei Kniečiūnaitei 

– II vieta (1-4 klasių grupėje), Aleksandrui Lidekiui – II vieta (5-8 klasių grupėje). 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro nacionaliniame konkurse „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ padėkos raštai įteikti Rimantui 

Puzarui, Evai Bugytei, Ryčiui Vaišvilai. 

2017-04-21 šeši ugdytiniai ir jų mokytojai dalyvavo Telšiuose Lietuvos moksleivių liaudies dailės regioniniame konkurse „Sidabro vainikėlis.“  

Samantai Vembutaitei paskirta II vieta, padėkos raštai įteikti Miglei Poškaitei, Gabrielei Poškaitei, Gintarei Litkinai, Vakariui Premonui, 

Eimantui Riaubai, Liudui Mikutai. 

Gabių mokinių ir jų mokytojų šventėje Kurtuvėnuose „Žvaigždės ir žvaigždutės“ už puikius rezultatus Lietuvos moksleivių liaudies dailės 

konkurse „Sidabro vainikėlis“ apdovanojimai skirti Samantai Vembutaitei ir mokytojai Editai Dapkuvienei. 

Jaunųjų gamtininkų būrelio ugdytiniai su mokytoja Rasa Poškiene gruodžio mėnesį dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

organizuoto projekto „Man rūpi“ baigiamajame renginyje Panemunės pilyje. Pagyrimo raštai buvo įteikti Donatui Šilkui, Luknei Vieliutei, Svajūnui 

Šilkui. 

Ugdytiniai ir mokytojai Šiaulių arenoje dalyvavo 2017 m. verslo ir pasiekimų parodoje.  

Dalyvavo netradiciniame mokymo seminare ir XV-oje Jurginių šventėje Raudėnuose. 
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Aktyviems ugdytiniams organizuota pažintinė ekskursija į Klaipėdą. Jos metu mokiniai plėtė akiratį tautinės kultūros pagrindais, ugdėsi 

bendruomeniškumo jausmą.  

Apie ugdymosi sėkmę organizuotos ugdytinių ir mokytojų „Projektų savaitės“. 

Įgyvendinant veiklos plano antro tikslo „Plėtoti mokytojų kompetencijas, siekti nuolatinio tobulėjimo“ pirmąjį uždavinį „Planuoti, analizuoti ir 

įsivertinti mokytojų kompetencijų tobulinimą, gerosios patirties sklaidą“, įstaigoje Kūrybos namų vadovai ir mokytojai savo kvalifikaciją tobulino 

seminaruose. Vidutiniškai per 2017 m. tobulino 4,6 dienos. Savišvietos būdu gilino žinias apie vaikų saviraiškos ir individualių gebėjimų ugdymą, 

aplinkosaugos ugdymą, pagalbos ir paramos šeimai klausimus. 

Įgyvendinome mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2016–2018 metų atestacijos programą. 2017 metais antrąjį pusmetį mokytoja  Rasa 

Poškienė įgijo vyresniojo neformaliojo ugdymo mokytojo kvalifikaciją.  

Parengtas mokytojų vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas. Apraše numatyti mokytojų vertinimo ir įsivertinimo kriterijai didina mokytojų 

atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.  

Kaupėme, apibendrinome ir skleidėme gerąją darbo patirtį visuomenei žiniasklaidoje, Šiaulių rajono savivaldybės ir Kuršėnų miesto interneto 

svetainėse. Parašyta 14 straipsnių. 

Įgyvendinant veikos plano antro tikslo antrąjį uždavinį „Siekti asmenybių raiškos, įtraukiant kiekvieną ugdytinį, mokytoją į projektinę veiklą“ 

Kūrybos namuose per 2017 metus parengėme ir įgyvendinome šiuos projektus: 

* 2017-02-14 „Mano šalis Lietuva, o tu – mano draugas“; 

* 2017-03-01–2017-06-15 „Žaliosios pamokos“; 

* 2017-04-06 „Tradiciniai margučiai“; 

* 2017-04-20 „Pavasaris gamtoje“; 

* 2017-04-26 „Gėlės mamai“; 

* 2017-05-22 „Judrioji savaitė“; 

* 2017-05-31 „Štai ir vasara atėjo“; 

* 2017-06-09 Edukacinė išvyka į Klaipėdą; 

* 2017-09-05 „Vasarai viso, rudeniui sveiki“; 

* 2017-10-04 „Pasaulinė gyvūnų diena“; 

* 2017-10-27 „Tamsos karalystėje“; 

* 2017-10-27 „Helovinas“; 

* 2017-11-15 „Garsiniai skaitymai žvakių šviesoje“; 

* 2017 m. gruodžio mėnesį su Gilvyčių mokyklos bendruomene parengtas ir įgyvendintas projektas „Kalėdinės dirbtuvės kartu“. 

Įgyvendinant veiklos plano trečiojo tikslo „Kurti saugias ir modernias erdves“ pirmąjį uždavinį „Modernizuoti ir gerinti ugdymo (si) sąlygas, 

racionaliai naudoti turimus išteklius“, įstaigos tarybos posėdyje buvo svarstoma, kaip efektyviai panaudojamos 2 procentų, NVŠ  gautos lėšos, atliktas 

tyrimas, kaip nuosekliai ir planingai turtinama mokymo priemonių bazė. 
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Neatlikta Kūrybos namų gamtininkų būrelio patalpų langų renovacija, stogo ir koridoriaus grindų remonto darbai. (Negavome savivaldybės 

lėšų). 

