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VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 

Visos dienos mokyklos veiklos planas 

 

Tikslas: 

Saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas. 

 

Uždaviniai: 

1) užtikrinti mokymosi pagalbos teikimą ir mokytojų konsultacijas mokiniams ruošiant namų darbus; 

2) papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik gimnazijos, bet ir kitas erdves, 

kokybiško grupės mokinių laisvalaikio organizavimas; 

3) plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, 

policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis 

ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis - vaiko teisių apsaugos, 

socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.); 

4) stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę; 

5) organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės metu; 

6) sudaryti sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams), auginantiems vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą, derinti darbo ir 

šeimos įsipareigojimus. 

1. Veiklos tikslas – saugaus ir kryptingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas. 

2. Uždaviniai: 

2.1. individualios mokymosi pagalbos teikimas mokiniui ruošiant namų ruošos darbus ir mokytojų konsultacijos, saugus mokinių 

užimtumas po pamokų ir visapusiškas ugdymas visą dieną. 

2.2. ugdymo turinio papildymas nemokamomis arba iš NVŠ krepšelio finansuojamomis lėšomis, tėvų (globėjų, rūpintojų) apmokamomis 

įvairiomis kokybiškomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, kokybiško grupės mokinių 

laisvalaikio organizavimas, priemonių įvairovė; 
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2.3. socialinės mokyklos partnerystės plėtojimas; 

2.5. formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermės stiprinimas; 

2.6. mokinių maitinimo paslaugų organizavimas. 

3. Dienotvarkė: 

 

13.00 –14.00 val. Vaikų priėmimas, žaidimai (lauke). 

14.00 - 15.00 val. Neužbaigtų užduočių valandėlė ( 1-2 kl.). Pamokų ruoša (3-4 kl.) (pertraukėlių metu žaidimai).  

15.00 - 15.30 val. Pavakariai.  

15.30 - 17.00 val. Veikla pagal vaikų pomėgius: piešimas, spalvinimas, lankstymas; skaitymas, skaičiavimas; žaidimai, šokiai, diskoteka, 

animacinių filmų stebėjimas…Darbo vietos tvarkymas. 

17.00 - 18.00 val. Išvykstame į gamtą. Žaidžiame žaidimus, pasivaikštome.  

 

Laikas Veiklos 

 

13.00-14.00 

val. 

 POILSIO VALANDA LAUKE 
 (esant nepalankioms oro sąlygoms - stalo žaidimai, dėlionės, knygelių skaitymas, piešimas, 

lankstymas ir kt.) 

14.00-15.00 

val. 

NEBAIGTŲ UŽDUOČIŲ VALANDĖLĖ. 

Skaitymo lavinimo pratybos. Konsultacijos. 

Pamokų ruoša 

15.00-15.30 

val. 
PAVAKARIAI. 
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Laikas Veiklos 

15.30-17.00 

val. 

PASIRINKTINAI PIRMADIENIAIS - PENKTADIENIAIS 

Pasakų diena, skaitymo valandėlės 

Gamtos diena – stebėjimai, tyrimai ir kt. Patyriminės, pažintinės veiklos. 

Veiklos netradicinėse aplinkose 

Aktyvaus sporto diena. Draugiškumą ugdančios veiklos 

Kūrybinės dirbtuvės (piešimas ant asfalto, akmenukų ir kt.). 

17.00-18.00 

val. 

SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS: 

Žaidimai lauke, sportiniai žaidimai sporto salėje, pasivaikščiojimai gamtoje. 

 P.s. Neformalusis švietimas kiekvieną dieną integruojamas į veiklas. 

4. Veiklos planas: 

Tikslas Veiklos pavadinimas Laikas Pastabos 

Organizacinė 

veikla 

1.Tėvų prašymų nagrinėjimas. 

2.Tėvų lūkesčių analizė. 

3.Vaikų pomėgių analizė. 

4.Susitarimų, darbotvarkės, maitinimo, VDM tvarkos aprašo 

aptarimas. 

5.Aplinkų pritaikymo ir edukacinių priemonių poreikio aptarimas. 

Rugsėjo 

1 sav. 
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Tikslas Veiklos pavadinimas Laikas Pastabos 

6.VDM įgyvendinimo rezultatų įsivertinimo kriterijų aptarimas. 

Pagalba 

mokantis 

1.Pamokų ruoša. 

2.Konsultacijos. 

3.Skaitymo lavinimo pratybos. 

4.Pagalba mokinys-mokiniui. 

 

Kasdien  

Ugdomieji 

užsiėmimai 

1.Mokinių saviraiškos ugdymas per neformaliojo švietimo būrelius, 

meninę veiklą, filmų stebėjimą ir aptarimą, stalo žaidimus, gamtos 

laboratorijas, kūrybines dirbtuves, kūrybiškumo ugdymą, 

draugiškumą ugdančius užsiėmimus, ir kt. veiklas. 

2.Parodos, konkursai. 

3.Prevencinės programos. 

Nuolat 

NŠ būrelių 

vadovų 

įsitraukimasd 

 

 


