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Įgyvendinimo priemonės
Uždavinio rezultatai,
produktas, kriterijai

Atlikimo laikas Atsakingas

1. TIKSLAS. Tobulinti ugdymo procesą, siekiant optimalių mokymosi rezultatų.

Teikti individualias 
konsultacijas karjeros ugdyme

Ugdymo proceso 
individualizavimas. Ugdymo 
karjerai veiklos

Pagal poreikį
Regina Baronienė
Klasių vadovės

Tikslingai orientuoti mokinius 
dalyvauti virtualiose UK 
veiklose (studijų programų 
pristatymuose, atvirų durų 
renginiuose, konferencijose, 
seminaruose)

Ugdymo proceso 
individualizavimas. Ugdymo 
karjerai veiklos

Pagal poreikį
Regina Baronienė
Klasių vadovės

Kartu su Europos parlamento 
atstovybe Lietuvoje organizuoti
mokiniams 4 pamokų ciklą 
(atliekant savarankiškas 
užduotis) „Trumpas vertimo 
kursas“. Lektorius E. 
Zaikauskas
MEPA projektas

Ugdymo proceso 
individualizavimas. Ugdymo 
karjerai veiklos.
Projektinė veikla

Sausis-vasaris
R. Baronienė
R. Oberhaus
Ž. Šmitienė

Dalyvauti EP nario Liudo 
Mažylio inicijuotame eilėraščių
ir esė „Švenčiu Lietuvą“ 
konkurse
MEPA projektas

Ugdymo proceso 
individualizavimas.
Projektinė veikla

Vasaris
R. Baronienė
Ž. Šmitienė

1.2. UŽDAVINYS. Tobulinti mokytojų kompetencijas.

Dalyvauti metodinėje dienoje 
„IT įrankiai“. Pranešėjai: 
Loreta Valuckienė, Haroldas 
Šlikas

Medijų valdymo ir 
skaitmeninio komunikavimo 
įgūdžiai

Vasaris Klasių vadovės

Mokyklos bendruomenei 
organizuoti lektoriaus Igno 
Genio seminarą "Emocijos ir 
dialogiškumas. Kaip susitikti su
kitais būnant savimi?"

Socialinis emocinis ugdymas II-as pusmetis
Klasių vadovės
Administracija

2. TIKSLAS. Plėsti gabių muzikai vaikų paieškos ir ugdymo galimybes.

2.2. UŽDAVINYS. Gerinant bendradarbiavimo kultūrą, skleisti gerąją patirtį.

Organizuoti renginį „Karjeros 
savaitė konservatorijoje“ (pagal
sudarytą tvarkaraštį prie 
konservatorijos mokytojų 
virtualių pamokų jungsis 
būsimieji mokiniai)

Gabių mokinių paieška
Kovo 29-balandžio 
1 d.

Regina Baronienė
Rasa 
Oberhaus
Žydra Šmitienė

Sukurti filmą, skirtą Laisvės 
gynėjų dienos 30-mečiui 
paminėti

Informacijos apie 
konservatoriją sklaida 
(YouTube kanale)
Viešinimas FB paskyroje, 

Sausis Klasių vadovės
Fonotekos vedėjas



2

tinklapyje

Sukurti filmą, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai 
paminėti (mokinių literatūrinė 
kūryba) „Dalinuosi Lietuva“

Informacijos apie 
konservatoriją sklaida 
(YouTube kanale)
Viešinimas FB paskyroje, 
tinklapyje

Vasaris
Regina Baronienė
Žydra Šmitienė
Haroldas Šlikas

Tarptautinei gimtosios kalbos 
dienai. Nuoširdžiausio 
lietuviško palinkėjimo draugui 
rinkimas

Informacijos apie 
konservatoriją sklaida
Viešinimas FB paskyroje, 
tinklapyje

Vasaris-kovas Klasių vadovės

Sukurti filmą, skirtą 
Tolerancijos dienai paminėti

Informacijos apie 
konservatoriją sklaida 
(YouTube kanale)
Viešinimas FB paskyroje, 
tinklapyje

Lapkritis
Klasių vadovės
Mokinių 
parlamentas

Pyragų diena

Informacijos apie 
konservatoriją sklaida
Viešinimas FB paskyroje, 
tinklapyje
Integracija į SEU

Lapkritis Klasių vadovės

Mokinių mokymosi motyvacijos gerinimas, teikiant švietimo pagalbą.

Nuolat, pagal būtinybę, 
organizuoti Vaiko gerovės 
komisijos posėdžius, juose 
teikti mokiniams psichologinę, 
socialinę pagalbą

Psichologinė, socialinė 
pagalba

Pagal poreikį
Klasių vadovės
Soc. Pedagogė
Psichologė

Nuolat kontaktuojant su 
mokinio tėvais ieškoti būdų 
mokinio motyvacijai gerinti

Lankomumo prevencija, 
pažangumo rodiklių 
aukštinimas, švietimo pagalba
mokiniui Psichologinė ir 
socialinė pegalba

Pagal poreikį
Klasių vadovės
Soc. Pedagogė
Psichologė

Lankyti auklėtinius 
bendrabutyje

Rūpinimasis mokinio gerove, 
visapusė mokinio priežiūra, 
švietimo pagalbos teikimas

Pagal poreikį Klasių vadovės

Operatyviai pateisinti mokinių 
praleistas pamokas 
elektroniniame dienyne

Lankomumo prevencija. 
Mokyklos mokinių 
lankomumo statistika

Nuolat Klasių vadovės

Dalyvauti Vaiko gerovės 
komisijos ir klasių vadovų 
posėdžiuose

Klasių vadovų veiklų 
tobulinimas
Informacijos sklaida Švietimo 
pagalbos ugdytiniams 
teikimas

Pagal poreikį Klasių vadovės

Renginiai, projektai.