Įgyvendinant šio tikslo antrąjį uždavinį „Kurti Kūrybos namų teritorijoje skirtingiems ugdymo (si) poreikiams pritaikomas erdves“ atlikome 

įvairių erdvių poreikio įstaigos teritorijoje tyrimą. Edukacinei veiklai Kūrybos namų kieme įkurta „Žalioji klasė“. Ugdytiniai dalyvavo erdvių įrengime, 

kurios pritaikytos kūrybinių darbų eksponavimui. 

Pabaigtos įrengti Pavenčių parkelio edukacinės erdvės. Augalų atpažinimui parkelyje augantiems augalams atpažinti pagamintos informacinės 

lentelės su augalų pavadinimais, sudarytas parkelio augalų planas, pagaminta daugiau namų ežiams, sukaltos lesyklėlės, pagamintos palapinės 

kurapkoms. 

Įgyvendinome ir kitas veiklas: 

Gegužės ir birželio mėnesiais organizuotos atvirų durų dienos Kuršėnų miesto ir rajono mokyklų mokiniams, jų tėvams (globėjams, 

rūpintojams).  

Vyko sklandus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Lankėmės Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 

organizuojamuose renginiuose (tautodailininkų autorinės parodos).  

2017 m. Kūrybos namuose pasirinkta įsivertinimo sritis „Atnaujinti ir toliau diegti inovatyvias mokymosi ir edukacines aplinkas“, tikslu 

išsiaiškinti, kaip ugdymo procese įranga ir priemonės paskirstomi teisingai, garantuojant lygias galimybes. 

Atliekant Kūrybos namų veiklos kokybės įsivertinimą, į procesą buvo įtraukti Kūrybos namų bendruomenės nariai, apklausti ugdytiniai, 

ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Atliktas tyrimas nustatė, jog turimos ir naujai įsigyta įranga ir priemonės yra įvairios, skirtingos paskirties, atitinkančios situaciją, dėstomos 

programos turinį, atitinkančios ugdytinių poreikius ir amžių. 

Kūrybos namų mokytojai patys kūrė mokymo priemones, tarpusavyje keitėsi jomis, pristatė metodinėje taryboje. 

Kūrybos namų bendruomenė periodiškai įvertino turimų priemonių naudingumą. Pagal ugdytinių pageidavimus įkurtas naujas dailiųjų amatų 

būrelis „Amatai interjero puošyboje“. 

Nustatytos stipriosios pusės: 

* ugdytiniai jautėsi mokyklos kūrėjais ir šeimininkais, 62 % bendrakūrą jie vertino kaip galimybę būti ir veikti drauge, kurti ir įgyvendinti 

kūrybinius sumanymus, įgyti patirties ir gebėjimų;  

* ugdytiniai siekė tobulėti, įgijo naujų kompetencijų,  dalyvavo projektuose, konkursuose, parodose ir varžybose, atliko įvairius kūrybinius 

darbus; 

* mokytojai ugdymui išradingai pritaikė Kūrybos namų teritoriją „lauko klasę“; 

* mokytojai sėkmingai bendravo su  visa mokinių grupe ir individualiai; 

* buvo vertinamos ir skatinamos mokinių iniciatyvos. 

Pastebėtos silpnosios pusės:  

* ne visi mokiniai suprato ir vykdė savo teises ir pareigas 33 %; 
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* 41 % ugdytinių negebėjo vertinti ir saugoti savo ir grupės draugų darbus, mokytis iš jų;  

* įstaigos gyvenime trūko tėvų iniciatyvumo ir aktyvumo. 

Tobulintina: 

* kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją, stiprinant bendradarbiavimą su tėvais; 

* atlikti tyrimą ,,Ugdymasis ir veikimas kartu ”; 

* tobulinti bendravimo su ugdytinių tėvais, Pavenčių bendruomene ir socialiniais partneriais būdus ir formas. 

 

III SKYRIUS 

2018 M.VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

1. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 201.) 

2. Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.) 

3. Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.)  

 

Mokyklos strateginio plano tikslai: 

1. Plėtoti įstaigos kultūrą, siekti geresnio bendruomenės narių bendradarbiavimo. 

2. Efektyvinti bendravimo su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais būdus ir formas. 

3. Vykdyti prevencines programas. 

4. Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone. 

 

Mokyklos veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Plėtoti įstaigos kultūrą, siekti geresnio bendruomenės narių bendradarbiavimo. 

1.1. Didinti Kūrybos namų patrauklumą mokiniams,  jų tėvams ir svečiams.  

1.2. Propaguoti dorovės ir tautinės kultūros pagrindus.  

2. Efektyvinti bendravimo su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais būdus ir formas. 

2.1. Kurti naujas bendradarbiavimo formas su socialiniais partneriais. 

2.2. Dalyvauti reiškiant iniciatyvas, kitų rengėjų projektuose. 

3. Vykdyti prevencines programas. 

3.1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose. 

