
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklos 2021 m. planas 

1 tikslas. Šiuolaikiško ir kokybiško, praktinė veikla grįsto  ugdymos(si) organizavimas, siekiant asmeninės mokinių ūgties. 

1 uždavinys. Organizuoti šiuolaikišką ugdymą (si) įvairiose edukacinėse erdvėse, siekiant  ugdyti aktyvų  mokinį, gebantį įsivertinti ir 

planuoti savo mokymosi pažangą ir asmeninę ūgtį. 

 

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1 uždavinys.  

Organizuoti pamokas įvairiose edukacinėse erdvėse, taikant suasmenintą mokymą ir aktyvius mokymo(si) metodus. 

1. Supažindinimas su metodinės grupės veiklos plano 

projektu 2021 m. 

 

Susipažinta su parengtu metodinės grupės 

veiklos plano projektu 2021 m. 

 

 

I.Jašiskienė 

 

 

 

Sausis 

2. Dalyvavimo rajoniniuose, respublikiniuose , 

tarptautiniuose konkursuose, varžybose, parodose, 

projektuose 2020 / 2021  m. m. I pusmetyje 

aptarimas. 

Gabių mokinių ugdymas, mokinių 

individualios pažangos skatinimas, siekiant 

aukštesnių rezultatų.  

 

 

I. Jašiskienė Sausis 

3. 

 

Pilietiškumo akcija „Uždekime žvakutę Laisvės 

gynėjams...“ 

 

Mokinių pilietiškumo kompetencijos 

puoselėjimas, netradicinių erdvių 

panaudojimas ugdyme. 

Pradinių klasių mokytojos 

L. Jokubaitienė 

Sausis 

4. Pilietiškumo akcija „Lietuvai“. Pilietinis ugdymas. Pradinių klasių mokytojos 

L.Jokubaitienė, 

R.Bernotienė 

 

Vasaris 

5. Dalyvavimo ilgalaikiame projekte“ Moliūgėlį 

sodinau...“ veiklos planavimas . 

 

Mokinių motyvacijos kėlimas, netradicinių 

erdvių panaudojimas ugdyme, tarpdalykinė 

integracija, ekologinės programos 

įgyvendinimas. 

I.Jašiskienė 

Pradinių klasių mokytojos 

Kovas 



6. Amatų dienos, Kaziuko mugės organizavimas. 

 

 

Etnokultūros tradicijų puoselėjimas. 

Mokyklos bendruomenės 

narių kūrybiškumo, kultūringo bei 

produktyvaus bendradarbiavimo 

skatinimas. 

 

R. Vaičiulienė, pradinių 

klasių mokytojos 

 

Kovas 

7. Integruota veikla „ Rieda Margutis“. 

 

Mokinių motyvacijos kėlimas, netradicinių 

erdvių panaudojimas ugdyme, tarpdalykinė 

integracija. 

R. Lukauskienė,  

J. Vrublevskaja. 

Pradinių klasių mokytojos 

Balandis 

8.  Gerosios patirties sklaidos, integruotų, atvirų 

pamokų aptarimas. 

 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi apie 

aktyvių mokymo metodų taikymą, pateikti 

siūlymai ir rekomendacijos. 

 

I. Jašiskienė 

 

 

 

Gegužė 

9. Neformaliojo ugdymo užsiėmimų aptarimas. 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų 2021-2022 m.m.  

programų rengimas. 

Mokinių poreikių tenkinimas. 

 

 

 

 

I. Jašiskienė 

 

 

 

 

Gegužė 

10. 

 

 

Integruota veikla „Tau, mamyte!“ 

 

 

Mokinių motyvacijos kėlimas, netradicinių 

erdvių panaudojimas ugdyme, tarpdalykinė 

 integracija. 

I.Jašiskienė 

J.Vrublevskaja, 

R.Bernotienė, 

 Pradinių klasių mokytojos 

 

Gegužė 

 

 

 

11. 

 

Pažintinės edukacinės išvykos. Pažintinė - 

edukacinė diena. 

 

Mokinių kultūrinės edukacijos poreikių 

tenkinimas, pažinimo ir kitų kompetencijų 

tenkinimas. 

 

R.Vaičiulienė, 

Pradinių klasių mokytojos 

 

 

Gegužė 

12. Ugdymo plano projekto 2021 / 2022 m. m. 

svarstymas. 