Šimtadienis Mokinių šventės. Tradicijų 
puoselėjimas. Bendruomenės 
būrimas (integruota SEU)

Gegužė-birželis
R. Baronienė
G. Olcvikienė
Mokiniai

Europos egzaminas 
MEPA projektas

Pilietiškumo ugdymas.
Projektinė veikla Balandis

R. Baronienė
R. Oberhaus
Ž. Šmitienė

Paskutinis skambutis Mokinių šventės. Tradicijų 
puoselėjimas. Bendruomenės 
būrimas (integruota SEU)

Gegužės 21 d.
R. Oberhaus
Mokiniai

Mokslo ir žinių diena.
Mišios Kristaus Karaliaus 
bažnyčioje.

Klasių susirinkimas. Vasaros 
įspūdžių aptarimas, 
perspektyvų numatymas

Rugsėjis Klasių vadovės
Mokiniai
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Šventinis renginys mokyklos 
salėje. Pirmoji klasės valandėlė
Klasės susirinkimas. Aktyvo 
rinkimas

Iniciatyvos, atsakomybės  
skatinimas Rugsėjis

Klasių vadovės
Mokiniai

Naujai įstojusių mokinių 
„krikštynos“. Pasiruošimas 
renginiui

Mokyklos tradicijų 
tęstinumas, mokinių 
kūrybiškumo, fantazijos 
skatinimas

Rugsėjis
Klasių vadovės
Mokiniai

Projektas „MOKYKLOS 
EUROPOS PARLAMENTO 
AMBASADORĖS“. Europos 
kalbų diena

Pilietiškumo, tolerancijos 
ugdymas.
Projektinė veikla

Rugsėjis
Klasių vadovės
Mokiniai

Mokinių parlamento prezidento
rinkimai

Pilietiškumo ugdymas. 
Demokratinių vertybių 
puoselėjimas

Rugsėjis
Klasių vadovės
Mokiniai

Mokyklos gimtadienis.
Muziko dienos renginiai

Mokyklos tradicijų 
tęstinumas, vienybės jausmo 
formavimas,
mokinių akiračio plėtra, 
muzikinio skonio formavimas

Rugsėjo 30 d. – 
spalio 1 d.

Klasių vadovės
Mokiniai

Mokytojo diena Ugdyti pagarbą mokytojui, 
plėsti mokytojo ir mokinio 
bendravimo galimybes

Spalis
R. Baronienė
G. Olcvikienė
Mokiniai

Mokyklos ir klasės tėvelių 
susirinkimai

Informacija apie lankomumą, 
pažangumą. 
Bendradarbiavimo plėtra

Gruodis
Klasių vadovės
Administracija

Pasiruošimas šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų šventėms

Mokyklos puošimas. Tradicijų
tęstinumas Gruodis

Klasių vadovės
Mokyklos 
bendruomenė

Advento popietė Dvasinis ugdymas.
Gruodis

Klasių vadovės
Mokyklos 
bendruomenė

Prevencinių programų įgyvendinimas.

Klasės valandėlės: prevencinės 
veiklos savižudybių, žalingų 
įpročių temomis

Diskutuoti mūsų laikmečiui 
aktualiomis temomis: a) 
narkotinių medžiagų, 
alkoholio bei tabako žala 
žmogaus sveikatai bei 
visuomenei; b) ŽIV/AIDS, 
smurtas, prievarta, 
savižudybės, nusikalstamumas

Periodiškai Klasių vadovės 
Mokiniai
Soc. pedagogė 
Psichologė 
Sveikatos 
priežiūros 
specialistė 

Lytinis mokinių švietimas.  
Sveikos gyvensenos 
formavimas 

Atvirai kalbėti apie lytiškumą,
suteikti informacijos apie 
kontracepciją, lytiškai 
plintančias ligas, atsakingo 
elgesio svarbą ir pasekmes 

Periodiškai Sveikatos 
priežiūros 
specialistė Klasių 
vadovės

Žmogaus saugos ir pirmosios 
pagalbos suteikimo  programos 
įgyvendinimas

Supažindinti mokinius su 
žmogaus saugos programos 
temomis, suteikti žinių, kaip 
elgtis ekstremaliose 
situacijose bei kaip suteikti 
pirmąją pagalbą 

Periodiškai Klasių vadovės 
Mokiniai
Soc. pedagogė 
Psichologė 
Sveikatos 
priežiūros 
specialistė

Smurto prevencija, saugios 
aplinkos kūrimas

Formuoti neigiamą požiūrį į 
smurtą ir jo apraiškas. Skatinti
gražiai ir draugiškai bendrauti,

Periodiškai Mokiniai Klasių 
vadovės 
Soc.pedagogė 
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rūpintis vieniems kitais Psichologė

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Regina Baronienė


