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I. GIMNAZIJOS MISIJA 

Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą rajono mokiniams, skatinti saviraišką, 

iniciatyvumą, ugdyti socialinę ir moralinę asmenybės brandą besikeičiančioje visuomenėje. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 

strategijos 2013-2022 metų nuostatomis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2017–

2019 metų strateginiu veiklos planu, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos strateginiu 

planu 2017-2020 m., Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2017–2018 ir 2018-2019 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planu.  

2019 metų veiklos plano rengimui įtakos turėjo: 

1.1. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir veiklos tobulinimo planas. 

1.2. Išorinio gimnazijos veiklos kokybės įvertinimo, vykusio 2012 m. sausio 30 d. – vasario 

3 d., išvados.  

 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 556 mokiniai (550 bendrojo lavinimo, 6 suaugusių klasėse). 2018 

m. rugpjūčio 31 d.  iš Gimnazijos išvyko 189 mokiniai (183 bendrojo lavinimo, 6 suaugusių klasėse), 

iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. atvyko 6 mokiniai. 2018-09-01 atvyko 176 mokiniai (171 bendrojo 

ugdymo klasėse, 5 suaugusių klasėse). 2018 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 556 mokiniai: pagal pagrindinio 

267 mokiniai, vidurinio ugdymo programas mokėsi 283 mokiniai, pagal suaugusiųjų 6 mokiniai. 

Sukomplektuotas 21 bendrojo lavinimo klasių komplektas (5 devintokų, 5 dešimtokų ir 11 

vienuoliktų - dvyliktų klasių komplektų) ir 3 suaugusiųjų klasės. 

Gimnazijoje dirba 44 mokytojai, iš jų 4 atestuoti mokytojo eksperto kvalifikacinei 

kategorijai, 29 – mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai, 7 – vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinei kategorijai, 4 – mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 

Nuo 1992 metų gimnazijai vadovauja direktorius Alvydas Januškevičius. 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:  

Jolanta Gudelienė, Onutė Enčerienė, Renata Streleckienė. 

Gimnazijoje veikia pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda – psichologė, 1 

socialinis pedagogas, bibliotekos vedėja, skaityklos darbuotoja, sveikatos priežiūros specialistė. 

Prioritetinės 2017–2020 metų strateginio plano sritys:  

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

2. Gimnazijos materialinės bazės modernizavimas. 

3. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

1. Tikslai ir uždaviniai:  

Tikslai: 

1 . Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

2 . Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

1 . Tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

1.1. Uždavinys. Siekti aukštesnių ugdymo ir ugdymosi rezultatų, veiklų įvairovės. 

1.2. Uždavinys. Parengti ir įdiegti pedagoginio darbo priežiūros sistemą. 
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2 . Tikslas. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

2.1. Uždavinys. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi kokybės. 

2.2. Uždavinys. Pagalbos mokiniui tobulinimas, siekiant ugdymosi pažangos. 

III. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2018 MOKSLO METAIS 

2018 METŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

Iš viso buvo 161 gimnazistas, suaugusių vidurinis ugdymas (3): 

155  abiturientams buvo išduoti brandos atestatai, 6 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus. 

 

 2018 m. valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatai 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 
proc. nuo 

laikiusiųjų 
16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 
Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

136 
9  

6,62% 

27 

19,85% 

83 

61,03% 

15 

11,03% 
2 1,47% 100 56,22 93,38% 

Rajone 136 13 7,47% 
37 

21,26% 

105 

60,34% 

17 

9,77% 
2 1,15% 100 55,04 92,53% 

Lietuvoje 18339 1587 8,65% 
6051 

33,00% 

8671 

47,28% 

1874 

10,22% 

155 

0,85% 
  91,35% 

 

2018 m. valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai 
 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 
laikiusiųjų 

16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-
Giedriaus gimnazija 

130 
17 

 13,08% 

65 

50% 

37 

28,46% 

10 

7,69% 
1 0,77% 100 39,54 86,92% 

Rajone 170 
29 

 17,06% 

85 

50% 

45 

26,47% 

10 

5,88% 
1 0,59% 100 37,72 82,94% 

Lietuvoje 17056 2179 12,78% 
8631 

50,6% 

5151 

30,2% 

886 

5,19% 

206 

1,21% 
  87,22% 

 

2018 m. valstybinio anglų kalbos brandos egzamino rezultatai 
 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai 
Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 

laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 
Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

152 0 
20 

 13,16 

% 

82 

53,95% 

40 

26,32% 

10 

6,58% 
100 68,19 100,00% 

Rajone 191 
1 

 0,52% 

25 

13,09% 

102 

53,4% 

50 

26,18% 

13 

6,81% 
100 67,57 99,48% 

Lietuvoje 20182 
135 

 0,67% 

2588 

12,82% 

11119 

55,09% 

5100 

25,27% 

1192 

5,91% 
  99,33% 

 

2018 m. valstybinio fizikos brandos egzamino rezultatai 
 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 
proc. nuo 

laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija 

15 
2  

13,33% 

9  

60% 

4  

26,67% 
  48 28,15 86,67% 

Rajone 23 
2 

 8,7% 

13 

56,52% 

8  

34,78% 
  68 33,14 91,30% 
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Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 

laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Lietuvoje 2506 
55 

 2,19% 

1131 

45,13% 

1157 

46,17% 

147 

5,87% 

16 

0,64% 
  97,81% 

 

 

2018 m. valstybinio informacinių technologijų brandos egzamino rezultatai  

 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai 
Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 
laikiusiųjų 16-35  36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

22  4  

18,18% 

6  

27,27% 

3  

13,64% 

9  

40,91% 
100 71,45 100,00% 

Rajone 24  5 
20,83% 

7  
29,17% 

3  
12,5% 

9  
37,5% 

100 70,00 100,00% 

Lietuvoje 2414 
73  

3,02% 

926 

38,36% 

1023 

42,38% 

281 

11,64% 

111 

 4,6% 
  93,46% 

  

2018 m. valstybinio istorijos brandos egzamino rezultatai  
 

Mokykla 
Registruota 
kandidatų 

Neišlaikė 

Įvertinimai 
Geriausias 
rezultatas 

Įvertinimo 
vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 

laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-

Giedriaus 
gimnazija 

59 
2  

3,39% 

36 

61,02% 

21 

35,59% 
  80 38,04 96,61% 

Rajone 76 
2  

2,63% 

51 

67,11% 

23 

30,26% 
  80 34,89 97,37% 

Lietuvoje 9279 439 4,73% 
3837 

41,35% 

4235 

45,64% 

698 

7,52% 

70 

0,75% 
  95,27% 

 

2018 m. valstybinio biologijos brandos egzamino rezultatai  
 

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 
laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-
Giedriaus 

gimnazija 

43  5  
11,63% 

23 
53,49% 

14 
32,56% 

1  
2,33% 

100 70,16 100,00% 

Rajone 52  8 

15,38% 

29 

55,77% 

14 

26,92% 
1 1,92% 100 67,27 100,00% 

Lietuvoje 6359 
80  

1,26% 

1636 

25,73% 

3337 

52,48% 

1175 

18,48% 

131 

2,06% 
  98,74% 

 

2018 m. valstybinio chemijos brandos egzamino rezultatai 

          

Mokykla 
Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 

Įvertinimo 

vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 
laikiusiųjų 16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