 

 

Pateikti pasiūlymai 2019 / 2020 m. m. 

ugdymo plano rengimo grupei. 

 

A Mykolaitienė Gegužė 

13. Vasaros stovyklėlės organizavimas socialiai 

remtiniems mokiniams. 

 

Mokinių poreikių tenkinimas. Pradinių klasių mokytojos Birželis 

14. Ugdymo proceso organizavimo  įvairiose 

edukacinėse erdvėse gimnazijoje ir už jos ribų 

Šiuolaikiško ugdymo organizavimas. I. Jašiskienė Birželis 

  



apibendrinimas. 

 

 

15.  ,,Pažink, tyrinėk, atrask...“ dienos, Padėkos 

dienos, ekskursijų dienos, Vaikų gynimo dienos 

organizavimas. 

Mokinių poreikių tenkinimas, 

sveikatingumo ugdymas, pažintinių veiklų 

organizavimas. 

 

 

Pradinių klasių mokytojos 

 

 

 

 

Birželis 

16.  STEAM filosofija pagrįstos ugdymo veiklos, 

orientuotos į aktyvius mokymo(si ) metodus, 

organizavimo aptarimas. 

Dalyvavimo rajoniniuose, respublikiniuose , 

tarptautiniuose konkursuose, varžybose, parodose, 

projektuose 2020 - 2021 m. m. aptarimas. 

 

Gimnazijoje įgyvendinama STEAM 

filosofija gamtos, matematikos, 

technologijų, menų dalykų pamokose. 

Paruoštus darbus mokiniai pristato 

pamokose,  rajoninėse ir respublikinėse 

konferencijose, konkursuose. 

Siekiama mokinių individualios pažangos, 

aukštesnių rezultatų. 

I. Jašiskienė Birželis 

17. Internetinių sistemų, skaitmeninių mokymo 

priemonių, elektroninių erdvių panaudojimas 

ugdymo(si) procese. 

 

Mokinių poreikių tenkinimas, motyvacijos 

kėlimas. Dalijimasis gerąja patirtimi.  

 

A. Mykolaitienė, 

R. Vaičiulienė 

 

Rugsėjis 

 

18. 

 

ES struktūrinių fondų, Švietimo ir mokslo 

ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ 

Centrinės projektų valdymo agentūros 

finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas 

gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ 

gautų priemonių panaudojimo ugdymo procese 

aptarimas. 

 

1 – 4 klasių mokiniai atlieka bandymus ir 

tiriamuosius darbus naudodami iš projekto 

gautas priemones. Mokytojai e-svetainėje 

www.vedlys.lt, naudojasi 

rekomenduojamais pamokų planais darbui 

su priemonėmis 

 

 

 

Pradinių klasių mokytojos 

 

 

 

Rugsėjis 

19. Ugdymo karjerai išvykos. 

 

Ugdymas karjerai. 

 

I.Jašiskienė 

 

Rugsėjis 

http://www.vedlys.lt/


20. Edukacinė veikla pirmos klasės mokiniams 

gimnazijos bibliotekoje ,,Skaitytojo bilieto 

įteikimas“ 

 

Netradicinių erdvių panaudojimas ugdyme, 

pažintinių kompetencijų ugdymas. 

R.Vaičiulienė 

R.Bernotienė 

Spalis 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas tarptautiniame projekte ,,Šiaurės 

šalių bibliotekų savaitė 2021 “. 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais. Netradicinių aplinkų 

panaudojimas ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pradinių klasių mokytojos 

Gimnazijos bibliotekos 

darbuotoja R. Bernotienė.  

Gruzdžių A. Griciaus 

bibliotekos bibliotekininkės 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

Grupinio darbo metodo taikymo įvairių dalykų 

pamokose aptarimas 

 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi apie 

aktyvių mokymo metodų taikymą, 

grupinio darbo metodo organizavimą 

pamokose 

 

 

 

 

 

 

Pradinių klasių mokytojos Lapkritis 

 

2. Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą, taikant inovatyvias technologijas, ugdant mokinių kūrybiškumą ir mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

                       

1. 

 

 

 

 

 

I-o pusmečio ugdymo rezultatų 1-4 klasėse 

aptarimas. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų 

aptarimas. Asmeninės mokinių pažangos 

aptarimas.  

II-o pusmečio ugdymo tikslų numatymas. 

