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Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019–2021 metams strateginio prioriteto: 

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

 

I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų veiklos planas 2019 metams (toliau – planas) parengtas atsižvelgus į Kūrybos namų bendruomenės poreikius, 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų (toliau – Kūrybos namų) veiklos įsivertinimą, Šiaulių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2017–2023 m., 

patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimu Nr. T-298, Šiaulių rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 

2018–2020 m., patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T- 4, 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. 

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.2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Prioritetas. Kryptingas tradicinės, tautinės veiklos plėtojimas, tobulinant visų bendruomenės narių bendradarbiavimo kultūrą. 

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

Uždaviniai Įgyvendinimo rezultatai 

1.1.Didinti Kūrybos 

namų patrauklumą 

mokiniams, jų 

tėvams ir svečiams. 

Kūrybos namai informaciją apie veiklą skelbė Kuršėnų kūrybos namų interneto svetainėje. Atnaujintoje Kūrybos namų 

svetainėje reguliariai buvo skelbiama visa reikalinga informacija, visi bendruomenės nariai galėjo būti ne tik informacijos 

gavėjai, bet ir jos kūrėjai – teikė aprašytus renginius, demonstravo vaizdinę medžiagą ir pan. Visos bendruomenės pastangų 

dėka svetainės struktūra nuolat tobulėjo. Kita informacija buvo skelbiama Kuršėnų miesto informaciniuose stenduose, Kuršėnų 

miesto mokyklų informaciniuose stenduose, platinami lankstinukai, talpinome straipsnius Šiaulių rajono savivaldybės interneto 

svetainėje, regioninėje spaudoje ,,Šiaulių kraštas“, parengta ir publikuota 11 straipsnių, organizavome darbų parodas. 

2018 m. gruodžio mėn. organizuota Šiaulių rajono švietimo ugdymo įstaigų mokinių kūrybinių darbų paroda-konkursas 

„Kalėdinis vainikas“, skirtas pasidalinti patirtimi ir idėjomis, ugdant mokinių kūrybiškumą. Parodai-konkursui mokinius ruošė 

12 rajono pedagogų. Iš viso į parodą buvo pristatyti 76 darbai iš Kuršėnų Pavenčių, Raudėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų, 

Bubių, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklų, Kuršėnų  Daugėlių pagrindinės mokyklos, Meškuičių, Gruzdžių gimnazijų ir 

Kuršėnų kūrybos namų.  

Užtikrinant Kūrybos namų informatyvumą ir svetingumą lankytojams, įrengta ir papildyta naujomis edukacinėmis 

veiklomis lauko klasė, naujos lauko poilsio zonos. 
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Gegužės ir birželio mėnesiais organizuotos atvirų durų dienos Kuršėnų miesto ir rajono mokyklų mokiniams, jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

1.2.Propaguoti 

dorovės ir tautinės 

kultūros pagrindus. 

Įgyvendinant šį uždavinį siekta, kad mokiniai užsiėmimuose įgytų etnokultūrinės raiškos gebėjimų, suvoktų liaudies 

kūrybos, tradicinių amatų ir kitų raiškos formų kūrybinį pradą, sąmoningai puoselėtų savo tautos ir krašto etnokultūrines 

tradicijas šeimoje, bendruomenėje, kūrybiškai pritaikytų savo etnokultūros žinias ir gebėjimus gyvenime. 

Kūrybos namų būrelių mokytojai  Šiaulių rajono pradinių klasių mokinių etnokultūriniame-edukaciniame renginyje 

„Sukas, sukas malūnėlis, ošia žalias šilas“ vedė praktinius užsiėmimus: „Pinam kiaušinį“, „Medžiai“, „Medžių įvairovė“, 

„Zuikis po egle“, „Papuošalas. Sagė – žalias lapelis“, „Gyvas šilas“, „Kiaušinių slėptuvė“. 

Kvalifikacijos tobulinimo renginyje „Margučiai. Nuo tradicijos iki meno“ vedė praktines veiklas: „Tradicinių kiaušinių 

marginimas vašku“, „Tradiciniai kiaušinių marginimo simboliai“, „Velykų šventės dekoras“, „Dekoras su mediena“, 

„Margučio spalvos“, „Margučių slėptuvės“. 

18-oje Jurginių šventėje, netradicinio mokymosi dienoje „Partneriškas mokymasis atvirose ir dinamiškose aplinkose“ 

vedė edukacines veiklas:  „Gėlė, paukštelis“, „Pavasario spalvos“. 

Raudėnų miestelio bendruomenei pravesti 2 edukaciniai užsiėmimai: „Velykiniai papuošimai“, „Kalėdiniai papuošimai“. 

Pravestas Šiaulių rajono mokytojams seminaras „Idėjų mugė - Kalėdų vainikas“. 