3.2. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias vaikų ryžtą sveikai gyventi. 

4.Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone. 
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4.1.Organizuoti ir vykdyti NVŠ programas. 

 

IV SKYRIUS 

LĖŠOS 2018 M.VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

 2018 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansiniai šaltiniai: 

 

Mokinio krepšelio 

lėšos (be 7 %) (Eur) 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos (Eur) 

2 % lėšos (Eur) Projektinės lėšos 

(Eur) 

Įstaigos pajamos 

(Eur) 

Iš viso (Eur) 

0,00 156322,00 1345,72 0,00 750,00 158417,72 

 

 

V SKYRIUS 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas – Mokinių mokymosi pažanga ir ugdymo (si) 

kaita – sėkmingos mokyklos veiklos požymis. 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų veiklos prioritetas – Kryptingas tradicinės, tautinės veiklos plėtojimas, tobulinant visų bendruomenės narių 

bendradarbiavimo kultūrą. 

1.Savivaldybės strateginis tikslas – Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas 

(kodas 2.1.) 

1. Įstaigos strateginis tikslas – Plėtoti įstaigos kultūrą, siekti geresnio bendruomenės narių bendradarbiavimo. 

T
ik

sl
o
 k

o
d
as

 

  U
žd

av
in

io
 k

o
d
as

  

V
ei

k
lo

s 
k
o
d
as

 

Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas(-i) 

Vykdytojas(-

ai) 

Indėlio ir proceso 

vertinimo kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

1. Plėtoti įstaigos kultūrą, siekti geresnio bendruomenės narių bendradarbiavimo 

1 1. Didinti Kūrybos namų patrauklumą mokiniams, jų tėvams ir svečiams 
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1. 1. 1 Reguliarus interneto svetainės atnaujinimas 2018 m. 
Administracija 

Mokytojai 

2-3 kartus per mėnesį 

svetainė  peržiūrima, 

keičiama, talpinama 

nauja informacija.  

 

 

 

1. 1. 2. 
Dalyvauti įvairaus lygmens ir pobūdžio konkursuose, 

projektuose, renginiuose 

2018 m. 

 

Administracija 

Mokytojai 

Dalyvauti 3 renginiuose 

per pusmetį. 

Dauguma ugdytinių 

gebės įsivertinti ir 

vertinti savo 

pasiekimus, palyginti su 

ankstesniais rezultatais 

 

 

1. 1. 3. 

Skleisti informaciją visuomenei spaudoje, Kuršėnų 

miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės tinklalapiuose, 

išleisti lankstinuką 

2018 m..  

Mokytojai, 

Metodinė 

taryba 

Parašyti 12 straipsnių. 

Skleidžiama kokybiška, 

savalaikė informacija 

apie ugdytinių 

kūrybiškumą, sėkmės 

rezultatus.  

Ketvirtame ketvirtyje 

išleisti lankstinuką 

 

1. 1. 4. 
Organizuoti rajoninę praktinę veiklą mokytojams 

„Margučiai. Nuo tradicijos iki meno“ 

2018 m. 

kovas 

Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

Apie 20 rajono mokyklų 

mokytojų dalyvaus 

praktinėje veikloje. 

Mokytojai naudos 

netradicinius ir 

kūrybiškus metodus, 

bendradarbiaus 

 

 

 

 

1. 1. 5. 

Organizuoti atvirų durų dienas Kuršėnų miesto ir 

rajono mokiniams bei jų tėvams 

 

2018 m. 

birželis  

rugsėjis 

Administracija 

Mokytojai 

Du kartus per metus 

organizuoti atvirų durų 

dienas 
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Mokytojai ir ugdytiniai 

bendradarbiaus 

organizuodami 

užsiėmimus. 

Veikia veiksminga 

informavimo sistema 

1. 1 6. 
Organizuoti rajoninę parodą-konkursą ugdytiniams ir 

mokiniams „Advento vainikas“ 

2018 m.   

lapkritis 

Renginių 

grupė 

 Konkurse dalyvaus apie 

10 švietimo įstaigų. 

 

Ugdytiniai, mokiniai 

patobulins dalykines ir 

bendrąsias 

kompetencijas 

 

1. 1. 7. 
Organizuoti rajoninę praktinę veiklą mokytojams 

„Advento vainiko akcentai “ 

2018 m 

11 mėn.  

Renginių 

grupė 

Praktinėje veikloje 

dalyvaus apie 20 rajono 

mokyklų mokytojų. 

Mokytojai tobulins 

dalykines 

kompetencijas, 

bendradarbiaus, patirs 

kūrybiškumo džiaugsmą 

 

1. 2. Propaguoti dorovės ir tautinės kultūros pagrindus 

1. 2. 1. 
Atnaujinti ir papildyti įstaigos ir kabinetų interjerą 

tautiniais akcentais 

2018 m. 

nuolat 

Administracija 

Mokytojai 

Metodinė 

taryba 

Tautiniais akcentais 

atnaujinsime dailiųjų 

amatų (medžio 

drožyba), dailiųjų amatų 

(interjero puošyba) 

kabinetus. 