Kokybiško ugdymo, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos, 

užtikrinimas. 

 

Pradinių klasių mokytojos 

A.Šlikienė, 

L.Žiedienė 

Vasaris 

 

 

 

 

 



 

2. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo konkursų 

organizavimas. 

 

Gabių mokinių ugdymas, mokinių 

individualios pažangos skatinimas, siekiant 

aukštesnių rezultatų. 

 

I. Jašiskienė 

 

 

Vasaris 

3. Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 

2021“ organizavimas. 

 

 

Gabių mokinių ugdymas, mokymosi 

motyvacijos kėlimas, individualios 

pažangos skatinimas. 

I. Jašiskienė 

 

 

Kovas 

 

 

 

4. Atvira  pamoka 4-oje klasėje. 

 

Pedagoginės patirties sklaida. 

 

R.Vaičiulienė 

 

Balandis 

5. Praktinė veikla pradinių klasių mokytojų 

metodinėje grupėje „Įvairių informacinių 

technologijų pritaikymas pradinių klasių mokinių 

ugdymo procese“.             

 

Ugdymo kokybės gerinimas. A.Mykolaitienė, 

R.Vaičiulienė 

Balandis 

6. Šiaulių rajono 3-4 klasių mokinių diktanto 

konkurso organizavimas. 

 

Raštingiausių rajono 3 -4 klasių mokinių 

išrinkimas. 

 

Pradinių klasių mokytojos 

 

Balandis 

7.  4 klasės mokinių  standartizuotų testų 

organizavimas. 

Žinių ir gebėjimų patikra. R.Vaičiulienė Balandis 



8. Asmeninės mokinio pažangos stebėsenos 

įgyvendinimo kokybės aptarimas. 

Mokinių asmeninės pažangos tobulinimas, 

atsakomybės už savo mokymosi rezultatus 

ugdymas. 

Pradinių klasių mokytojos Gegužė 

9. Mokinių įsivertinimo priemonių naudojimo 

ugdymo procese, siekiant aukštesnių mokymo(si) 

rezultatų,  aptarimas 

 

Įvykdytų priemonių analizė, pedagoginė 

sklaida. 

Pradinių klasių mokytojos Gegužė 

10.  4 klasės mokinių standartizuotų testų rezultatų 

analizavimas. 

 

 

Numatytos priemonės mokymosi spragoms 

likviduoti 2021 / 2022 m. m.  

 

R.Vaičiulienė Birželis 

11. II-ojo pusmečio, metinių ugdymo rezultatų 

aptarimas. Specialiųjų poreikių mokinių metiniai 

rezultatai. Asmeninės mokinių pažangos 

aptarimas. 

Ugdymo tikslų numatymas kitiems mokslo 

metams. 

Kokybiško ugdymo, siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės pažangos, 

užtikrinimas. 

 

Pradinių klasių mokytojos 

A. Šlikienė 

L Žiedienė 

Birželis 

12. Ugdymo turinio laikotarpiai ir formos. Ilgalaikių 

planų turinio derinimas.  Mokomųjų dalykų 

ilgalaikių planų aprobavimas. 

Paruošti metiniai mokomųjų dalykų planai. 

Sėkmingo ugdymo organizavimas. 

 

Pradinių klasių mokytojos Rugsėjis 

13.  Pirmokų adaptacija, problemos. Pranešimas 

pirmokų adaptacijos klausimais. 

 

Tolimesnio pirmokų ugdymo numatymas. 

 

 

 

 

R. Vaičiulienė 

 

 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 



14. Atvira pamoka 2 klasėje Pedagoginės patirties sklaida. 

 

 

 

R.Lukauskienė Lapkritis 

15. 

 

 

 Integruotų, atvirų pamokų 2020 /2021 m. m.   

aptarimas. 

 

Pasidalinta gerąja darbo patirtimi, gerės 

pamokų ir visapusiško ugdymo kokybė. 

 

Pradinių klasių mokytojos 

  

Gruodis 

16. 

 

Ugdymo proceso organizavimo  įvairiose 

edukacinėse erdvėse gimnazijoje ir už jos ribų 

apibendrinimas. 

 

Šiuolaikiško ugdymo organizavimas. Pradinių klasių mokytojos Gruodis 

 

 

2 tikslas. Mokytojų, mokinių ir jų  tėvų bendradarbiavimo, siekiant ugdyti visų narių pilietines ir socialines kompetencijas, 

puoselėjimas. 