Etninės kultūros teorija ir praktika integruota į neformalųjį ugdymą.  Kūrybos namų ir kabinetų interjeras papildytas 

naujais  tautiniais akcentais, organizuoti 2 susitikimai su tautodailininkais. 

Neformaliojo ugdymo veiklos vyko netradicinėse aplinkose: Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių 

amatų centre, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centre, Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekoje, Šiaulių miesto jaunųjų 

gamtininkų centre, Kuršėnų vaikų globos namuose, Šiaulių ir Klaipėdos miestų muziejuose, parodų salėse, regioniniuose 

parkuose ir kt.  

Mokiniams organizuota pažintinė ekskursija į Klaipėdą. Jos metu mokiniai plėtė akiratį tautinės kultūros pagrindais, 

ugdėsi bendruomeniškumo jausmą.  

Lietuvos šimtmečiui pažymėti organizuota mokinių darbų parodą. 

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

2.1. Kurti naujas 

bendravimo formas 

su socialiniais 

partneriais. 

Bendradarbiavimas ir aktyvus ryšių palaikymas su sociokultūriniais partneriais skatino pedagogų tobulėjimą, švietėjišką 

pagalbą tėvams, teikiamų paslaugų kokybę, įvairovę, ugdymo tęstinumą ir perimamumą, sveikos gyvensenos nuostatų 

formavimą ir idėjų sklaidą. 

Kūrybos namų mokytojai parengė projektus: ,,Nuo karjero iki gaminio“, „Mano delnas tavo delne“, „Kūrybinių savaičių 

projektas“, „Pirmi žingsniai į profesijų pasaulį“, „Jurginių šventė“ ir vedė integruotas veiklas Gilvyčių, Drąsučių, Kuršėnų 

Stasio Anglickio mokyklose, Verbūnų, Kuršėnų Pavenčių mokyklų-daugiafunkciuose centruose, Kužių gimnazijoje, Kuršėnų 

vaikų globos namuose. 
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Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamą vaikų vasaros projektą „Skautiškos vertybės po vasaros 

dangum“, dalyvavo Kūrybos namų, Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos, Kuršėnų vaikų globos namų mokiniai. Projekto partneriai 

- Žemaitijos skautų organizacijos Kuršėnų Perkūno grupė, Kuršėnų V.Vitkausko biblioteka.  

Šiaulių rajono švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo rėmimo projektą „Pradėk nuo savęs, mums rūpi 

aplinkosaugos problemos“ įgyvendinome kartu su Pavenčių bendruomene, Kuršėnų vaikų globos namais.   

Su Pavenčių bendruomene ir mokinių tėvais įgyvendintas projektas „Tyrėjų naktis“. 

Įkurtas „Šeimų klubas“, parengtas veiklų planas ir nuo spalio mėnesio veiklos pradėtos įgyvendinti. Tėvai dalyvavo 

renginiuose: ,,Kurianti šeima“, Pilietiška šeima“, ,,Sportuojanti šeima“. 

2.2. Dalyvauti, 

reiškiant iniciatyvas, 

kitų rengėjų 

projektuose. 

Regioninėje aplinkosauginėje mokinių ir mokytojų teorinėje-praktinėje konferencijoje ,,Man rūpi“, mokytojas su 

mokiniais parengė ir pristatė pranešimą ,,Sveika gyvensena visus metus“. 

Bendradarbiaujant su Šiaulių jaunųjų gamtininkų centru įgyvendintas vaikų neformaliojo švietimo projektas ,,Mano 

mokytojas – gyvūnas“. Šiaulių miesto gamtininkai atvyko  su edukacinėmis veiklomis: kaniterapijos (arba jaunųjų vedlių-

kinologų) bei emocinio-jutiminio bendravimo (su triušiais arba katėmis). 

Regioninėje mokytojų konferencijoje ,,Asmenybės ugdymas: tendencijos, pokyčiai, problemos, jų sprendimai“, kurią 

organizavo Kuršėnų meno mokykla, mokytojas pristatė pranešimą ,,Mokytojo profesinė laisvė – mokinių motyvacijos 

skatinantis veiksnys“. 

Inkilų parodoje-konkurse Šiaulių miesto jaunųjų gamtininkų centre mokiniai pristatė savo gamybos inkilus. 

Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centre organizuotame konkurse „Sidabro vainikėlis“ pirmame ture 

mokiniai pateikė savo kūrybinius darbus. 

Telšiuose Lietuvos moksleivių liaudies dailės regioniniame konkurse „Sidabro vainikėlis“ 11 mokinių pristatė savo 

darbus. 

Kuršėnų Pavenčių bendruomenės projekte „Nekirsk kalėdinės eglės“ Kūrybos namų bendruomenė dalyvavo kalėdinių 

nykštukų dirbtuvėse. 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos projekte ,,Kuršėnai – puodžių sostinė“ mokytojas pravedė edukacinius užsiėmimus. 