3   2 
66,67% 

1 
33,33% 

 89 75,00 100,00% 

Rajone 9  2 
22,22% 

6 
66,67% 

1 
11,11% 

 89 55,89 100,00% 

Lietuvoje 1385 
21  

1,52% 

276 

19,93% 

873 

63,03% 

199 

14,37% 

16 

1,16% 
  98,48% 
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2018 m. valstybinio geografijos brandos egzamino rezultatai 
 

Mokykla 
Registruota 
kandidatų 

Neišlaikė 
Įvertinimai Geriausias 

rezultatas 
Įvertinimo 
vidurkis 

Išlaikiusiųjų 

proc. nuo 

laikiusiųjų 16-35  36-85  86-99 100 

Jurbarko Antano 
Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

40  23  

57,5% 

17  

42,5% 
  75 37,78 100,00% 

Rajone 50 
1  

2% 
31  

62% 
17  

34% 
1  

2% 
 90 36,62 98,00% 

Lietuvoje 3263 
123  

3,77% 

1645 

50,41% 

1367 

41,89% 

107 

3,28% 

20 

0,61
% 

  96,23% 

 

2018 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATŲ ANALIZĖ 

2018 m. lietuvių kalbos mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

Mokykla 
Laikė 

egzaminą 

Įvertinimai Vidutinis 
įvertinimas 

(išlaikiusiųjų) 

Išlaikiusieji 

procentais Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano 
Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija 

30 0 

11 

36,67
% 

9 30% 

5 

16,67
% 

4 

13,33
% 

0 
1 

3,33% 
0 5,20 100,00% 

Rajone 75 
2 

2,67% 

39  

52% 

17 
22,67

% 

11 
14,67

% 

5 

6,67% 
0 

1 

1,33% 
0 4,81 97,33% 

Lietuvoje 10415 
519 

4,98% 

3843 

36,9% 

2462 
23,64

% 

1697 
16,29

% 

1010 

9,7% 

534 

5,13% 

246 

2,36% 

101 

0,97% 
5,30 95,02% 

2018 m. menų mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

Mokykla 
Laikė 

egzaminą 

Įvertinimai 
Vidutinis 

įvertinimas 

(išlaikiusiųjų) 

Išlaikiusieji 
procentais Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 
gimnazija 

2 0 0 0 0 0 0 0 
2 

100% 
10,00 100,00% 

Rajone 11 0 0 0 0 

2 

18,18
% 

2 

18,18
% 

1 

9,09
% 

6 

54,55
% 

9,00 100,00% 

Lietuvoje 1199 
1 

 0,08% 

4 

0,33
% 

19 

1,58
% 

45 

3,75
% 

84 

7,01
% 

202 

16,85
% 

245 

20,43
% 

599 

49,96
% 

9,00 99,92% 

 

2018 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

 

Mokykla 
Laikė 

egzaminą 

Įvertinimai 
Vidutinis 

įvertinimas 

(išlaikiusiųjų) 

Išlaikiusieji 

procentais Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano 
Giedraičio-

Giedriaus 

gimnazija 

3 0 0 0 0 0 0 

1 

33,33
% 

2 

66,67
% 

9,67 100,00% 

Rajone 31 0 0 0 
3 

9,68

% 

7 
22,58

% 

6 
19,35

% 

8 
25,81

% 

7 
22,58

% 

8,29 100,00% 

Lietuvoje 6176 17 0,28% 
225 
3,64

% 

319 
5,17

% 

594 
9,62

% 

937 
15,17

% 

1144 
18,52

% 

1472 
23,83

% 

1468 
23,77

% 

8,07 99,72% 
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2018 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ ANALIZĖ 

2018 m. lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 

 Dalyvavo 

Įvertinimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vid. 

balas 

Jurbarko Antano Giedraičio - 
Giedriaus gimnazija 

101 0 0 0 5 13 14 22 24 14 9 7,24 

Rajone 268 2 4 11 34 47 46 55 38 18 13 6,24 

Lietuvoje 26123 106 544 1251 3513 3484 4899 4683 4405 2642 594 6,26 

 

2018 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai 

 Dalyvavo 

Įvertinimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Vid. 

balas 

Jurbarko Antano Giedraičio - 
Giedriaus gimnazija 

101 2 8 10 11 20 16 16 15 2 1 5,43 

Rajone 267 38 43 35 43 38 26 20 19 4 1 4,06 

Lietuvoje 24143 1689 2731 2512 5596 3131 2985 2147 1861 1094 395 4,74 

 

INFORMACIJA APIE 2017–2018 M. M. ABITURIENTŲ IR DEŠIMTOKŲ  

TOLIMESNĘ VEIKLĄ 

ABITURIENTAI 

 

Buvo 

abiturientų 

Gavo 

brandos 

atestatus 

Studijuoja 

Dirba Užsienyje 
Nei dirba, nei 

mokosi 
Kita 

Universitete Kolegijoje Profesinėje 

161 155 60 37 17 7 3 37 0 

 

DEŠIMTOKAI 

 

Buvo 

dešimtokų 

Gavo 

išsilavinimo 

pažymėjimus 

Mokosi 
Dirba Užsienyje 

Nei dirba, nei 

mokosi 
Kita 

gimnazijoje profesinėje 

101 101 92 6 0 2 0 1 

 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir 

pasiekia gerų rezultatų. Užimtos prizinės vietos: 

1. informatikos olimpiadoje 4; 

2. XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiadoje 2;  

3. biologijos olimpiadoje 10; 

4. vokiečių k. olimpiadoje 2; 

5. IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 3; 

6. chemijos olimpiadoje 10; 

7. fizikos olimpiadoje 2; 

8. matematikos olimpiadoje 10; 

9. istorijos olimpiadoje 1; 

10. VII-VIII ir X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje 2; 

11. technologijų olimpiadoje 5; 

12. geografijos olimpiadoje 2; 
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13. muzikos olimpiadoje 1; 

14. Meninio skaitymo konkurse 2; 

15. Jaunųjų filologų konkurse 3; 

16. IX-X kl. mokinių anglų k. konkurse 2; 

17. Rajoninėse sporto varžybose laimėtos 7 prizinės komandinės vietos; 

18. Zoninėse sporto varžybose užimtos 2 prizinės komandinės vietos; 

19. Respublikinėse smiginio varžybose iškovota 5-8 vietos ir respublikinėse Lietuvos 

mokyklų žaidynių mergaičių rankinio varžybose gimnazijos mergaičių komanda užėmė III vietą. 

20. Regioniniuose konkursuose laimėtos 3 prizinės vietos. 

20.1. Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkurse laimėtos dvi 

prizinės vietos. 

20.2.„Sidabro vainikėlio“ konkurse laimėta 1 prizinė vieta. 

21 Yra pasiekimų respublikiniuose renginiuose:  

21.1.KTU Kompiuterininkų forumo Suvalkijos krašto programavimo konkurse užimtos dvi 

III vietos.  

21.2. Respublikinė Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje užimta II vieta. 

21.3. Respublikinėje kalbų Kengūroje laimėtas sidabrinis diplomas. 

21.4. Respublikiniame konkurse ,,Dokumentika mokykloje“ gimnazijos komanda ,,Palėpės 

vaikai“ užėmė II vietą.  

22. Tarptautiniame edukaciniame biologijos konkurse ,,Olympis 2018 - Pavasario sesija“ 

laimėti I- III laipsnio diplomai (5 mok.), „Olympis 2018 - Rudens sesija“ laimėtas I laipsnio diplomas 

(1 mok.). 