Interjere atsiras nauji 

tautiniai akcentai 

 

1. 2. 2. 
Organizuoti susitikimus su tautodailininkais. 

Etninės kultūros teoriją ir praktiką integruoti į 
2018 m.  

Metodinė 

taryba 

Per metus organizuoti 3 

susitikimus su 

... 
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neformalųjį ugdymą Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

tautodailininkais. 

 

Mokiniai įgys teorinių ir 

praktinių žinių. 

Ugdoma etninės 

kultūros svarba 

šiandieniniame 

gyvenime 

1. 2. 3. 

Neformaliojo ugdymo veiklas vykdyti netradicinėse 

aplinkose: muziejuje, bibliotekose, bendrojo ugdymo 

mokyklose, darželiuose, Kuršėnų kultūros centre, 

kitose lankytinose vietose ir kt. 

2018 m.  

nuolat 

 

Administracija 

Metodinė 

taryba 

 

Pusmetyje apsilankyti 2 

kartus. 

 

Turiningos, iniciatyvios 

veiklos ir vedami 

užsiėmimai pagilins 

žinias 

 

1. 2. 4. 

Lietuvos tūkstantmečiui paminėti organizuoti parodą,   

popietę 

 

2018 m.  

Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Lietuvos šimtmetį 

paminėsime 2 

renginiais. 

Ugdytiniai bendraus ir 

bendradarbiaus šventės 

laukime, šventinėje 

aplinkoje 

 

1. 2. 5. 

Organizuoti išvažiuojamuosius senųjų amatų, tradicinių 

žaidimų užsiėmimus, praktinio mokymosi dienas 

Šiaulių rajono mokyklose, darželiuose, Kuršėnų miesto 

renginiuose 

 

 

2018 m.  

Metodinė 

taryba 

Mokytojai 

Organizuota per metus 

10 išvažiuojamųjų 

renginių. 

Mokiniai įgys teorinių 

žinių ir praktinių 

įgūdžių 
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2. Įstaigos strateginis tikslas – Efektyvinti bendravimo su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais būdus ir formas 

 

2 Efektyvinti bendravimo su ugdytinių tėvais ir socialiniais partneriais būdus ir formas 

2 1. Kurti naujas bendravimo formas su socialiniais partneriais 

2. 1. 1. 
Parengti ir įgyvendinti bendrų veiklų ir priemonių 

planą 
2018 m.  

Kūrybos namų 

ir socialinių 

partnerių darbo 

grupės nariai 

Balandžio mėn. 

parengtas veiklų ir 

priemonių planas. 

Mokomasi bendrauti ir 

bendradarbiauti, 

socializuotis per bendrą 

kuriančią ir 

puoselėjančią veiklą 

 

2. 1. 2. 
Per etnokultūrinę veiklą organizuoti Kūrybos namų ir 

socialinių partnerių  užimtumą 

2018 m.  

balandis 

gruodis 

Mokytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Suorganizuoti 2 veiklas. 

Įvairi, įdomi, jungianti, 

tautiškumą, 

pilietiškumą, 

bendruomeniškumą 

ugdanti, aktyvumą 

skatinanti ir mokanti 

bendrauti bei 

bendradarbiauti 

integruojanti veikla 

 

2. 2. Dalyvauti, reiškiant iniciatyvas, kitų rengėjų projektuose 

2. 2. 1. Dalyvauti projektuose partnerio teisėmis 2018 m. 

Mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Dalyvauti 2 projektuose. 

Plėtojamos neformalaus 

bendravimo ir  

ugdymosi formos 

 

2. 2. 2. 

Vykdyti tyrimus dėl vykdomų projektų kokybinės 

įtakos ugdymo turinio inovatyvumui, pasirašyti naujas 

dvišales bendradarbiavimo sutartis 

2018 m. 
Direktorius 

Mokytojai 

 

Parengtos išvados 

ketvirtame ketvirtyje 

bus pristatytos Kūrybos 

namų įstaigos tarybos, 
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mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Pasirašytos 2 naujos 

bendradarbiavimo 

sutartys 

 

2.Savivaldybės strateginis tikslas – Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2..) 

3. Įstaigos strateginis tikslas – Vykdyti prevencinį darbą  

 

3 Vykdyti prevencinį darbą  

3 1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėje veikloje 

3. 1. 1. 

 

Dalyvauti organizuojamojoje akcijoje „Savaitė be 

patyčių“ 

2018 m.  

kovas 

 

Renginių 

organizavimo 

grupė 

50 % Kūrybos namų 

mokinių prisidės prie 

„Vaikų linijos“ 

organizuojamos 

iniciatyvos 

Akcija „Savaitė be 

patyčių“. 

  

 

3. 1. 2. 

  

Parengti ir įgyvendinti projektą „Draugystės savaitė“ 

 

 

2018 m 

gegužė 

 

Administracija 

Mokytojai 

 

Parengtas ir 

įgyvendintas projektas. 