Kūrybos namų mokiniai ir mokytojai dalyvavo tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje ,,ŠIAULIAI 2018“.  

3. Tikslas. Vykdyti prevencinį darbą. 

3.1. Užtikrinti 

mokinių dalyvavimą 

prevencinėje 

veikloje. 

Užtikrinant ugdytinių saugumą, mažinant patyčias ir smurtą,  suorganizuotas susitikimas su Šiaulių apskrities VPK 

darbuotoju. 

Suorganizuota paskaita „Žalingas narkotikų poveikis“. Paskaitoje panaudoti netradiciniai mokymo metodai ir formos. 

Mokiniai ir ateityje formuos gyvenimo įgūdžius, reikalingus daryti teisingus sprendimus, priklausomai nuo įvairių situacijų ir 

aplinkos. 

Kūrybos namų mokiniai prisidėjo prie „Vaikų linijos“ organizuojamos iniciatyvos akcijoje „Savaitė be patyčių“. 
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Parengtas ir įgyvendintas projektas „Draugystės savaitė“: pirmoji diena foto studija - ,,Aš ir mano draugas“, antroji diena 

- ,,Į būrelį su draugais“, trečioji diena - ,,Draugystės upelis“, ketvirtoji diena - ,,Draugų arbatėlė“, penktoji diena - 

,,Linksminkimės su draugais“. Mokinių tarpusavio santykiai tapo draugiškesni, išmoko drauge rasti išeitį, susitarti, sakyti tiesą, 

atsiprašyti. 

Tarptautinės tolerancijos dienos renginyje diskutuota apie užuojautą ir toleranciją kaip ne  silpnumo, o stiprybės ženklą. 

Paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną, surengtas plakatų konkursas „Korupcijai - Ne“. 

3.2. Formuoti 

nuostatas ir 

vertybes, 

stiprinančias vaikų 

ryžtą sveikai 

gyventi. 

Kūrybos namuose didelis dėmesys buvo skirtas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios aplinkos 

kūrimui, edukacinių erdvių turtinimui, sveikatos stiprinimui. 

Mokiniai turi atskirus  žaidimų kampelius, sporto aikštyną. 

Mokinių, Kūrybos namų bendruomenės sveikatos saugojimas, stiprinimas tapo prioritetiniu veiklos tikslu įstaigos 

strateginiuose planuose, metinėse veiklos programose. 

Kūrybos namų mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyvavo įvairiuose projektuose, konkursuose, sveikatos stiprinimo 

žygiuose, akcijose: 

2018 m. vasario mėn. parengtas ir įgyvendintas projektas „Pabūkime kartu vasario baltume“; 

2018 m. balandžio mėn. parengtas ir įgyvendintas projektas „Sveikas, pavasari, sveiki, paukšteliai“; 

2018 m. rugsėjo mėn. dalyvavo teorinėje-praktinėje konferencijoje „Man rūpi“, organizuota Europos judumo savaitė; 

Mokiniai su savo tėvais (globėjais, rūpintojais) surengė žygius : 

* dviračiais į Pakumulšius ; 

* išvyka dviračiais prie Duknų ąžuolo; 

*  prie Ventos upės, po Kuršėnų apylinkes; 

* išvyka į Šiaulių kartodromą; 

* edukacinė išvyka į kalėdinę Klaipėdą. 

4. Tikslas. Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone. 

4.1. Organizuoti ir 

vykdyti 

neformaliojo vaikų 

švietimo programas. 

Įgyvendintos 8 programos: siuvimo, pynimo, dailiųjų amatų interjero puošyboje, dailiųjų amatų (karoliukų vėrimas, 

vėlimas, biseris ir kt.), dailiųjų amatų (medžio drožyba), pradinio modeliavimo, keramikos, jaunųjų gamtininkų. Didinat 

neformaliojo vaikų švietimo programų prieinamumą Šiaulių rajone, organizuotos ir vykdytos programos kaimiškose vietovėse 

- Drąsučių mokykloje, Kužių gimnazijoje. 

Buvo atliktas neformaliojo ugdymo programų poreikio bendruomenėje tyrimas. Tyrimo išvados pateiktos mokytojų 

(2018-08-30 Nr.2) ir įstaigos tarybose, numatytas tobulinimosi veiksmų planas. 

Didžiausi 2018 m. Kūrybos namų ugdomosios veiklos kokybiniai pokyčiai: 

* parengta ir pradėta įgyvendinti ugdymo karjerai programa, integruota į dailiųjų amatų, siuvimo, pynimo, pradinio modeliavimo, keramikos, 

jaunųjų gamtininkų programas; 
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* organizuotos integruotų veiklų dienos Šiaulių rajono kaimiškose vietovėse: Drąsučių, Gilvyčių mokyklose,  Raudėnų, Verbūnų mokyklose-

daugiafunkciuose centruose. 