Tarptautiniai projektai: Gimnazijos mokiniai dalyvavo mainų projekte su Austrijos 

Mittersill gimnazija ir tęsė projekto „Mokyklos-ateities partneriai“ veiklą. Dalyvavimas šiame 

projekte suteikia gimnazistams galimybę laikyti DSD II ir DSD I laipsnio egzaminus ir įgyti vokiečių 

kalbos diplomą.  

Respublikiniai projektai: „Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-

0022, kurio tikslas paskatinti jaunimą aktyviau dalyvauti viešojo valdymo procesuose ir visuomenės 

gyvenime. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo SMK vykdomo projekto „Aktyvus pilietiškumas: tavo balsas 

svarbus“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-01-0028 seminare ,,Efektyviausi pilietinės galios būdai“ 

,,Profesionalu būti verta!“- projektas, skirtas 7-12 klasių mokiniams, siekiant skatinti jų 

profesionalumą ir pilietinę savimonę. 

Gimnazija įgyvendina pasaulyje gerai žinomą jaunimo asmeninio tobulėjimo programą – 

DofE (The duke of edinburgh's international award). DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi 

asmeninio augimo programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama organizacijose, 

dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu. Dalyvaudami DofE apdovanojimų programoje jaunuoliai 

išsikelia individualius asmeninio tobulėjimo tikslus. 

Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazija yra labdaros ir paramos fondo „Algojimas“ 

įgyvendinamo projekto „Piliečiai kartu“ partnerė. 

 Projektas „Piliečiai kartu“ skiriamas moksleivių nuo 16 iki 19 metų informavimui, 

moraliniam bei praktiniam ugdymui, jų pilietinių iniciatyvų plėtojimui. Projekto tikslas – skatinti 

jaunų žmonių dalyvavimą viešajame valdyme sprendžiant asmenų su negalia ir specialiaisiais 

poreikiais integracijos į bendruomenę klausimus. Projekto uždavinys - supažindinti bendrojo 

lavinimo mokyklose besimokančius 16 - 19 metų moksleivius su galimybėmis per viešojo valdymo 

įrankius prisidėti prie asmenų su negalia ir specialiaisiais poreikiais žmogaus teisių užtikrinimo bei 

integracijos.  
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Atlikti tyrimai: 

I–III kl. mokinių adaptacija mokykloje (anketos tėvams, mokiniams ir dalykų mokytojams). 

Mokytojų tarybos posėdyje nutarta tiek 1, tiek 3 klasių adaptaciją naujoje mokyklos aplinkoje vertinti 

teigiamai. 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tyrimas ir neformaliojo ugdymo poreikių 

tyrimas. PISA (angl. Programme for International Student Assessment) – tai kas treji metai vykdomas 

tarptautinis penkiolikmečių mokinių gebėjimų tyrimas, kurį inicijuoja Ekonominio bendradarbiavimo 

ir plėtros organizacija. 

GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

Įsivertinimui buvo naudojama IQES online Lietuva sistemos profesionaliai parengti 

instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei grįžtamajam ryšiui gauti. 

Turime galimybę redaguoti IQES online instrumentus pagal poreikius ir gauti statistines 

apklausos rezultatų ataskaitas. 

Įsivertinimo aspektai: 

Sritis – rezultatai (1). Tema - pasiekimai ir pažanga (1.2). Rodiklis - mokinio pasiekimai ir 

pažanga (1.2.1). 

Sritis – ugdymas (is) ir mokinių patirtys (2). Tema - mokymosi patirtys (2.3). Rodiklis - 

ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2). 

Pateikiami anketos rezultatai: 

Ugdymas mokyklos gyvenimu 

Respondentai Atsakiusiųjų procentas: 

Tėvai 71,4% 

Mokiniai 85,5% 

Aukščiausios vertės (mokiniai) 

Man yra svarbu mokytis 3,4 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, 

nesišaipiau. 
3,1 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė 
3,0 

Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų 

gimtosios kalbos mokėjimą 
2,9 

Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje 

mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, 

istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 

2,9 

Žemiausios vertės (mokiniai) 

Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,1 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius 

jiems pasiekti 
2,2 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo 

užduotis 
2,3 

Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas 

tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne 

pamokose 

2,3 
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Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,4 

Aukščiausios vertės (tėvai) 

Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė 
3,7 

Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių 

nesijuokė, nesišaipė 
3,7 

Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, 

polinkius) jį ugdant ir mokant 
3,5 

Mokykloje mokytojai mokinius moko bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam, 
3,5 

Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo 

kūrėjais 
3,5 

Žemiausios vertės (tėvai) 

Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) 

pamokose būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) 

kalba, noriai leisčiau savo vaiką į tokias pamokas 

1,1 

Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją 

kalbą 
1,2 

Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas 

tik popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne 

pamokose 

1,4 

Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma 

kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos 

ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.) 

2,1 

Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų 

gimtosios kalbos mokėjimą 
3,0 

 

Mokinio pasiekimai ir pažanga 

Respondentai Atsakiusiųjų procentas: 

Mokytojai 34,8% 

Mokiniai 68% 

 

Aukščiausios vertės (mokytojai) 

Mūsų mokykla mokiniams teikia tikrai kokybišką išsilavinimą. 3,6 

mokinių informacinės kultūros ir kompiuterinio raštingumo 

ugdymui. 
3,5 

Mokinių pažymiai gerai atspindi pasiekimų kokybę. 3,5 

Manau, kad mūsų mokykla tinkamai parengia mokinius tolesniam 

mokymuisi, studijoms. 
3,5 

mokinių sportinei veiklai.. 3,5 
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Žemiausios vertės (mokytojai) 

Mokykloje yra veiksminga mokinių skatinimo sistema. 2,8 

metakognityvinių strategijų (įsiminimo, informacijos atrankos, 

mąstymo būdų) mokymui. 
2,9 

gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymui. 2,9 

aktyvaus ir sąmoningo mokymosi skatinimui. 3,0 

nuostatos prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ugdymui. 3,0 

 

Aukščiausios vertės (mokiniai) 

Aš suprantu ir savo teises, ir pareigas. 3,4 

Mokykloje yra geros galimybės sportuoti. 3,4 

Aš prisiimu atsakomybę už savo veiksmus. 3,3 

Man gerai sekasi bendrauti su suaugusiais. 3,3 

Aš esu savarankiškas. 3,3 

Žemiausios vertės (mokiniai) 

Aš dalyvauju mokinių organizacijose (skautų, maironiečių ir 

pan.).. 
2,0 

Aš domiuosi politiniais įvykiais. 2,5 

Aš teikiu įvairių pasiūlymų dėl renginių klasėje, mokykloje. 2,5 

Aš žinau, ką norėčiau veikti po 10 metų. 2,6 

Aš noriai dalyvauju mokyklos renginiuose. 2,7 
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IV. 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS  

pagal SSGG: Situacijos analizė 

 

Stiprybės: 

 

 Mokomųjų dalykų ir neformaliojo ugdymo programų pasiūla tenkina mokinių ugdymosi 

poreikius. 

 Užtikrinamas ugdymo pereinamumas ir tęstinumas. 

 Kompetentingi ir nuolat kvalifikaciją keliantys, tobulėti siekiantys pedagogai. 