Pagerės bendra emocinė 

vaiko savijauta, vaikų, 

suaugusiųjų tarpusavio 

santykiai taps 

draugiškesni. Vaikai 

patirs daug įvairių 

emocijų, jie taps 

supratingesni, išmoks 

drauge rasti išeitį, 

susitarti, pasakyti tiesą, 

atsiprašyti 

 



 

14 

 

 

3. 1 3. Organizuoti paskaitą „Žalingas narkotikų poveikis“ 

2018 m. 

spalis 

 

Administracija 

Mokytojai 

Suorganizuota paskaita 

„Žalingas narkotikų 

poveikis“. 

Mokymo ir mokymosi 

metodai formuos 

gyvenimo įgūdžius, 

reikalingus daryti 

teisingus sprendimus 

priklausomai nuo įvairių 

situacijų ir aplinkos 

 

3. 1. 4. 
Dalyvauti Tolerancijos dienos renginyje 

 

2018 m. 

Lapkritis 

 

Direktorius 

Mokytojai 

60% mokinių supras, 

kad užuojauta ir  

tolerancija yra ne 

silpnumo, o stiprybės 

ženklas 

 

3. 1. 5. 
Paminėti antikorupcijos dieną 

Surengti plakatų konkursą „Korupcijai-Ne“ 

2018 m. 

Gruodis  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai  

Ugdysis nepakantumas 

korupcijai,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

pilietiškumas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

3 2. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias vaikų ryžtą sveikai gyventi. 

 

3. 2 1. 
Rengti atskirų amžiaus grupių bendras edukacines 

išvykas, žygius, ekskursijas, ekspedicijas, stovyklas 

2018 m. 

 

Veiklų 

organizatoriai 

Į edukacines veiklas bus 

įtraukta ne mažiau 50 

proc. mokinių. 

Ugdomoji veikla 

glaudžiai siesis su 

praktiniu gyvenimu 

 

3. 2. 2. 

Skatinti aktyvų ugdytinių, tėvų ir Pavenčių 

bendruomenės narių dalyvavimą sveikatinančiose 

veiklose 

2018 m.  

balandis 

Mokyklos 

taryba 

Pagerės mokinių 

sveikatos indeksas. 

Rengiamos 

sveikatinimo dienos, 

užimtumo vakarai, 
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sveikatinimo projektų 

rašymas. 

 

 

3. Savivaldybės strateginis tikslas – Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.) 

 

4. Įstaigos strateginis tikslas – Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone 

 

T
ik

sl
o
 k

o
d
as

 

  U
žd

av
in

io
 k

o
d
as

  

V
ei

k
lo

s 
k
o
d
as

 

Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas(-i) 

Vykdytojas(-

ai) 

Indėlio ir proceso 

vertinimo kriterijai 

Pastabos, 

komentarai 

4. Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone 

 

4. 1. Organizuoti ir vykdyti  neformaliojo vaikų švietimo programas 

 

 

 

 

 

 

4. 

. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

1. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir gebėjimus, 

neformaliojo vaikų švietimo metodines 

rekomendacijas, parengti ir įgyvendinti neformaliojo  

ugdymo programas 

2018 m. 
Administracija 

Mokytojai 

Bus įgyvendintos 8 

programos: siuvimas, 

pynimas, dailieji amatai 

interjero puošyboje, 

dailieji amatai 

(karoliukų vėrimas, 

vėlimas, biseris ir kt,), 

dailieji amatai (medžio 

drožyba), pradinis 

modeliavimas, 

keramika, jaunieji 

gamtininkai.  

 

 

                                                                                              ________________________ 
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PRITARTA     

Kuršėnų kūrybos namų tarybos     

2018 m. vasario 23 d. posėdžio  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1) 
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PRIEDAI 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

veiklos plano 2018 metams 

1 priedas 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2018 M.  

 

Įsivertinimo sritis. Ugdymasis ir veikimas kartu 

Tikslas: išsiaiškinti, kaip Kūrybos namuose vykdomi veiklos tobulinimo sprendimai. 

Pagrindimas: vienas iš Kūrybos namų tikslų yra kurti ir įgyvendinti lanksčią, vaiko poreikius atitinkančią ugdymo programą, ugdymo aplinką, 

derinančią ugdymo paklausą su pasiūla. 

 

Veikla Data Atsakingas Veiklos pobūdis, rezultatas 

4 sritis. Vadyba ir lyderystė 

4.1.  Tema – veiklos planavimas ir organizavimas 

4.1.1. Rodiklis – Perspektyva ir 

bendruomenės susitarimai 

* Vizijos bendrumas 

* Veiklos kryptingumas 

*Sprendimų pagrįstumas 

2018 m.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokytojai 

Kūrybos namų vizija – reali veiklos perspektyva, 

priimtina visiems įstaigos bendruomenės nariams. 

Strateginiai, metiniai veiklos planai grindžiami bendrai 

apmąstytu mokytojų, tėvų, socialinių partnerių 

susitarimu. 

Kūrybos namų veiklos tobulinimo sprendimai priimami  

vadovaujantis sutarta bendros veiklos perspektyva, 

veiklos įsivertinimo rezultatais ir bendromis 

diskusijomis įstaigos ir mokytojų tarybos posėdžiuose 

4.1.2. Rodiklis – Lyderystė 

 

 

 

 

 

* Pasidalinta lyderystė 

 

 

2018 m. 