 

III. 2019 M.VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybės) strateginiai tikslai: 

1. Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.). 

2. Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2.). 

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

Kūrybos namų strateginio plano tikslai: 

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

2. Plėtoti mokytojų kompetencijas, siekti nuolatinio tobulėjimo. 

3. Kurti saugias ir modernias edukacines erdves. 

4. Vykdyti prevencinį darbą. 

5. Didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Šiaulių rajone. 

Kūrybos namų veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę. 

1.1. Uždavinys. Tobulinti užsiėmimų vadybą, pasiekimų ir pažangos planavimą ir vykdymą, stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą. 

1.2. Uždavinys. Ugdyti mokinių grupę kaip savarankišką besimokančią bendruomenę, skatinti išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, patirti 

mokymosi (si) sėkmę. 

2. Tobulinti mokytojų kompetencijas ir kvalifikaciją. 

2.1. Uždavinys. Planuoti, analizuoti ir įsivertinti mokytojų kompetencijų tobulinimą,  gerosios patirties sklaidą. 

2.2. Uždavinys. Siekti asmenybių raiškos, įtraukiant kiekvieną mokytoją į  projektinę veiklą. 

3. Kūrybos namų bendruomenės pastangomis kurti savitą, saugią ugdymo (si) aplinką. 

3.1. Uždavinys. Gerinti mokymo (si) sąlygas, racionaliai naudoti turimus išteklius. 

4. Vykdyti priemones, užtikrinančias mokinių ir bendruomenės dalyvavimą prevencinėse veiklose. 

4.1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse veiklose. 

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

5. Organizuoti ir vykdyti  neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5.1. Parengti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas. 
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IV. LĖŠOS 2019 M.VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

2019 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansiniai šaltiniai: 

Mokymo lėšos  (Eur) Savivaldybės 

biudžeto lėšos (Eur) 

2 % lėšos (Eur) Projektinės lėšos 

(Eur) 

Įstaigos pajamos 

(Eur) 

Iš viso (Eur) 

8817,00 172 508,00 1725 99 0,00 1080,00 184 130, 99 

 

V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas – Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas. 

Kūrybos namų veiklos prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.  

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

(kodas 2.1.). 

1. Kūrybos namų strateginis tikslas – Ugdymo kokybės gerinimas, siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į 

kiekvieno mokinio pažangą. 

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. Tobulinti ugdymo paslaugų kokybę. 

1 1. Tobulinti užsiėmimų vadybą, pasiekimų ir pažangos planavimą ir vykdymą, stebėjimą, vertinimą ir įsivertinimą. 

1. 1. 1 

 

Parengti mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo 

tvarkos aprašą. 

2019 m. 
Administracija, 

mokytojai 

Parengtas Kūrybos 

namų mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos  aprašas. 

Mokytojai, vertindami 

mokinį, vadovavosi 

aprašu. 

 

1. 1. 2.  2019 m.  Mokytojai, Parašyti 10-12  



9 

 

Apie mokinių sėkmę skleisti informaciją Kūrybos 

namų interneto puslapyje, Kuršėnų miesto ir Šiaulių 

rajono savivaldybės tinklalapiuose.  

metodinė taryba straipsnių. Skleidžiama 

kokybiška, savalaikė 

informacija apie 

mokinių kūrybiškumą, 

sėkmės rezultatus.  

1. 1. 3. Atlikti tyrimą „Vertinimas ir įsivertinimas.“ 
2019 m. 

kovas 

Metodinė 

taryba, 

mokytojai 

Tyrimo rezultatai 

pristatyti metodinėje ir 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose.  

Išvados panaudotos 

tolimesniam ugdymo 

planavimui. 

 

 

 

 

1. 2. Ugdyti mokinių grupę kaip savarankišką besimokančią bendruomenę, skatinančią išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, patirti 

ugdymosi sėkmę. 

1. 2. 1. 

 

Suorganizuoti Šiaulių r. savivaldybės švietimo ugdymo 

įstaigų mokinių kūrybinių darbų parodą-konkursą „Aš 

ir mano draugas“. 

2019 m. 

lapkritis 

Administracija, 

mokytojai, 

metodinė taryba 

Mokiniai tobulino 

dalykines ir bendrąsias 

kompetencijas, parengė 

apie 20 kūrybinių darbų 

ir juos pristatė. 

 

1. 2. 2. 

 

Organizuoti renginius: viktorinas, varžybas, projektus, 

akcijas, konkursus, išvykas. 

 

2019 m.  

Metodinė 

taryba, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Suorganizuota apie 8–

10 renginių. 

 

 

1. 2. 3. 

 

 Ugdymo veiklas vykdyti netradicinėse aplinkose: 

muziejuose, bibliotekose, bendrojo ugdymo 

mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, Kuršėnų kultūros 

centre, kitose lankytinose vietose ir kt. 