 Mokiniai ir jų tėvai teigiamai vertina gimnazijos pasiekimus. 

 Palankus mokymuisi gimnazijos mikroklimatas. 

 Turtingas gimnazijos bibliotekos vadovėlių ir grožinės literatūros fondas. 

 Šiuolaikiška ir nuolat atnaujinama gimnazijos IKT ir organizacinės technikos bazė. 

 Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

 Aktyvi metodinė veikla. 

 Geri mokinių olimpiadų ir konkursų rezultatai. 

 Vieningai gimnazijoje įgyvendinama prevencinė socioemocines kompetencijas gilinanti ,,Lions 

Quest. Raktai į sėkmę“ programa. 

 Atvira visuomenei demokratiškumo bei humaniškumo principų besilaikanti gimnazijos 

bendruomenė, kuriai rūpi ne tik mokinių pažanga ir akademiniai pasiekimai, bet ir tarpasmeninių 

žmogiškųjų vertybių ugdymas. 

 

Silpnybės: 

 Estetinis gimnazijos vidaus ir išorės vaizdas. 

 III–IV gimnazijos klasės mokinių mokymosi motyvacija ir lankomumas. 

 Mokinių užimtumas laisvų pamokų metu. 

 Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. 

 Gabių mokinių identifikavimas ir ugdymas. 

 Edukacinės aplinkos, tiek natūralios, tiek specialiai organizuotos. 

 Tėvų pasyvus įsitraukimas į gimnazijos bendruomeninius renginius ir (ar) probleminių 

situacijų sprendimus. 

 

 Galimybės: 

 Mokinių mokymosi motyvacijos ir klasių bendruomenių stiprinimas. 

 Edukacinių aplinkų kūrimas. 

 Aktyvesnis dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

 Kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimas. 

 Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. 

 Įvairesnių pamokos formų paieška. 

 Mokinių veiklų pamokose diferencijavimas ir individualizavimas. 

 Gabių mokinių identifikavimo bei tolimesnio kompleksinio darbo su jais sistemos kūrimas. 
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 Gimnazijos estetinio ir reprezentacinio tiek vidaus, tiek išorės vaizdo naujinimas. 

 

 Grėsmės: 

 Mažėjantis mokinių skaičius. 

 Tėvų pasyvus dalyvavimas gimnazijos veikloje. 

 Mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas. 

 Suprastėję mokinių akademiniai pasiekimai. 

 Įstatyminės bazės didelė kaita ir neplanuotos veiklos. 

 Didelis tėvų užimtumas ir emigracija. 
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V.  2019 M. TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

Tikslai: 

3 . Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

4 . Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

3 . Tikslas. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

3.1. Uždavinys. Siekti aukštų ugdymo ir ugdymosi rezultatų, veiklų įvairovės. 

 

Eil. Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

3.1.1.  
Įgyvendinamas mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 
Visų dalykų mokytojai 2019 m. Žmogiškieji 

Vertinant mokinių pažangą ir 

pasiekimus 100% vadovaujamasi 

tvarkos aprašu. 

3.1.2.  
Aptarti pamokos tobulinimo aspektus 

metodinių grupių posėdžiuose. 
Metodinė taryba 2019 m. Žmogiškieji 

Ne mažiau kaip 2 metodiniai 

susirinkimai per metus. 

3.1.3.  
Diferencijuoti, individualizuoti bei 

suasmeninti ugdymą 
Visų dalykų mokytojai Visus metus Žmogiškieji 

Pritaikytų programų visiems spec. 

poreikių mokiniams parengimas, 

asmeninės mokinio pažangos 

stebėjimo formų pildymas (pildo 

mokiniai) 

3.1.4.  
Vesti įvairesnes pamokas (integruotos 

pamokos, edukacinės pamokos, pamokos 

netradicinėse erdvėse) 

Visų dalykų mokytojai Visus metus Žmogiškieji 

Kiekvienas mokytojas veda 2-3 

netradicines pamokas. 

3.1.5.  
Organizuoti mokytojų bendradarbiavimą, 

dalijimąsi gerąja patirtimi 

Visų dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Visus metus Žmogiškieji 

Ne mažiau kaip 2 metodiniai 

susirinkimai per metus. 

3.1.6.  
Atlikti pamokos ir ugdymo kokybės tyrimus 

„Mokymosi motyvacija“, „Mokinių 

mokymosi lūkesčiai“ 

Administracija, visų 

dalykų mokytojai ir 

pagalbos specialistai 

Visus metus Žmogiškieji 

2019 m. numatytuose tyrimuose 

dalyvaus 80 proc. mokinių, 45 proc. 

mokinių tėvų ir 60 proc. mokytojų 
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Eil. Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

3.1.7.  
Organizuoti seminarus gimnazijos 

pedagogams  
Visų dalykų mokytojai 

Gruodžio 

mėn. 
Žmogiškieji 

1-2 seminarai pagal mokytojų 

poreikius 

3.1.8.  
Dalyvauti ugdymo proceso tobulinimo 

seminaruose, kursuose  

Administracija, visų 

dalykų mokytojai  

Visus 

mokslo 

metus 

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

Visi mokytojai dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 

5 kartus per metus. Įgytos žinios padės 

tobulinti ugdymo turinio procesą 

3.1.9.  
Organizuoti konferenciją gimnazijos 

bendruomenei 
Metodinė taryba 

Gegužės-

birželio 

mėn. 

Žmogiškieji 

Gimnazijoje organizuojama visus 

metus tiriamoji veikla ir pristatoma 

vieną kartą metuose. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 70 proc. 

mokinių. 

3.1.10.  
Teikti pagalbą pirmuosius metus dirbantiems 

mokytojams. 

Mokytojai ekspertai, 

metodininkai 

Pagal 

poreikį 
Žmogiškieji 

Pirmus metus dirbantys bei mažesnę 

patirtį turintys mokytojai, 

bendradarbiaus su labiau patyrusiais 

kolegomis, aplankys ne mažiau kaip 2 

jų pamokas. 

3.1.11.  
Dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

projektuose, varžybose ir kt. 
Dalykų mokytojai 

Pagal 

tvarkaraštį 

Kelionės 

išlaidų ir 

skiriamų 

dienpinigių 

lėšos 

Gabūs mokiniai aktyviai dalyvaus 

rajono ir šalies dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

projektuose.  
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3.2. Uždavinys: Užtikrinti gimnazijos darbuotojų pareigybinių funkcijų vykdymą. 

 

Eil. Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

 terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

3.2.1.  
Atlikti mokytojų metinės veiklos ataskaitų 

analizę 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 
Birželis Žmogiškieji 

Sistemingas mokytojų įsivertinimas 

skatins mokytojus tikslingai tobulinti 

savo kompetencijas, siekti asmeninės 

pažangos ir padės identifikuoti 

tobulintinas sritis. 

3.2.2.  
Vertinti pagalbos mokiniui specialistų mokslo 

metų veiklos ataskaitas. 
Direktorius  Birželis Žmogiškieji 

Atlikta pagalbos mokiniams 

efektyvumo analizė leis įvertinti 

pagalbos specialistų ir mokytojų veiklą 

bei numatyti priemones tobulinimui 

šioje srityje 

3.2.3.  
Patvirtinti įsivertinimo pokalbio su darbuotoju 

fiksavimo formą. 

Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 
Vasaris Žmogiškieji 

Nustatyti stipriąsias ir tobulintinas sritis 

3.2.4.  
Grįžtamojo ugdymo proceso stebėjimo 

organizavimas ir aptarimas direkcinių 

pasitarimų metu. 

Administracija Visus metus Žmogiškieji 

Mokytojai laiku gaus metodinę pagalbą. 

3.2.5.  
Ugdomosios priežiūros rezultatus sistemingai 

aptarti mokytojų pasitarimuose, tėvų 

susirinkimuose. 

Administracija Visus metus Žmogiškieji 

2-3 susirinkimai. 

3.2.6.  
Organizuoti klasės vadovo veiklos patikrą -

įvertinimą.  
Klasių vadovai 

Klasių 

valandėlių 

metu 

Žmogiškieji 

Klasės vadovo veiklos stebėsenos metu 

mokytojai gaus reikalingą konsultaciją. 

Per bendrą klasės veiklą ugdomos 

vertybinės nuostatos: patriotiškumas, 

pilietiškumas, bendradarbiavimas, 

atsakomybė ir kt. Daugiau kaip 60 proc. 
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Eil. Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

 terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

mokinių klasės veiklą vertins kaip 

įdomią ir turiningą. 

3.2.7.  
Pagalbos mokiniui specialistų bei klasės 

auklėtojų bendradarbiavimas siekiant 

efektyvumo klasės valdymo klausimais. 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Pagal 

poreikį 
Žmogiškieji 

Gerės klasių mikroklimatas. 

Efektyvesnė ugdomoji veikla pamokoje. 

20 proc. sumažės pamokose incidentų. 

3.2.8.  
Vykdyti neformaliojo švietimo užsiėmimų 

priežiūrą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 
Nuolat Žmogiškieji 

Neformaliojo švietimo veiklos 

stebėjimas leis koreguoti pasiūlą, 

išsiaiškinti šių veiklų kokybę. Siūlomos 

veiklos atitiks 70 proc. mokinių 

poreikius. Ne mažiau kaip 80 proc. 

mokinių neformaliojo ugdymo 

renginius ir formas gimnazijoje vertins 

teigiamai. 

3.2.9.  
Bibliotekos ir skaityklos darbuotojų darbo 

priežiūra 
Direktorius Nuolat Žmogiškieji 

Kryptingai formuojamas bibliotekos 

fondas, atsižvelgiant į ugdymo planus, 

bendradarbiaujant su mokytojais ir 

mokiniais. 

 

4  Tikslas. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas. 

4.1.Uždavinys. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas, siekiant ugdymosi kokybės  

Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4.1.1.  
Sukurti gimnazijos erdvių panaudojimo 

edukaciniams tikslams koncepciją 

Gimnazijos direktorius,  

Darbuotojas, atsakingas už 

estetinį gimnazijos 

apipavidalinimą 

Vasaris Žmogiškieji 

Įrengtos ir naudojamos 1-2 naujos 

edukacinės erdvės 
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Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4.1.2.  
Didinti gimnazijos kabinetų ir stendų 

edukacines galimybes 
Mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

Stenduose medžiaga atnaujinama 2- 3 

kartus per metus 

4.1.3.  
Turtinti gimnazijos muziejų, sutvarkyti 

ekspoziciją 
Muziejaus darbuotojas 

Visus 

mokslo 

metus 

MK lėšos 

200 eurų 

Medžiaga skaitmeninama 

4.1.4.  
Gimnazijos techninio projekto 

parengimas 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R.Povilaitis 
gegužė 

Biudžeto 

lėšos 

Parengtas techninio darbo projektas. 

Numatomi darbai – cokolio ir 

pastogės perdangos šiltinimas, 

elektros galios padidinimas ir 

elektros instaliacijos pakeitimas II, 

III, IV aukštuose, apšvietimo 

modernizavimas, šilumos sistemos 

atnaujinimas. Lifto rengimas 

4.1.5.  
Praplėsti informavimo sistemos zonas: 

papildomas ekranas II aukšte. 
Inžinierius kompiuterininkas Rugpjūtis 500 eurų 

Įrengtas papildomas ekranas 

4.1.6.  Gimnazijos kiemo sutvarkymas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R. Povilaitis 

Liepa, 

rugpjūtis 

18 000 eurų,  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Sutvarkytas kiemas 

4.1.7.  Pagrindinio pastato III aukšto remontas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R.Povilaitis 

Liepa, 

rugpjūtis 

8000 eurų,  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Pakeistos visų kabinetų III aukšto 

durys 

4.1.8.  Pagrindinio pastato II aukšto remontas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R.Povilaitis 

Liepa, 

rugpjūtis 
15 000 eurų 

Vidaus sienų dalių griovimo ir 

remonto darbai, įrengiant elektros 
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Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

instaliaciją, apšvietimo 

modernizavimas 

4.1.9.  Užsienio kalbų mokymo klasės įrengimas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R. Povilaitis 
Visus metus MK lėšos 

21 kabinete įrengti 8 kompiuteriai su 

interneto prieiga 

4.1.10.  22 kabinetas 
Direktoriaus pavaduotojas ūkio 

reikalams R. Povilaitis 
Liepa 

2 000 eurų,  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

 

Atliktas kapitalinis 22 kabineto 

remontas 

 

4.2.Uždavinys. Pagalbos mokiniui tobulinimas, siekiant ugdymosi pažangos.  

 

Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4.2.1.  
Diegti prevencinę programą „Lions 

Quest. Raktas į sėkmę“ 
Klasių vadovai 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

Kiekvieną savaitę mokiniai dalyvauja 

požiūrį į vertybes, savanorystę ir 

lyderystę formuojančiose klasės 

valandėlėse  

4.2.2.  

Adaptacijos laikotarpiu atlikti 

mokinių pasiekimų ankstesnėje 

mokykloje ir gimnazijoje pokyčių 

analizę 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 
Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

Remiantis atliktos analizės išvadomis, 

suteikti reikiamą pagalbą mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų. 

Nustačius pasiekimų įvertinimo 

lygmenį padėti siekti ugdymosi 

pažangos. 
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Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4.2.3.  
Pedagoginės pagalbos teikimas 

mokiniams. Moduliai, konsultacijos 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Pagal 

tvarkaraštį ir 

poreikį 

individualioms 

ar grupinėms 

konsultacijoms 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Sistemingai teikiama pedagoginė 

pagalba: 

1 kartą per savaitę vyksta dalykų 

konsultacijos; gilinamos žinios 

moduliuose. 

4.2.4.  
Gabių mokinių ugdymas. 

Konsultacijos 
Visų dalykų mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

Gabūs mokiniai dalyvaus „Gabių 

mokinių akademijoje“, „VGTU 

laboratorijose“, „BIOSA“ nuotolinėse 

studijose, respublikinėse olimpiadose, 

konkursuose. 10 proc. padidės mokinių, 

valstybinių brandos egzaminų 

įvertinimai, surinkusių daugiau nei 50 

balų. 

4.2.5.  
III-IV gimnazijos klasių mokinių 

užimtumas laisvų pamokų metu 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui ir skaityklos 

darbuotoja 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

90 proc. mokinių per laisvas pamokas 

ruošiasi pamokoms, dirba skaitykloje, 

konsultuojasi, sportuoja.  