 

 

 

Administracija 

Mokytojai 

Kūrybos namų vadovai imasi tiesioginių veiksmų 

strateginiam planavimui ir veiklos programos 

įgyvendinimui. Kasdieniniu elgesiu demonstruoja 

sutartas įstaigos vertybes. Mokytojai pasitiki Kūrybos 

namų lyderiais kaip partneriais, pagalbininkais ir 

patarėjais. 

Skatinama ugdytis lyderystės gebėjimus. Visiems 

bendruomenės nariams suteikta laisvė rodyti iniciatyvą, 

prisiimti atsakomybę už sprendimus ir jų įgyvendinimą. 
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*Lyderystė mokymuisi 

 

 

 

Lyderiai skatina kitus bendruomenės narius diskutuoti, 

mąstyti ir veikti kūrybiškai. 

Kūrybos namų lyderių veikla telkia bendruomenę 

pokyčiams, inovacijoms ugdymo srityje. Lyderiai 

palaiko savo profesinį tobulėjimą ir įsivertinimą. 

Mokytojų tarybos posėdžiuose mokytojai ir mokyklos 

vadovai atvirai diskutuoja apie mokinių ugdymosi 

problemas ir padeda vieni kitiems 

4.2. Tema. Mokymasis ir veikimas komandomis 

 

 

4.2.1. Rodiklis – Veikimas kartu 

*Bendradarbiavimo kultūra 

*Kolegialus mokymasis 

 

 

 

 

  

 

 

2018 m. 

 

 

Administracija 

Mokytojai 

Kūrybos namų bendruomenės bendras darbas palaiko ir 

skatina asmenybių raišką. Dirbdami komandoje 

mokytojai pasiekia aukštesnių individualių ir bendrų 

rezultatų. 

Mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų stebėdami 

kolegų pamokas, dalindamiesi patirtimi, atradimais, 

sumanymais ir kūryba. 

Sąmoningas ir kryptingas mokymasis vyksta 

dalyvaujant rajone organizuojamuose seminaruose, 

dalyvaujant ir patiems pravedant įvairius praktinius 

seminarus 

 

4.2.2. Rodiklis – Tėvų, globėjų 

galimybių pažinimas ir didinimas 

*Pažinimo sąveika 

*Įsitraukimas 

 

 

  

 

2018 m. 

 

Mokytojai 

 

Mokytojai domisi tėvų galimybėmis padėti vaikams 

augti ir pasiūlo tėvams tinkamus bendradarbiavimo 

būdus ir formas. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja; 

skiria laiko ir inicijuoja susitikimus, pokalbius, 

palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, stiprindami 

jo psichinę ir fizinę sveikatą. 

Tėvai yra įtraukiami į vaikų ugdymą įvairiomis 

formomis; padeda atlikti užduotis, dalyvauja įstaigos 

veiklose, bendradarbiavimas vyksta  abipusiu susitarimu 

ir patogiu laiku. 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2018 m. veiklos plano  

2 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1. Lyderystė mokymuisi, mokymasis ir veikimas kartu 2018 m. gegužė Direktorė Nijolė Pocienė 

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas 2018 m. rugpjūtis Direktorė Nijolė Pocienė 

3. 2018 m. Kūrybos namų veiklos plano analizė 2018 m. gruodis Direktorė Nijolė Pocienė 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2018 m. veiklos plano  

3 priedas 

 

DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas ir dalyvauja 

1. 

2018 m. programos sąmatos projekto 

Siuvimo būrelio patalpos remonto darbai 

2018 m. 

sausis 

N. Pocienė, 

V. Maneikis, 

Dalyvauja įstaigos darbuotojai 

2. 

Mokesčio už ugdymo paslaugas II  pusmečiui surinkimas 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 

 

2018 m. 

vasaris 

S. Gudauskė  

Mokytojai 

E. Dapkuvienė 

3. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas 

Tradicinių amatų puoselėjimas, pasitinkant Šv. Velykas 

2018 m. 

kovas 

N. Pocienė,  

Mokytojai 

4. 
Akcija „Darom“ ir projektas „Mes žemės vaikai“ 

Naujų gyvūnų įsigijimas gamtininkų būrelyje 

2018 m. 

balandis 

N. Pocienė,  

R. Poškienė 

5. 
Darbo organizavimas vasaros atostogų metu 

Atvirų durų dienos 

2018 m. 

gegužė 

S. Gudauskė,  

Dalyvauja visi darbuotojai  

6. 
Projektinės veikla birželio mėnesį 

Remonto darbų numatymas vasaros laikotarpiui 

2018 m.  

birželis 

Administracija, 

Dalyvauja visi darbuotojai  

7. 

Darbo saugos taisyklių atnaujinimas kabinetuose 

Grupių komplektavimas, programų parengimas, mokymosi sutarčių 

sudarymas 

2018 m.  

rugsėjis 

Administracija 

 

8. 

Mokesčio už ugdymo paslaugas surinkimas I pusmečiui 

Lengvatų ugdytinių šeimoms taikymas 

„Profesijos savaitės“ organizavimas 

2018 m. 

spalis 

S.Gudauskė,  

Mokytojai 

9. 
Higienos normų įgyvendinimas 2018 m. 

lapkritis 

Administracija 

 

10. 
Projektinės sąmatos įgyvendinimas ir pristatymas įstaigos bendruomenei už 

2018 m.  