 

2019 m.  

nuolat 

 

Administracija, 

metodinė taryba 

 

Kiekvienas mokytojas 

per metus 2-3 kartus 

ugdymo veiklas 

organizavo 

netradicinėse aplinkose.  

 

1. 2. 4. 
Įgyvendinti kūrybinių partnerysčių projektus: „Tyrėjų 

naktis“, „Senoji keramika“. 

2019 m. 

rugsėjis  

Metodinė 

taryba, 

mokytojai, 

Mokiniai bendravo ir 

bendradarbiavo su 

mokslininkais ir Šiaulių 
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socialiniai 

partneriai 

miesto jaunųjų 

gamtininkų centru, 

Šiaulių rajono 

mokyklomis.   

         

2. Kūrybos namų strateginis tikslas – Plėtoti mokytojų kompetencijas, siekti nuolatinio tobulėjimo. 

 

2. Tobulinti mokytojų kompetencijas ir kvalifikaciją. 

2. 1. Planuoti, analizuoti ir vertinti mokytojų kompetencijų tobulinimą, gerosios patirties sklaidą. 

2. 1. 1. 

Organizuoti Šiaulių r. savivaldybės švietimo ugdymo 

įstaigų pedagogams seminarą  „Edukacinė pamoka 

gamtinėje aplinkoje“. 

2019 m. 

spalis 

Administracija, 

mokytojai 

Teorinėje ir 

praktinėje veikloje  

dalyvavo apie 10 rajono 

mokyklų, vyko 

dalykinis profesinis 

bendravimas. 

 

2. 1. 2. 

 

Parengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą 

2019–2021 m. 

 

2019 m.  

 

Administracija, 

mokytojai 

Pagal parengtą 

programą mokytojai 

kėlė savo kvalifikaciją. 

 

2. 1. 3. 
Dalyvauti kvalifikaciniuose seminaruose, rajoniniuose 

renginiuose. 

2019 m.  

 

Administracija, 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas 5 

dienas per metus 

dalyvavo seminaruose ir 

tobulino savo 

kompetencijas. 

 

2. 2. Siekti asmenybių raiškos, įtraukiant kiekvieną mokytoją į projektinę veiklą. 

2. 2. 1. 

 

 

Įtraukti Kūrybos namų mokytojus kartu su socialiniais 

partneriais į projektų ir integruotų veiklų organizavimą. 

 

 

2019 m. 

Mokytojai, 

socialiniai 

partneriai 

Į projektinę veiklą 

įtraukti  4-5 socialiniai 

partneriai. Plėtotos 

neformalaus 

bendravimo ir ugdymosi 

formos. 

 

2. 2. 2. Įgyvendinti projektą „Kuriu kartu su savo šeima“. 2019 m. Mokytojai Projekte dalyvavo apie  
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gegužė  10 % šeimų. 

Padėdami mokiniams 

atliktos užduotys, 

šeimos nariai įtraukti į 

mokinių ugdymą.  

2. 2. 3. 
Parengti ir įgyvendinti aplinkosauginį projektą „Pažink, 

kad tausotum ir saugotum savo vietovės gamtą“. 

2019 m. 

gegužė, 

birželis 

Mokytojai 

 

Į projekto įgyvendinimą 

įtrauktos Kūrybos namų 

ir Pavenčių 

bendruomenes. 

 

            

3. Kūrybos namų strateginis tikslas – Kurti saugias ir modernias erdves. 

 

3.  Kūrybos namų bendruomenės pastangomis kurti savitą, saugią ugdymo (si) aplinką. 

 

3. 1. Kurti ir gerinti ugdymo (si) sąlygas, racionaliai naudoti turimus išteklius. 

3. 1. 1. 
Tirti mokymo priemonių ir įrangos įsigijimo poreikį ir 

juos pagal galimybes tenkinti. 
2019 m.  Darbo grupė 

Atliktas tyrimas ir 

pristatytas  mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Sėkmingai nuosekliai 

turtinama mokymo 

priemonių bazė. 

 

3. 1. 2. 
Atlikti keramikos ir dailiųjų amatų būrelių patalpų 

remonto darbus. 

2019 m.  

 
Administracija 

Pagerėjo patalpų 

estetinė aplinka: 

atnaujinta grindų danga, 

išdažytos sienos, lubos.  

 

3. 1. 3. 
Kurti Kūrybos namų edukacinę aplinką, pritaikant ją 

sveikai, saugiai veiklai. 
2019 m. 

Administracija, 

mokytojai 

Sukurtos 2 edukacinės 

erdvės. 

Sudarytos galimybės 

mokinių, bendruomenės 

narių poilsiui ir 

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

4. Kūrybos namų strateginis tikslas – Vykdyti prevencinį darbą.  

 

4. Vykdyti priemones, užtikrinančias mokinių ir bendruomenės dalyvavimą prevencinėse veiklose. 

4. 1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse veiklose. 