4.2.6.  
Mokinių mokymosi krūvių 

reguliavimas  
Dalykų mokytojai 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

Sudaromas kontrolinių darbų grafikas 

TAMO dienyne ir mokiniai rašo tik 1 

kontrolinį darbą per dieną.  

4.2.7.  
Analizuoti mokinių mokomųjų 

dalykų ir neformaliojo švietimo 

poreikius ir juos tenkinti 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, klasės vadovai 

Parengiama iki 

gegužės 

mėnesio 

Žmogiškieji 

Mokinių pasirenkamųjų dalykų ir 

modulių pasirinkimai tenkinami 90 

proc. 5 proc. padidės mokinių, 

lankančių neformaliojo švietimo 

užsiėmimus, skaičius. 

4.2.8.  
VBE ir PUPP rezultatų analizė, 

aptarimas 

Metodinės grupės, metodinė 

taryba 

Rugsėjis, 

spalis 
Žmogiškieji 

VBE ir PUPP rezultatai koreliuoja. 
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Eil.Nr. Veiklos 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai Laukiamas rezultatas 

4.2.9.  

Pagalbos mokiniams, 

susiduriantiems su psichologinėmis 

ir socialinėmis problemomis, 

teikimas 

Švietimo pagalbos specialistai Nuolat Žmogiškieji 

100 proc. teikiama pagalba mokiniams, 

susiduriantiems su psichologinėmis ir 

socialinėmis problemomis.  

4.2.10.  Mokinių motyvacijos stiprinimas 

Klasių vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai, ugdymo 

karjerai specialistai 

Nuolat Žmogiškieji 

Mokytojai numatys palankias 

mokiniams mokymosi strategijas, 

skatins aktyvų mokymą ir mokymąsi. 

4.2.11.  
Mokinių lankomumo priežiūra ir 

kontrolė 

VGK, klasių vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai, 

administracija 

Nuolat Žmogiškieji 

10 proc. sumažės mokinių be 

pateisinamos priežasties praleistų 

pamokų skaičius, lyginant su 2018 

metais. 

4.2.12.  
Ugdyti mokinių mokymosi mokytis 

kompetenciją 
Dalykų mokytojai Nuolat Žmogiškieji 

80 proc. mokinių veiksmingai taiko 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymo (si) strategijas. 

4.2.13.  
Įgyvendinamas mokinio 

individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos aprašas 

R. Streleckienė, klasių vadovai Nuolat Žmogiškieji 

Kiekvienas mokinys stebi ir fiksuoja 

individualią pažangą.  

4.2.14.  

Įgyvendinamas Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 

profesinio orientavimo veiklos 

planas 

R. Streleckienė, klasių vadovai Nuolat Žmogiškieji 

Tinkamai sudaryti individualūs ugdymo 

planai, reikalingi būsimai specialybei 

įgyti. 
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VI. METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

VI.I. POSĖDŽIAI 

Tema Data Atsakingas Vykdytojai 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

I pusmečio mokymosi rezultatų ir 

lankomumo analizė 

Metinio veiklos plano 2019 m. 

aptarimas 

Vasaris Direktorius  

A. Januškevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui J. 

Gudelienė,  

O.Enčerienė, 

R.Streleckienė 

Gimnazijos vadovai, 

Klasių vadovai 

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimas ,,Mokinio pasiekimai ir 

pažanga“, mokymosi rezultatų ir 

lankomumo analizė; Tėvų (globėjų) 

informavimo ir švietimo tyrimo 

aptarimas; Neformaliojo ugdymo 

poreikių aptarimas 

Balandis Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui J. 

Gudelienė,  

O. Enčerienė, 

IT mokytoja E. 

Liutkevičienė  

Įsivertinimo darbo 

grupė 

II pusmečio mokymosi rezultatų ir 

lankomumo analizė 

Birželis Direktorius  

A. Januškevičius 

Klasių vadovai 

Abiturientų brandos egzaminų 

rezultatai ir Simo Velonskio bei 

Nijolės Globienės premijų 

paskyrimas 

Liepa Direktorius  

A. Januškevičius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui J. 

Gudelienė,  

O. Enčerienė 

Premijų skyrimo 

komisija 

2019 m. gimnazijos bendruomenės 

veiklos rezultatai ir ateities 

perspektyvos; PUPP ir brandos 

egzaminų rezultatų aptarimas; UP 

2018-2019 m. m. aptarimas. 

Rugpjūtis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos  

J. Gudelienė,  

O. Enčerienė 

Gimnazijos vadovai 

Gimnazijos Veiklos kokybės 

įsivertinimas ,,Ugdymas mokyklos 

gyvenimu“ 

Gruodis Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

J.Gudelienė,  

O. Enčerienė ir IT 

mokytoja E. 

Liutkevičienė 

Visa bendruomenė 

(anketos mokiniams, 

mokytojams, klasių 

vadovams, tėvams ir 

savivaldos 

institucijoms) 

1-3g. klasių mokinių adaptacija Gruodis Direktorius  

A. Januškevičius 

Gimnazijos vadovai, 

soc. pedagogės, 

psichologė, dalykų 

mokytojai 
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Tema Data Atsakingas Vykdytojai 

Direkcijos 

Gimnazijos metodinės tarybos ir 

metodinių grupių darbo kryptys  

Sausis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja O. 

Enčerienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė V. 

Bartusevičienė 

Metodinės tarybos 

pirmininkė V. 

Bartusevičienė ir 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Visuotinio tėvų susirinkimo 

pagrindinių klausimų aptarimas ir 

pranešimų pasiskirstymas 

Sausis Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, klasių 

vadovai 

Brandos egzaminų pasirinkimas Rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

J. Gudelienė  

Klasių vadovai 

Mokytojų pamokų krūvių 

paskirstymas 

Birželis Direktorius ir 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui O. 

Enčerienė 

Individualaus ugdymo plano 

sudarymas (I-IV gimnazijos klasės) 

Gegužė Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja O. 

Enčerienė  

Dalykų mokytojai 

Vadovėlių bei mokymo priemonių 

poreikis  

Birželis Gimnazijos 

bibliotekos vedėja 

V. Sendžikienė 

Dalykų mokytojai 

Mokyklinės dokumentacijos 

sutvarkymas. Klasių auklėtojų planų, 

teminių planų, modulių programų 

aptarimas ir tvirtinimas 

Rugsėjis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

J. Gudelienė,  

O. Enčerienė 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

I pusmečio pažangumo ir 

lankomumo problemų analizė 

(išankstinė apžvalga) 

Gruodis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

J. Gudelienė  

O. Enčerienė 

Klasių vadovai 

I ir III gimnazijos klasių mokinių 

adaptacija 

Gruodis Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui  

J. Gudelienė,  

Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasių 

vadovai 
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Tema Data Atsakingas Vykdytojai 

O. Enčerienė ir 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

Lankomumo ir pažangumo problemų 

svarstymas 

Pagal poreikį Administracija, 

socialiniai 

pedagogai 

Klasių vadovai 

Gimnazijos svetainės 

informatyvumas 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojos  

O. Enčerienė,  

J. Gudelienė 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, IT 

mokytojas Algirdas 

Kazinevičius 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

I. 2018 METŲ METODINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje metodinės tarybos veikla vykdoma 

vadovaujantis mokytojų metodinių grupių pasiūlymais bei gimnazijos 2018–2019 metų metiniu 

veiklos planu. Metodinė taryba darbą organizuoja ir planuoja bendraudama su gimnazijos 

administracija, gimnazijos taryba bei mokomųjų dalykų metodinėmis grupėmis. Buvo numatyti šie 

prioritetai: gerinti ugdymo procesą – mokymo ir mokymosi kokybę, efektyvinti pamoką, ugdyti 

bendrųjų bei dalykinių kompetencijų, vertybinių nuostatų formatavimą, saugios, sveikos ir 

patrauklios aplinkos kūrimą. Skatinti mokytojų bei mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą . 2018 metais, kaip ir kiekvienais metais, didelį dėmesį skyrėme pamokos kokybės 

gerinimui, vertinimui ir įsivertinimui pamokoje, mokinio individualios pažangos stebėjimui ir 

fiksavimui. Aptarėme mokinio individualios pažangos stebėjimo būdus bei dažnį. Ne tik aptarėme 

galimybę vesti pamokas kitur ir kitaip, bet ir vedėme pamokas kitose edukacinėse erdvėse. 