2018m.  

gruodis 

N. Pocienė 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2018 m. veiklos plano  

4 priedas 

 

MOKYTOJŲ DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Tikslas – stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų ir ugdytinių veiklą, siekiant įstaigos strateginio plano, ugdymo plano, metinių veiklos planų 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

Pedagoginės veiklos priežiūros uždaviniai: 

• Nustatyti, ar ugdytiniams yra sudarytos tinkamos sąlygos ir galimybės įgyti ugdymo programose numatytas kompetencijas; 

• Įvertinti, kaip vykdomos atskiros ugdymo programos; 

• Teikti pagalbą mokytojams, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

• Teikti siūlymus mokytojams dėl ugdymo efektyvumo, vertinti jų veiklą; 

• Kaupti medžiagą mokytojų darbo vertinimui jiems atestuojantis. 

Priežiūros objektai: 

• Ugdymą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas; 

• Kūrybos namų veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimas; 

• Mokymų apskaitos dokumentų pildymas, tvarkaraščiai; 

• Užsiėmimų planas, įgyvendinimas, jų kokybė; 

• Darbo tvarkos ir sveikatos taisyklių laikymasis. 

 

Eil. 

Nr. 

Inspektavimo 

tikslas 
Kas numatoma tikrinti 

Vykdytojas 

 
Data Kaip bus informuojama 

1. Dienynų tikrinimas 

Ugdytinių lankomumas, 

numatytų temų pildymas, 

tvarkaraščio prisilaikymas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Stefanija Gudauskė  

Kas du mėnesiai 
Daromos atžymos dienyno 

paskutiniame lape „Kiti įrašai“ 

2. 
Ugdymo programų 

įgyvendinimas  

Socialinės, kūrybiškumo, 

dalykinės kompetencijos 

ugdymas medžio drožybos ir 

dailiųjų amatų būreliuose 

Direktorė Nijolė Pocienė, 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Stefanija Gudauskė 

2018 m. 

kovas 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama  individualiai 

3. 
Profesinio 

informavimo 

Ritos Kuodienės ir Rasos 

Balčiūnienės veiklos stebėjimas 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2018m. 

 Kovas, spalis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai 
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galimybės 

neformaliojo ugdymo 

būreliuose 

Stefanija Gudauskė 

4. 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi ir problemų 

aptarimas, stebint ir 

aptariant užsiėmimus 

Užsiėmimų stebėjimas „Kolega 

- kolegai“ 
Mokytojai 2018 m. gegužė 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai ir 

metodinėje taryboje 

5. 
Pedagogų 

kvalifikacinė veikla  

Lankytų seminarų naudingumas 

ir skaičius 

Direktorė 

Nijolė Pocienė, 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Stefanija Gudauskė 

2018 m. sausis-

birželis 

Surinkta medžiaga pristatyta 

metodinėje taryboje 

6. 
Geros pamokos 

garantas 

Iškelto tikslo pasiekimas ir 

uždavinių įgyvendinimas 

Direktorė Nijolė Pocienė, 

 Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Stefanija Gudauskė 

2018 m. gruodis 
Metodinės tarybos posėdyje ir 

individualiai 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2018 m. veiklos plano  

5 priedas 

 

KŪRYBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS 

 

Tikslas:  

Kūrybos namų, kaip besimokančios organizacijos bendruomenės telkimas ugdymo proceso kokybės gerinimui ir svarbiausių įstaigos uždavinių 

įgyvendinimui. 

Uždaviniai: 

1. Teikti pasiūlymus Kūrybos namų bendruomenei, kaip tobulinti veiklos sritis. 

2. Teikti įvairiapusę pagalbą, kuriant teigiamą mokyklos įvaizdį bendruomenėje. 

3. Svarstyti ugdymo proceso aprūpinimo, paramos įstaigai ir kitas Kūrybos namų bendruomenėje atsiradusias problemas. 

4. Teikti siūlymus dėl Kūrybos namų strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 

5. Pritarti įstaigos strateginiam planui, metinei veiklos programai, nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Kūrybos namų veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Kūrybos namų direktoriaus, priimti sprendimus dėl ugdymo plano. 

6. Teikti siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkinti formuojant Kūrybos namų 

materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius, kontroliuoti įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą. 

 

Eil.

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data Atsakingi Laukiamas rezultatas 

1. 

2018 m. Kūrybos namų tarybos metinio 

veiklos plano pristatymas 

2018 m. Kūrybos namų metinio veiklos plano 

(projekto) pristatymas  

2018 m. sausis 

Tarybos 

pirmininkė Edita 

Dapkuvienė 

Tarybos nariai susipažins su 2018 m. Kūrybos 

namų veikos planu ir jam pritars 

2. 