4. 1. 1. Kūrybinė savaitė ,,Be pykčio, su meile“. 

2019 m.  

kovas 

 

Renginių 

organizavimo 

grupė 

Suorganizuoti 5 renginiai. Prie 

kūrybinės savaitės projekto 

įgyvendinimo prisidėjo visų 

būrelių mokiniai. 

 

4. 1. 2. 

 

Organizuojami renginiai skirti žalingų 

įpročių, priklausomybių prevencijai. 

 

 

2019 m. 

gegužė 

 

 

Administracija, 

mokytojai 

Organizuoti 2 renginiai. 

Įtraukta  apie 50 % Kūrybos 

namų mokinių. Mokiniai 

sužinojo apie daromą žalingų 

įpročių žalą jų sveikatai.  

 

4. 1. 3. 

 

 

Dalyvauti Tolerancijos dienos renginyje 

„Aš tolerantiškas“. 

 

 

 

2019 m. 

lapkritis 

 

 

Direktorius, 

mokytojai 

Renginyje diskutuota, kad kitos 

lyties, tautybės, tikėjimo ar kitų 

ypatybių turintis žmogus nėra 

blogesnis, žemesnis, 

menkesnis. 

 

4. 1. 4. 

 

Surengti akciją, paminint Tarptautinę 

antikorupcijos dieną. 

 

2019 m. 

gruodis  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai  

Akcijos metu mokiniai 

diskutavo apie negatyvų 

požiūrį į korupciją 

kasdieniniame gyvenime. 

 

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

 

4. 2. 1. 
Organizuoti sveikatingumo savaitę 

,,Noriu būti sveikas ir žvalus“. 

2019 m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

veiklų 

organizatoriai 

Parengtas projektas. 

Organizuojamose veiklose 

dalyvavo apie 50 % mokinių. 

 

4. 2. 2. 
Organizuoti mokinių, tėvų ir Pavenčių 

bendruomenės narių dalyvavimą 

2019 m.  

balandis 
Mokyklos taryba 

Suorganizuotos 2-3 veiklos. Į 

veiklas įtraukta ne mažiau 50% 
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sveikatinančiose veiklose. mokinių. 

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

         5. Kūrybos namų 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 

5. Organizuoti ir vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

5. 1. Parengti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

1. 1. 

Atsižvelgiant į mokinių poreikius ir 

gebėjimus, neformaliojo vaikų švietimo 

metodines rekomendacijas, parengti ir 

įgyvendinti neformaliojo  ugdymo 

programas. 

2019 m. 
Administracija, 

mokytojai 

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.  

 

 

                                                                                              ________________________ 

 

 

 

PRITARTA     

Kuršėnų kūrybos namų tarybos     

2019 m. vasario 1 d. posėdžio  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.1) 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

veiklos plano 2019 metams 

1 priedas 

 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2019 M.  

 

Įsivertinimo sritis. Rezultatai 

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

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

derinančią ugdymo paklausą su pasiūla.  

Veikla Data Atsakingas Veiklos pobūdis, rezultatas 

1 sritis. Rezultatai. 

1.1.Tema – asmenybės branda. 

1.1.1.Asmenybės tapsmas. 

*Savivertė 

2019 m.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai 

Mokiniai suvoks savo asmenybės unikalumą, mokės 

įsivertinti asmeninę kompetenciją, pasitikės savo 

jėgomis, nebijos iššūkių. 

*Socialumas   Mokiniai norės ir mokės bendrauti, bendradarbiauti, 

dalyvaus bendrose veiklose, prisiims atsakomybę. 

Mokiniams rūpi Kūrybos namų aplinka, jie prisideda ją 

kuriant. 

*Gyvenimo planavimas   Mokiniai supras išsilavinimo ir mokymosi vertę, turės 

tolesnio mokymo (si) siekių ir planų. Jie mokės 

susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją. Karjeros 

galimybes sies su ugdymo (si) galimybėmis. 

1.2.Tema. Pasiekimai ir pažanga. 

1.2.1.Rodiklis  – Mokinio 

pasiekimai ir pažanga. 

2019 m. Administracija,  mokytojai 

 

 

 

  

Kūrybos namų kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir 

dalykinių kompetencijų visumos lygis optimalus, t.y. 

atitinkantis jo amžiaus grupei keliamus tikslus ir 

individualias galias, siekius bei ugdymosi patirtį.  

Kūrybos namuose tolesnio ugdymosi uždaviniai, 

pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami 
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informacija apie mokinio kompetencijų lygį, jo 

pasiekimų įrodymais ir dialogu su mokiniu. Mokiniui 

keliami tikslai reikalaus pastangų ir atkaklumo, tačiau 

jo negąsdins ir negniuždys. 