Diferencijavome ir individualizavome mokomąją medžiagą, mažinant mokinių darbo krūvį. 2018 

metais Metodinėje taryboje, kaip ir kiekvienais metais, aptarėme brandos egzaminų rezultatus ir 

svarstėme, kaip egzaminų rezultatus panaudosime mokinių pasiekimams gerinti. Paruošėme 

mokinius dalyvauti respublikinėse, rajoninėse, mokyklinėse gamtos mokslų olimpiadose, vykdėme 

dalykų bandomuosius egzaminus. Organizavome gimnazijos mokinių projektinių ir tiriamųjų darbų 

konferencijoje.  

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojai dalyvauja įvairiuose 

kvalifikacijos kėlimo kursuose bei seminaruose, dalijasi gerąja darbo patirtimi bei informacija, gauta 

iš įvairių susirinkimų, seminarų, kursų bei konferencijų.. Savo ugdytinius konsultuoja ir juos ruošia 

dalyvauti rajoniniuose bei šalies mastu organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, įvairiuose 

projektuose, kituose savivaldybės renginiuose. 

II. 2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI. TIKSLAI. UŽDAVINIAI 

 

Prioritetai: gerinti ugdymo procesą – mokymo ir mokymosi kokybę, efektyvinti pamoką, 

ugdyti bendrųjų bei dalykinių kompetencijų, vertybinių nuostatų formavimą, saugios, sveikos ir 

patrauklios aplinkos kūrimą bei skatinti mokytojų bei mokyklos bendruomenės narių bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Tikslai: užtikrinti ugdymo, ugdymosi kokybės gerinimą bei pažangą, siekti nuolatinio 

mokytojų profesinio kompetencijų augimo, skleisti pedagogines, metodines naujoves bei dalintis 

gerąja darbo patirtimi su kitų dalykų mokytojais. Taikyti įvairias ugdymo(si) strategijas, atsižvelgiant 

į mokinio gebėjimus, galimybes ir poreikius; 



 

 25  

Uždaviniai: užtikrinti kokybišką pagrindinio ir vidurinio bendrojo ugdymo programų 

įgyvendinimą, saugų mikroklimatą mokiniams bei kokybišką ir sistemingą bendradarbiavimą su 

mokinių tėvais. Tobulinti vertinimą ir įsivertinimą, skatinti mokinius siekti asmeninės pažangos ir 

atsakomybės už savo mokymąsi. 

III. 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Atsakingas Data Pastabos 

1. Mokomųjų dalykų metodinių grupių 

mokytojų pasitarimai 

 Grupių 

pirmininkai 

Du kartus 

per mėnesį 

 

2. Pranešimų „Kolega – kolegai“ ciklas 

„Kompiuterinių programų ir 

skaitmeninių įrankių naudojimas 

ugdymo turinio pateikimui, mokinių 

vertinimui, konsultavimui ir 

motyvacijos didinimui“: 

pasisakymas apie svetainės 

https://mokovas.wordpress.com/ 

medžiagos panaudojimo galimybes 

lietuvių kalbos pamokose; 

lituanistinėse svetainėse lituanistų 

miestelis, lituanistų avilys skelbiamos 

medžiagos apžvalga. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinės grupės 

nariai 

Spalis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

3. Seminaras gimnazijos mokytojams 

„Dalijamės gerąja darbo patirtimi‘‘. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinės grupės 

nariai 

Gruodis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

4. Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo 

projekto svarstymas (metodinės grupės 

išvadų parengimas) 

V. Bartusevičienė 

ir visi metodinės 

tarybos nariai 

Sausis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

5. Metodinės tarybos 2018 metų veiklos 

analizė ir 2019 metų veiklos aptarimas. 

Pirmininko ataskaita 

V. Bartusevičienė 

ir visi metodinės 

tarybos nariai 

Sausis  

6. 2019 m. valstybinio ir mokyklinio 

brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo bei lietuvių 

kalbos ir literatūros įskaitos 

tvarkaraščių bei tvarkos aprašų, 

vykdymo, vertinimo instrukcijų 

aptarimas  

V. Bartusevičienė 

ir metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

7. Jaunųjų filologų darbų analizė ir 

vertinimas, atrinkimas į rajoninį etapą 

V. Bartusevičienė 

ir lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinės grupės 

nariai 

Sausis   

https://mokovas.wordpress.com/
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Eil. 

Nr. 
Veikla Atsakingas Data Pastabos 

8. Matematikos pamoka kitaip. Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos mokytojos Vilmos 

Skiepenaitienės dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi, pamokos stebėjimas ir darbo 

metodų aptarimas. 

B. Galbogienė Sausis – 

vasaris 

Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

9. Gimnazijos I-IV klasių mokinių 

mokomųjų dalykų olimpiadų bei 

konkursų etapai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis – 

balandis 

Mokytojai 

dalyvauja 

vertinimo 

komisijose 

10. Rajoniniai IX-XII (I-IV gimnazijos) 

klasių mokinių mokomųjų dalykų 

olimpiadų bei konkursų etapai  

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Sausis – 

balandis  

Mokytojai 

dalyvauja 

vertinimo 

komisijose 

11. Stendiniai pranešimai, skirti rašytojams 

atminti 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojų metodinė 

grupė  

Sausis – 

rugpjūtis  

  

12. Pasidalijimas gerąja darbo patirtimi. 

gerąja darbo patirtimi. Atvirų pamokų 

bei pamokų organizavimas 

netradicinėse aplinkose 

Metodinių grupių 

pirmininkai ir 

mokytojai  

Vasaris – 

balandis  

 

13. Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokyklinio brandos egzamino, įskaitos 

ir pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vykdymas ir dalyvavimas 

vertinimo grupių darbe 

Visi metodinės 

grupės nariai  

Pagal 

nurodytą 

tvarkaraštį  

Mokytojai 

dalyvauja 

vertinimo 

komisijose 

14. Matematikos dalyko gerosios darbo 

patirties sklaida „Funkcijos išvestinės 

taikymo uždavinių sprendimo 

metodika“  

D. Kondrotaitė Kovas Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

15. Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas (būdai ir 

dažnis). Vertinimas ir įsivertinimas. 

