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ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS 

 

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau – mokyklos) 2018–2019 m. m. visos dienos 

mokyklos (toliau - VDM) veiklos planas parengtas laikantis viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo 

ir partnerystės principų. 

2. VDM veiklos planas – tai dokumentas, numatantis mokyklos bendruomenės veiklą 

įgyvendinant VDM prioritetus, tikslus ir uždavinius. Jo paskirtis – sutelkti visus bendruomenės narius 

prisiimti atsakomybę dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (toliau – PUG) ir 1 klasių VDM veiklos 

tęstinumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą mokyklos numatytiems tikslams bei uždaviniams 

įgyvendinti.  

3. VDM veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Valstybės Švietimo strategijos nuostatomis, Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Rekomendacijomis dėl VDM kūrimo ir veiklos 

organizavimo, mokyklos ugdymo ir veiklos planais 2018-2019 m.m., veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatais, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius. 

4. VDM veiklos plane numatyta veikla grindžiama siekio tobulėti, atsakingumo ir pagarbos 

vertybėmis.  

II SKYRIUS 

REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

2018 m. birželio mėnesį mokykloje vykdyta PUG ir 1-3 klasių mokinių tėvų (globėjų) apklausa, 

kurioje 100 proc. (188 apklaustųjų) pritarė dalyvavimui VDM modelių išbandyme.  

78,6 proc. apklaustųjų teigė, kad norėtų, jog VDM būtų privaloma tik pirma dienos dalis, 

kuomet vyksta pamokos, o antra, kai vykdomas vaikų užimtumas ir teikiamos kitos paslaugos būtų 

neprivaloma. 

2018 m. rugsėjo 3 d. mokykloje įgyvendinami du VDM modeliai (pagal I modelį veiklos 

vykdomos 1-ose klasėse, pagal II modelį – PUG).  

Atsižvelgiant į tėvų (globėjų) poreikį, VDM ugdymas 2018-2019 m.m. mokykloje 1 klasių 

mokiniams organizuojamas nuo 8 val. iki 16 val. (pageidavo 78 proc. apklaustųjų). 

VDM ugdomi 1 klasių mokiniai pagal tėvų (globėjų) prašymus: 

 

Klasė / 

laikas 

(val.) 

Savaitės dienos 

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

iki 

12.00 

iki 

16.00 

iki 

12.00 

iki 

16.00 

iki 

12.00 

iki 

16.00 

iki 

12.00 

iki 

16.00 

iki 

12.00 

iki 

16.00 

1 klasių 

(mokinių 

skaičius) 

 

49 

 

28 

 

49 

 

28 

 

49 

 

28 

 

49 

 

28 

 

49 

 

26 

 

PUG ugdytiniai (40 ugdytinių) VDM ugdomi kasdien nuo 7.00 val. iki 17.30 val.  
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III SKYRIUS 

TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

5. VDM veiklos tikslas – užtikrinti kokybišką ir saugų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 

pirmų klasių mokinių ugdymą(si) visos dienos mokykloje.  

6. Uždaviniai: 

6.1. individualios pagalbos teikimas pamokų ruošos metu ir sąlygų įvairiapusiam mokinių ir 

vaikų ugdymui(si) visos dienos metu kūrimas; 

6.2. formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų derinimas; 

6.3. socialinių partnerių tinklo plėtojimas; 

6.4. mokinių maitinimo paslaugos organizavimas; 

6.5.švietimo pagalbos specialistų konsultacijų, esant poreikiui, tiesioginio darbo mokiniui ir 

jo šeimai organizavimas.  

7. Tikslų ir uždavinių įgyvendinimui numatyti: 

7.1. finansavimo ištekliai: neformaliojo vaikų švietimo krepšelis, socialinių partnerių 

nemokamos paslaugos, tėvų (globėjų) lėšos, AB „Žemaitijos pienas“, UAB „Vaisiai jums“, ES lėšos 

mokytojo padėjėjo veiklos atlyginimui. 