Kūrybos namų ūkinės-finansinės veiklos 

aptarimas 

 

2018 m. vasaris 
Kūrybos namų 

administracija 

Pateiks pasiūlymus dėl ūkinės - finansinės 

veiklos gerinimo 

Kabinetai pasipildys naujomis ugdymo 

priemonėmis 

 

3. 
Kvalifikacijos tobulinimo skirtų lėšų 

panaudojimas 
2018 m. kovas Administracija Lėšos bus panaudotos tikslingai 
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4. GPM 2 procentų surinkimas ir panaudojimas 2018 m. Administracija Lėšos bus panaudotos tikslingai 

5. 
Pravesti tyrimą „Ugdymasis ir veikimas 

komandoje“  
2018 m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Bus nustatyta, kad dirbant komandoje 

mokytojai pasiekia aukštesnių individualių ir 

bendrų rezultatų 

6. 
2018 m. Kūrybos namų ugdymo plano 

pristatymas ir suderinimas 
2018 m. birželis 

Įstaigos tarybos 

nariai 

Nariai dalyvaus plano sudaryme, suderins ją ir 

stebės realizavimą 

7. 
Svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias 

ugdymo procese ar įstaigos bendruomenėje 
2018 m. 

Įstaigos tarybos 

nariai 
Pagerins ugdymo kokybę ir ugdytinių saugumą 

8. 
Teikti informaciją Kūrybos namų interneto 

svetainėje apie įstaigos veiklą 
2018m. 

Įstaigos tarybos 

nariai 

Bus reklamuota Kūrybos namų veikla, sukurtas 

įstaigos įvaizdis 

9. 

Svarstyti bei organizuoti ugdytinių, mokytojų 

ir kitų įstaigos bendruomenės narių skatinimo 

ir apdovanojimo būdus už įvairius pasiekimus 

2018 m. 

Įstaigos tarybos 

nariai 

Administracija 

Bus apdovanoti nusipelnę Kūrybos namų 

bendruomenės nariai. Tai skatins veikti dar 

aktyviau 

10. Viešieji pirkimai 
2018 m. 

lapkritis 
Administracija 

Susipažinti, kaip racionaliai panaudojamos 

biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir 

paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei 

siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais 

prekių ir paslaugų tiekėjais 

11. 

Kūrybos namų tarybos veiklos ataskaitos 

pristatymas 

 

2018 m. gruodis 
Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Kūrybos namų bendruomenė supažindinta su 

įstaigos tarybos nuveiktais darbais 

 

 

___________________ 
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Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2018 m. veiklos plano  

6 priedas 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS DARBO PLANAS 2018 METAMS 

 

Tikslas: siekti nuolatinio mokytojų kompetencijos augimo, aptarti ir skleisti gerąją patirtį bei aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, 

orientuotą į kiekvieno ugdytinio pažangą. 

Uždaviniai: 

1. Kryptingai organizuoti metodinę veiklą. 

2. Skatinti mokytojų kvalifikaciją, orientuotą į būrelių veiklos vadybos tobulinimą, inicijuoti gerosios patirties sklaidą. 

3. Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, ugdytinių ir mokytojų bendradarbiavimui, optimaliam 

naujausių informacinių technologijų panaudojimui ugdymo procese. 

 

Eil.

Nr. 
Veikla Data Atsakingas 

1. 
Metodinės tarybos darbo plano pristatymas. 

Mokytojų, tobulinusių kvalifikaciją 2018 m. apibendrinimas 
2018 m. sausis Stefanija Gudauskė 

2. 

 

Metodinės tarybos posėdis 

2017 m Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 
2018 m. vasaris 

Stefanija Gudauskė 

 

3. 
Organizuoti Šiaulių r. švietimo įstaigų pedagogams praktinę veiklą  „Advento 

vainiko akcentai “ 
2018 m. lapkritis Edita Dapkuvienė 

4. 

 

 

Rajoninis konkursas ugdytiniams ir mokiniams „Advento kalendorius“ 

 

2018 m. lapkritis 
Marytė Janulienė 

 

5. 
Metodinių priemonių pristatymas 

Gerosios darbo patirties sklaida 
2018 m. Mokytojai 

6. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo priemonės 2018 m. Stefanija Gudauskė 

7. 
Mokytojų bendradarbiavimo ir patirties skaidos inicijavimas (pranešimai, 

seminarai, atviri užsiėmimai) 
2018 m. Stefanija Gudauskė 

8. 
Bendradarbiauti su Šiaulių rajono mokyklomis, darželiais, vykdant bendrus 

projektus, parodas, teikiant konsultacijas mokytojams 
Pagal poreikį Mokytojai 
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9. 
Informuoti mokytojus apie naujausius neformaliojo vaikų švietimo metodus, 

literatūrą 
2018 m. Stefanija Gudauskė 

10. 
Analizuoti ir apibendrinti tarybos narių siūlymus ir pastabas, spręsti aktualias 

problemas 

Pagal planą 

direkciniame 

posėdyje,  

mokytojų tarybos 

posėdyje 

Stefanija Gudauskė 

11. 
Dalyvavimas rajono, respublikos, organizuojamuose renginiuose, konferencijose, 

parodose, projektinėje veikloje 
2018 m. Mokytojai 

12 Netradicinių ugdymo dienų organizavimas 
2018 m. birželis, 

rugsėjis 
Mokytojai 

 

_________________ 


