
Alksniupių pagrindinės mokyklos pradinių klasių 

mokytojų metodinės grupės 

 

VEIKLOS PLANAS 

2020/2021 m. m. 

 

 

 Tikslas: 

 

Mokyklos veiklos kokybės gerinimas 

 

Uždaviniai: 

 

 Taikyti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kompetencijas, mokinių kūrybiškumą, ugdymo turinį priderinant prie 

mokinio poreikių (diferencijuojant, individualizuojant ir humanizuojant mokymą). 

 Kurti pokyčiams palankią, saugią, sveiką aplinką. 

 Formuoti bendruomenės vertybines nuostatas, pilietinį sąmoningumą, pažįstant savo krašto ir mokyklos kultūrinį paveldą bei 

tradicijas. 

 Įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą, didinti jų įtaką vaikų ugdymo(si) rezultatams. 

 Skatinti mokytojus dalyvauti seminaruose, kelti pedagogines ir dalykines kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojai Data Laukiami rezultatai Pastabos 

1. 

Metodinės grupės 

susirinkimas, skirtas 

numatyti ir aptarti, 

suderinti metodinės 

grupės veiklą 2020-

2021 m. m. 

Laima Stumbrienė 

Gitana Ryšienė 
2020-08-26 Sudaryta metodinės veiklos programa  

2. 
Mokslo ir žinių diena 

,,Sveikas, rugsėji!“ 
Visos mokytojos 2020 -09-01 

Mokinių tėvai įtraukiami į mokyklos 

gyvenimą. 

Mokslo ir žinių 

šventė 

3. 
Saviugdos diena. 

Mokytojų diena. 

Inga Petraitienė 

1-10 klasės 
2020-10-05   



4. Rudenėlio šventė 

Jadvyga 

Dzimidaitė 

Jurgita Markulienė 

2020-10-23 

Mokiniai įgaus daugiau žinių apie 

rudens gėrybes, mokysis bendrauti ir 

bendradarbiauti. 

Rudens gėrybių 

paroda ir šventė 

5. SEU diena Visi mokytojai 2020-11-19 Paminės tolerancijos dieną  

6. 

 

 

Eglutės įžiebimo 

šventė 

,,Kalėdų belaukiant'' 

Visi mokytojai, 

mokiniai 

 

2020-12-03 
Vaikai daugiau dėmesio skirs 

gyvenamajai aplinkai 

Mokyklos 

puošimas 

7. 
Kalėdinis karnavalas) 

 

Gitana Ryšienė 

ikimokyklinė gr., 

1-4 klasės 

2020-12-23 
Vaikai patirs džiaugsmą , kūrybinę 

sėkmę susitikdami su Kalėdų seneliu 

Kalėdinis 

karnavalas 

8. 
Akcija „Į svečius pas 

žvėrelius“ 

Jadvyga 

Dzimidaitė 

1-4 klasės 

2021-01-01 

Mokiniai mokysis užuojautos 

silpnesniems, patirs gerumo 

džiaugsmą. 

 

Vaišės žvėreliams 

9. Mokyklos diena Visi mokytojai 2021-02-03 

Mokiniai susipažins su mokyklos 

istorija, patirs džiausgsmą, nuoširdų 

bendravimą. 

 

10. 

Meninio skaitymo 

konkursas ,,Gimtinės 

taku“ 

Gitana Ryšienė 

Asta 

Kudriavcevienė 

1-4 klasės 

2021-03-01 

Mokiniai parodys savo gebėjimus, 

paaiškės kandidatai į rajoninį meninio 

skaitymo konkursą. 

Kalbos šventė 

11. ,Visa mokykla šoka“ 
Visi mokytojai ir 

mokiniai 
   

12. ,,Mes prieš patyčias“ Inga Petraitienė 2021-03 

Mokiniai susipažins su patyčių 

išraiškomis.  Stengsis būti visada  

tolerantiškais. 

 

13. 
Mamyčių dienai „Tau 

vienintele mano“ 

ikimokyklinė gr., 

1-4 klasės 
2021-04-30 

Mokiniai sveikins savo artimiausius 

žmones, tėvai dalyvaus mokyklos 

gyvenime. 

Motinos dienos 

minėjimas 



14. 

Lankyti dalykinius 

seminarus, skirtus 

pradinių klasių 

mokytojoms 

1-4 klasės Visus metus Mokytojų kompetencijos augimas  

15. 
Sveikatos ugdymo 

diena 

Vaiva 

Kaklauskienė 
2021-05 

Mokiniai daugiau dėmesio skirs savo 

gyvenamajai aplinkai, savo bei kitų 

sveikatai. 

 

16. Pamoka lauke 

Pradinių klasių 

mokytojos 

ikimokyklinė gr., 

1-4 klasės 

2021-05-21 

Mokiniai patirs džiaugsmą , 

mokydamiesi kurdami kitoje 

aplinkoje 

 

17. 
Mokslo metų 

užbaigimo šventė 

Laima Stumbrienė               

Jurgita Markulienė 

ikimokyklinė gr., 

1-4 klasės 

2021-06-03 

Mokiniai pasidžiaugs visų mokslo 

metų laimėjimais, ketvirtokai gaus 

pradinio ugdymo baigimo 

pažymėjimą. 

 

18. 
Pažintinės ekskursijos 

po Lietuvą 

ikimokyklinė gr.,  

1-4 klasės 
2021-06 

Mokiniai susipažins su Lietuvos 

lankytinomis vietomis, prisimins 

saugaus elgesio taisykles, mokysis 

bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

19. 

Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

„Kengūros“, 

„Olimpio“, 

„Matematikos 

eksperto“ konkursuose 

1-4 klasės 
Pagal gautus 

kvietimus 

Mokiniai parodys savo gebėjimus, 

patirs mokymosi sėkmę 
 

20. 

Dalyvavimas 

rajoninėse 

olimpiadose, 

konkursuose 

1-4 klasėse 
Pagal gautus 

kvietimus 

Mokiniai parodys savo gebėjimus, 

patirs mokymosi sėkmę 
 

21. 
Kolegų pamokų 

stebėjimas ir aptarimas 
1-4 klsėse 

Pagal gautus 

kvietimus 

Mokytojos dalinsis savo gerąja 

patirtimi 
 



22. 

Stendo koridoriuje 

atnaujinimas, 

informacijos teikimas 

Gitana Ryšienė Visus metus 
Atnaujinti informaciją, eksponuoti 

mokinių darbus. 
 

23. 

Kviesti tėvelius į 

klasės, mokyklos 

renginius, įtraukiant 

juos į renginių 

organizavimą 

Visos mokytojos Visus metus 

Tikimės gausesnio tėvų dalyvavimo 

klasės ir mokyklos bendruomenės 

gyvenime, paramos organizuojant 

renginius. 

 

24. 

Pradinių klasių 

mokytojų veiklos 

savianalizių 

pristatymas ir 

aptarimas metodinės 

gupės posėdyje 

Visos mokytojos 2020-06 

Pristatydamos savo metų veiklą, 

pasidalinsime gerąja patirtimi ir 

numatysime gaires ateinantiems 

mokslo metams. 

 

 

p.s. Keičiantis situacijai planas gali būti koreguojamas 

 

 

Pradinių klasių metodinės grupės vadovė Gitana Ryšienė 