7.2. aplinkų pritaikymas: poilsio, žaidimų kambariai šalia klasių, lauko klasė, dirbtinės dangos 

aikštelė mokyklos kieme, sporto salė, šokių salė, kompiuterių klasė, gamtosauginio ugdymo klasė, 

biblioteka; 

7.3. socialiniai partneriai: Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras, Išmanioji mokykla, Šiaulių 

dailės mokykla, Šiaulių Dainų muzikos mokykla, Sporto mokykla „Dubysa“,  VšĮ Šiaulių teatras 

vaikams „Birbironas“, Šiaulių Maironiečių draugija, Šiaulių Moksleivių namai, Šiaulių Robotikos 

klubas, Teniso mokykla, plaukimo mokykla „Delfinas“, Dainų mikrorajono lopšeliai – darželiai, 

mokyklos; 

7.4. įsivertinimo kriterijai: tėvų ir mokinių apklausos, mokymosi rezultatai ir pažanga, tyrimas 

apie vaikų savijautą mokykloje. 

8. Tikslas ir uždaviniai siekiami vadovaujantis šiomis mokyklos vertybėmis:  

8.1. atsakingumu: mokykloje rūpinamės tiek savimi, tiek kitais. Prisiimame atsakomybę už 

savo veiksmus ir jų pasekmes, tikime, kad toks pavyzdys padeda ugdytis tvirtą vidinės atsakomybės 

jausmą; 

8.2. pagarba: mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį. Savo mokykloje 

remiamės kolegialumo ir bendro sutarimo principais; 

8.3. siekiu tobulėti: gyvendami nuolatinėje kaitoje jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti 

geresnės kokybės pamokose, mokyklos renginiuose, organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami 

mokyklos bendruomenę. 

9. VDM veiklos organizuojamos, atsižvelgiant į sudarytus PUG ir 1 klasių veiklų planus. Į 

veiklų planus įtraukiamos tiek mokyklos siūlomos nemokamos neformaliojo ugdymo veiklos, tiek 

socialinių partnerių vykdomos veiklos apmokamos iš tėvų (globėjų) lėšų arba finansuojamos iš 

neformaliojo vaikų švietimo krepšelio. Mokykloje taip pat įgyvendinamos pavienės edukacinės 

veiklos ir išvykos, panaudojant Kultūros krepšelio lėšas ir Savivaldybės tarybos sprendimu paskirtas 

lėšas edukacijoms mokyklai. 
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PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ  

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLŲ PLANAS 2018-2019 M.M.  

(II MODELIS) 

 

 

Laikas Detalus laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

8
.0

0
 –

 1
3
.0

0
   8.00 –   8.40 Ryto ratas, ugdomoji veikla. 

  8.40 –   9.00 PUSRYČIAI 
  9.00 – 12.00 Ugdomoji veikla. 

12.00 – 12.20 PIETŪS 
12.20 – 13.00 Ugdomoji veikla integruojant prevencinę veiklą. 

Atsakingi: PUG pedagogai vedantys užsiėmimus ir auklėtojo padėjėjai. 

1
3

.0
0
 –

 1
5

.0
0
 

13.00 – 14.00 Poilsis, žaidimai lauke arba neformalusis ugdymas (pasirinktinai). 

Poilsis, žaidimai lauke. Poilsis, žaidimai lauke. Muzikos mokykla (mok. 

kab., soc. partneriai), 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

(salė). 

Muzikos mokykla (mok. kab., soc. 

partneriai). 

 

Poilsis, žaidimai 

lauke. 

Atsakingi: Neformaliojo ugdymo mokytojai, vedantys užsiėmimus. PUG pedagogai ir auklėtojo padėjėjai. 

14.00 – 15.00 Pietų miegas arba neformalusis ugdymas (pasirinktinai). 

 Dailės mokykla (22 kab., soc. 

partneriai). 