1 uždavinys. Ugdyti pilietišką, verslią, savarankišką ir harmoningą asmenybę, plėtojant prasmingas ugdymo veiklas su socialiniais 

partneriais.  

Eil.nr. Priemonės pavadinimas Laukiami rezultatai Vykdytojai Laikas 

1 uždavinys.  

Ugdyti mokinių pareigos, pilietinės atsakomybės ir asmenybės brandos kompetencijas. 

1. Pradinių klasių mokinių elgesio ir mokymosi 

problemų aptarimas. 

Mokinių elgesio ir mokymosi problemų 

sprendimas, elgesio kultūros gerinimas. 

Pradinių klasių mokytojos 

Soc. pedagogė  

R. Veikalienė  

 

Per visus 

metus 

2. 4 klasės mokinių susitikimų su būsimais 

mokytojais, auklėtoju organizavimas. Pranešimas 

„Mes – būsimi penktokai“. 

Mokinių poreikių tenkinimas. 

Bendruomenės narių bendradarbiavimas. 

R.Vaičiulienė Gegužė 



3. Pilietiškumo programos įgyvendinimo 

analizavimas. 

Mokinių pareigos bei pilietiškumo 

ugdymas, dalyvaujant renginiuose, 

akcijose, projektuose. 

I.Jašiskienė Spalis 

4. Pranešimas pradinių klasių metodinėje grupėje 

,,Pirmokų adaptacija“.  

Mokinių ugdymo, elgesio, adaptacijos 

aptarimas ir  gerinimas. 

R. Vaičiulienė 

 

 

Lapkritis 

 

5. Mokinių profesinio informavimo (ugdymo karjerai) 

programos įgyvendinimo aptarimas.  

 

Mokiniai gebės motyvuotai ir atsakingai 

planuoti savo karjerą. 

 

I.Jašiskienė 

 

Gruodis 

6. 

 

 

 

Mokinių ugdymosi poreikių analizavimas.   

Bendradarbiavimas su pagalbos vaikui specialistais. 

Mokinių poreikių tenkinimas. 

Bendradarbiavimas su pagalbos vaikui 

specialistais. 

L.Žiedienė 

R. Veikalienė 

Pradinių klasių mokytojos 

Gruodis 

2 uždavinys. 

 Kurti gerą socialinę ir emocinę atmosferą, bendrumo jausmą bei ieškoti įvairių bendradarbiavimo formų su ugdytinių tėvais. 

1.  Dalyvavimo VŠĮ LIONS QUEST LIETUVA  

projekte „Aš atsakau už psichikos sveikatą“ 

programoje „Laikas kartu“ aptarimas. 

 

 

 

 Dalyvavimo VŠĮ LIONS QUEST 

LIETUVA  projekte „Aš atsakau už 

psichikos sveikatą“ programoje „Laikas 

kartu“ aptarimas. Sukurta saugi, 

ergonomiška, patraukli vaikams aplinka, 

kuri padeda įgyti ir tobulinti jų  socialinius 

įgūdžius. Tėvų pedagoginis švietimas 

emocinės sveikatos klausimais. 

 

 

 

I.Jašiskienė 

Pradinių klasių mokytojos 

Balandis 



2. 

 

 

 

 

 

Dalyvavimo projekte „Olimpinis mėnuo“ aptarimas. 

 

 

 

Pagalba pradinukams atrasti sveiką 

gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip 

įtraukią, linksmą ir naudingą veiklą, tėvų 

pedagoginis švietimas sveikos gyvensenos 

klausimais. 

 

I.Jašiskienė 

Pradinių klasių mokytojos 

 

 

 

 

Spalis 

 

 

 

 

 

3. Dalyvavimo ilgalaikiame projekte“ Moliūgėlį 

sodinau...“ veiklos aptarimas. 

Pagalba pradinukams  puoselėti ekologinį 

švietimą, atrasti pažinimo, patyriminės 

veiklos naudą,  kaip įtraukią, linksmą ir 

naudingą veiklą; bendradarbiavimas su  

tėvais, miestelio bendruomenės nariais. 

Pradinių klasių mokytojos Gruodis 

                                                                     

                                                                                         Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė   Ingrida Jašiskienė 