*Pažangos pastovumas   Mokinio pažanga įgyjant kompetencijas gali būti 

nevienodai sparti. 

Kūrybos namuose kiekvienas mokinys išmoks naujų ir 

sudėtingesnių dalykų, įgys naujų gebėjimų, tvirtesnių 

vertybinių nuostatų. Siekiama, kad pažangos tempas 

būtų tinkamas kiekvieno mokinio galioms – ne per 

lėtas, bet ir ne sekinantis. Pažanga atpažįstama, 

įrodoma, parodoma, pripažįstama, mokiniui ji teiks 

augimo džiaugsmą ir atrodys prasminga. 

*Pasiekimų asmeniškumas   Kiekvienas Kūrybos namų mokinys turės ypatingų 

asmeninių mokymosi bei kitų veiklų: projektų, 

renginių, konkursų. Individualūs mokinio pasiekimai ir 

pastangos matomi, pripažįstami ir skatinami. 

1.2.2. Rodiklis – Kūrybos namų 

pasiekimai ir pažanga. 

*Rezultatyvumas. 

2019 m. Administracija, darbo grupė Mokinių ugdymo (si) pasiekimai atitiks ugdymo (si) 

programose keliamus tikslus ir Kūrybos namuose 

besimokančių mokinių galias. Mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) bus patenkinti Kūrybos namų indėliu, 

ugdant asmenybes. 

*Stebėsenos sistemingumas   Kūrybos namuose analizuojami, apibendrinami 

ugdymo (si) laikotarpio rezultatai. Remiamasi atliktų 

darbų įvertinimu. Vertinamas kiekvieno mokytojo 

darbo poveikis mokiniui. 

*Pasiekimų ir pažangos 

pagrįstumas 

  Kūrybos namų mokytojai vertindami mokinį 

vadovausis „Kūrybos namų mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“. Turima 

informacija ir anketavimo duomenimis remiamasi 
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nustatant prioritetinius ugdymo (si) kokybės gerinimo 

Kūrybos namuose uždavinius, kuriant ir koreguojant 

Kūrybos namų ugdymo programas, pasirenkant 

mokymo (si) priemones. 

*Atskaitomybė   Kūrybos namai atsakingai ir tikslingai teiks duomenis 

apie mokinių ir Kūrybos namų pasiekimus įvairioms 

interesų grupėms: įstaigos steigėjui, mokinių tėvams, 

vietos bendruomenei. Informacija skelbiama įstaigos 

tinklalapyje, rajoninėje spaudoje „Šiaulių kraštas“. 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2019 m. veiklos plano  

2 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Data Atsakingas 

1. Mokymo (si) patirtys. 2019 m. gegužė Direktorė Nijolė Pocienė 

2. Projektų metodas ugdymo procese. 2019 m. rugpjūtis Direktorė Nijolė Pocienė 

3. 2019 m. Kūrybos namų veiklos plano analizė. 2019 m. gruodis Direktorė Nijolė Pocienė 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2019 m. veiklos plano  

3 priedas 

 

MOKYTOJŲ DARBO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

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

ir uždavinių įgyvendinimo. 

Pedagoginės veiklos priežiūros uždaviniai: 

• Nustatyti, ar mokiniams 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. 

Mokinių lankomumas, 

numatytų temų pildymas, 

tvarkaraščio prisilaikymas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

Kas du mėnesiai 
Daromos atžymos dienyno 

paskutiniame lape „Kiti įrašai“. 

2. 
Ugdymo programų 

įgyvendinimas.  

Bendrųjų kompetencijų 

ugdymas pradinio modeliavimo 

ir interjero puošybos būreliuose. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2019 m. 

Vasaris-kovas 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama  individualiai. 

3. 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

ir įsivertinimas. 

Siuvimo ir dailiųjų amatų 

būrelių  veiklos stebėjimas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

2019 m. 

 balandis, spalis 

Stebėtos veiklos protokolas, 

aptariama individualiai. 

4. Pasidalijimas gerąja Užsiėmimų stebėjimas „Kolega Mokytojai 2019 m. gegužė, Stebėtos veiklos protokolas, 
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patirtimi ir problemų 

aptarimas, stebint ir 

aptariant 

užsiėmimus. 

- kolegai“. lapkritis aptariama individualiai ir 

metodinėje taryboje. 

5. 
Pedagogų 

kvalifikacinė veikla. 

Lankytų seminarų naudingumas 

ir skaičius. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2019 m. sausis, 

gruodis 

Surinkta medžiaga pristatyta 

metodinėje taryboje. 

6. 

Ugdymas 

netradicinėse 

aplinkose. 

Iškelto tikslo pasiekimas ir 

uždavinių įgyvendinimas. 

(Jaunųjų gamtininkų ir pynimo 

būreliai). 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

 

2019 m. gruodis 
Metodinės tarybos posėdyje ir 

individualiai. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2019 m. veiklos plano  

4 priedas 

 

KŪRYBOS NAMŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 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 Kūrybos namų 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 mokinių 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. 