 

Dailės mokykla (23 kab., soc. 

partneriai), 

„Saulutės“ (šokių salė). 

 

Pietų miegas. „Saulutės“ (šokių salė). Pietų miegas. 

Atsakingi: Neformaliojo ugdymo mokytojai, vedantys užsiėmimus. PUG pedagogai ir auklėtojo padėjėjai. 

1
5

.0
0
 –

 1
7

.3
0
 

15.00 – 15.20 PAVAKARIAI 
15.20 – 16.00 Poilsis, žaidimai lauke. 

Atsakingi: PUG pedagogai vedantys užsiėmimus ir auklėtojo padėjėjai.  
16.00 - 17.30 Projektinė veikla. Neformalusis švietimas. Mokinių priežiūra. 

Atsakingi: PUG pedagogai vedantys užsiėmimus ir auklėtojo padėjėjai. 
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1 KLASIŲ  

VISOS DIENOS MOKYKLOS VEIKLŲ PLANAS 2018-2019 M.M. 

(I MODELIS) 

 

 

Laikas Detalus laikas Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

8
.0

0
 –

 1
3
.0

0
   8.00 –   8.45 Ryto ratas, ugdomoji veikla. 

  8.45 –   9.00 PUSRYČIAI 
  9.00 – 11.40 Ugdomoji veikla. 

11.40 – 12.00 PIETŪS 
12.00 – 13.00 Ugdomoji veikla. Prevencinė veikla. Projektinė veikla. Integruota veikla. 

Atsakingi: Klasės, dalyko mokytojai, vedantys užsiėmimus. 

1
3

.0
0
 –

 1
5

.0
0
 

13.00 – 14.00 Poilsis, žaidimai lauke arba neformalusis ugdymas (pasirinktinai). 

 „Šviesoforas“ (28 kab.). Poilsis, žaidimai lauke. „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

(salė). 

Dailės mokykla (5 kab., soc. 

partneriai). 

„Šachmatai“  

(3 kab., soc. 

partneriai). 

Atsakingi: Neformaliojo ugdymo mokytojai, vedantys užsiėmimus. Mokytojo padėjėjas. 

14.00 – 15.00 Edukacinė veikla. Neformalusis ugdymas. Neatliktų darbų valandėlė. 

„Gudručiai“ (3 kab.), 

„Aplink mus“ (29 kab.), 

„Dailininko dirbtuvėlėje“ (18 

kab.). 

Dailės mokykla (3 kab., soc. 

partneriai), 

Gamtos būrelis (29 kab., soc. 

partneriai), 

„Saulutės“ (šokių salė). 

„Spindulėlis“ (muzikos 

kab.), 

„Mažasis futboliukas“ (salė). 

 

 

 

 

Švietimo pagalba (1a). 

Gamtos būrelis (18 kab., soc. 

partneriai), 

„Robotika“ (18 kab., soc. 

partneriai), 

„Saulutės“ (šokių salė). 

 

 

Švietimo pagalba (1a). 

Edukacinė veikla 

bibliotekoje. 

Atsakingi: Klasės, dalyko mokytojai. Neformaliojo ugdymo mokytojai. Švietimo pagalbos specialistai, vedantys užsiėmimus. Pailgintos dienos grupės mokytojai. 

1
5

.0
0
 –

 1
7

.0
0
 15.00 – 15.20 PAVAKARIAI 

15.20 – 16.00 Poilsis, žaidimai lauke, 

Švietimo pagalba (5 kab.). 

Poilsis, žaidimai lauke. 

Atsakingi: Pailgintos dienos grupės mokytojai. Švietimo pagalbos specialistas, vedantis užsiėmimus. Mokytojo padėjėjas. 
16.00 - 17.00 Mokinių priežiūra. Nebaigtų darbų valandėlė. 

Atsakingi: Pailgintos dienos grupės mokytojai. 

 

 

Parengė 

Visos dienos mokyklos koordinatorė                           

Greta Šiaučiulytė 