Kūrybos namų tarybos 2019 m. veiklos plano 

pristatymas. 

2019 m. Kūrybos namų veiklos plano 

(projekto) pristatymas.   

Kūrybos namų vadovo 2018 m. ataskaitos 

svarstymas. 

2019 m. 

 vasaris 

Tarybos 

pirmininkas 

Tarybos nariai susipažins su 2019 m. Kūrybos 

namų veiklos planu, teiks siūlymus jo 

įgyvendinimui. 

 

Susipažins ir įvertins 2018 m. vadovo metinę 

veiklos ataskaitą. 

2. 

Kūrybos namų ūkinės-finansinės veiklos 

aptarimas. 

 

2019 m.  

kovas 

Įstaigos taryba, 

Kūrybos namų 

administracija 

Pateiks pasiūlymus dėl ūkinės - finansinės 

veiklos gerinimo. 

Kabinetai pasipildys naujomis ugdymo 

priemonėmis. 

 

3. Kvalifikacijos tobulinimo skirtų lėšų 2019 m.  Administracija Lėšos  panaudotos tikslingai. 
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panaudojimas. kovas 

4. GPM 2 procentų surinkimas ir panaudojimas. 2019 m. Administracija Lėšos  panaudotos tikslingai. 

5. Pravesti tyrimą „Asmenybės branda“. 2019 m. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nustatyti, ar mokiniai supranta mokymosi 

vertę, moka įsivertinti savo asmeninę 

kompetenciją, nebijo iššūkių, valdo save 

stresinėse situacijose. 

6. 
2019 m. Kūrybos namų ugdymo plano 

pristatymas ir suderinimas. 

2019 m. 

gegužė 

Įstaigos tarybos 

nariai 

Nariai dalyvaus plano sudaryme, suderins jį ir 

stebės realizavimą. 

7. 
Svarstyti klausimus, problemas, atsiradusias 

ugdymo procese ar įstaigos bendruomenėje. 
2019 m. 

Įstaigos tarybos 

nariai 
Siūlytos efektyviausios pagalbos formos. 

8. 
Teikti informaciją Kūrybos namų interneto 

svetainėje apie įstaigos veiklą. 
2019 m. 

Įstaigos tarybos 

nariai 

Reklamuota Kūrybos namų veikla, sukurtas 

įstaigos įvaizdis. 

9. 

Svarstyti bei organizuoti mokinių, mokytojų 

ir kitų įstaigos bendruomenės narių skatinimo 

ir apdovanojimo būdus už  įvairius 

pasiekimus. 

2019 m. 

Įstaigos tarybos 

nariai, 

administracija 

Bus apdovanoti nusipelnę Kūrybos namų 

bendruomenės nariai. Tai skatins veikti dar 

aktyviau. 

10. Viešieji pirkimai. 
2019 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. 

2019 m.  

gruodis 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Kūrybos namų bendruomenė supažindinta su 

įstaigos tarybos nuveiktais darbais. 

 

 

___________________ 



 

 

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų 

2019 m. veiklos plano  

5 priedas 

 

MOKYTOJŲ METODINĖS TARYBOS DARBO PLANAS 2019 METAMS 

 

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

orientuotą į kiekvieno mokinio 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, mokinių 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. 

2019 m.  

sausis 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2. 

 

Metodinės tarybos posėdis. 

2018 m veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos pristatymas. 

2019 m.  

vasaris 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

3. 
Organizuoti Šiaulių r. švietimo įstaigų pedagogams seminarą  „Edukacinė pamoka 

gamtinėje aplinkoje“. 

2019 m.  

spalis 
Mokytojai 

4. 

 

 

Rajoninis konkursas mokiniams „Aš ir mano draugas“. 

 

2019 m. 

lapkritis 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui,  

mokytojai 

5. 
Metodinių priemonių pristatymas. 

Gerosios darbo patirties sklaida. 
2019 m. Mokytojai 

6. Pranešimas „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo priemonės“. 2019 m. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

7. 
Mokytojų bendradarbiavimo ir patirties skaidos inicijavimas (pranešimai, 

seminarai, atviri užsiėmimai). 
2019 m. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

8. Bendradarbiauti su Šiaulių rajono mokyklomis, lopšeliais-darželiais, vykdant Pagal poreikį Mokytojai 
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bendrus projektus, parodas, teikiant konsultacijas mokytojams. 

9. 
Informuoti mokytojus apie naujausius neformaliojo vaikų švietimo metodus, 

literatūrą. 
2019 m. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

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

problemas. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

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

parodose, projektinėse veiklose. 
2019 m. Mokytojai 

12. Netradicinių ugdymo dienų organizavimas. 2019 m.  Mokytojai 

 

_________________ 

 

 

 

 
 