Sukauptos informacijos panaudojimas 

pamokos kokybei gerinti (diskusija prie 

apskrito stalo) 

V. Bartusevičienė 

ir lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinės grupės 

nariai 

Kovas Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

16. Integruotas biologijos technologijų 

projektas Žemės dienai paminėti 

J. Ašutaitytė  Kovas Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

17. Gerosios darbo patirties sklaida 

(matematikos pamoka): 

„Kombinatorikos ir tikimybių teorijos 

uždavinių sprendimo metodika“ 

B. Galbogienė Balandis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 
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Eil. 

Nr. 
Veikla Atsakingas Data Pastabos 

18. Matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo vykdymas ir 

dalyvavimas vertinimo grupių darbe 

Visi metodinės 

grupės nariai  

Pagal 

nurodytą 

tvarkaraštį  

Mokytojai 

dalyvauja 

vertinimo 

komisijose  

19. Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto diena gimnazijoje  

B. Galbogienė,  

A .Zikienė 

Balandis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

20. Diskusija prie apskrito stalo apie 

ugdomųjų veiklų individualizavimą ir 

diferencijavimą ,,Kaip ugdome gabius 

ir talentingus mokinius?“  

V. Bartusevičienė, 

kitų dalykų 

metodinių grupių 

pirmininkai bei 

mokytojai 

Balandis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

21. Integruotų pamokų organizavimas ir 

pravedimas 

Dalykų metodinių 

grupių pirmininkai 

Sausis – 

balandis  

 

22. Integruota rusų kalbos ir technologijų 

pamoka 

S. Stankevičienė, I. 

Petruitienė 

 

Balandis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

23. Susirinkimas ,,Darbo su gabiaisiais 

mokiniais pobūdis, problemos, 

rezultatai ir pasiekimai konkursuose bei 

olimpiadose“ 

V. Bartusevičienė 

ir kitų dalykų 

metodinių grupių 

mokytojai 

Gegužė  Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys  

24. Biologijos tiriamųjų darbų konferencija 

„Mokomės tirdami“ 

J. Ašutaitytė Gegužė  Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

25. Laikraščio ,,Spindulys“ leidimas V. Greičiūnienė Per mokslo 

metus 

 

26. Bendradarbiavimas su buvusiais 

mokiniais, įvairių institucijų 

darbuotojais bei renginių 

organizavimas 

V. Bartusevičienė 

ir metodinių grupių 

pirmininkai 

Per mokslo 

metus 

Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

27. Kalbos dienos paminėjimo renginiai Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės grupės 

nariai  

Per mokslo 

metus  

  

28. Darbas su gabiais mokiniais Metodinių grupių 

nariai 

Per mokslo 

metus 

 

29. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, 

brandos egzaminų ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo 

rezultatų aptarimas 

Metodinių grupių 

nariai 

Rugpjūtis  
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Eil. 

Nr. 
Veikla Atsakingas Data Pastabos 

30. Įvairių dalykų mokytojų teminių planų 

aprobavimas 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Rugpjūtis   

31. Mokinių ruošimas dalyvauti 

olimpiadose, konkursuose ir kituose 

renginiuose 

V. Bartusevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai ir 

dalykų mokytojai 

Per mokslo 

metus 

  

32. Pasiekimų olimpiadose ir konkursuose 

rezultatų analizė 

V. Bartusevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai ir 

dalykų mokytojai 

Birželis Dalyvauja 

ir 

kviestiniai 

asmenys 

33. Metodinės tarybos veiklos plano 2020 

metams ruošimas, jo aptarimas ir 

patvirtinimas. 

V. Bartusevičienė 

ir metodinių grupių 

pirmininkai 

Birželis  

34. Įvairios literatūros bei vadovėlių 

užsakymas 

V. Bartusevičienė 

ir metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugpjūtis Dalyvauja 

ir 

bibliotekos 

darbuotojai 
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VI.III. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

1. Skatinti mokymo/ si motyvaciją; 

2. Tobulinti bendradarbiavimo su tėvais formas; 

3. Kurti mokymosi aplinką, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą; 

4. Aprūpinti kabinetus ir kitas edukacines erdves mokymosi priemonėmis. 

 

Gimnazijos tarybos 

veiklos uždaviniai 
Priemonės Data 

1.Skatinti gimnazijos 

bendruomenės narių 

bendravimą  

2017-2018 m. gimnazijos veiklos ataskaita  rugsėjo mėn. 

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2018-2019 m. 

m. rengimas  
rugsėjo mėn. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos 

aptarimas  
rugsėjo mėn. 

Gimnazijos tarybos ir mokinių tarybos 

bendradarbiavimas. Rajoninis renginys “Būk 

aktyvus“ 

kovo mėn. 

Gimnazijos savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas. Susitikimo-diskusijos 

organizavimas  

balandžio mėn. 

2. Stebėti ir vertinti 

įvairias gimnazijos 

veiklos sritis 

Gimnazijos ūkinės–finansinės veiklos 2018 m. 

aptarimas  
rugsėjo mėn. 

2proc.  pajamų mokesčio surinktų lėšų 

panaudojimo svarstymas  
visus metus 

Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo, 

mokymosi problemas  
visus metus 

3.Teikti įvairiapusę 

pagalbą, kuriant saugų 

gimnazijos 

mikroklimatą, 

patrauklią aplinką 

Inicijuoti 2% pajamų mokesčio surinkimą, teikti 

gimnazijos administracijai pasiūlymus dėl 

surinktų lėšų panaudojimo  

visus metus 

Gimnazijos tarybos veiklos sklaida gimnazijos 

internetinėje svetainėje  
visus metus 

Kartu su kitais mokyklos savivaldos organais 

(mokinių taryba, pedagogų taryba ir klasių tėvų) 

teikti pasiūlymus gimnazijos administracijai dėl 

gimnazijoje vykdomos veiklos  

visus metus 

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo 

procese ar gimnazijos bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas  

visus metus 

  



 

 30  

VI.V. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS  

Pedagoginės priežiūros veiklos metodai:  

Stebėjimas, renginių analizė, pokalbiai, administracijos pasitarimai. 

Tikslai:  

Padėti įgyvendinti veiklos plane numatytus tikslus ir uždavinius. 

Paskatinti mokytojus tobulėti, siekti asmeninės pažangos ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant 

gimnazijos metinį veiklos planą. 

Mėnuo 
Švietimo priežiūros 

 temos ir objektai 

Kaip bus 

informuojama 

apie priežiūros 

rezultatus 

Atsakingas 

asmuo 

Priežiūros  

metodai 

Rugsėjis Dalykų programų, 

dalyko modulio, 

neformalaus ugdymo, 

klasės vadovų darbo 

aprobavimas, 

suderinimas. Klasių e-

dienynų, mokinių 

asmens bylų pildymo 

situacija 

Mokytojų 

pasitarimuose ir 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas  

Spalis Neformalaus ugdymo 

organizavimas: kaip 

laikomasi darbo grafikų, 

užsiėmimų lankomumas, 

dienynų pildymas 

Administracijos 

pasitarime  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui J. 

Gudelienė 

Neformalaus 

ugdymo 

užsiėmimų 

lankymas 

Lapkritis Mokinių profesinis 

švietimas 

Administracijos 

pasitarime 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Anketinė 

apklausa ir klasių 

auklėtojų 

ataskaitos dėl 

individualių planų 

Pagal 

atestacijos 

planą 

Mokytojų praktinės 

veiklos atitikimas 

siekiamai įgyti 

kvalifikacinei kategorijai 

Atestacinės 

komisijos 

posėdyje, 

dokumentacijoje 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Pamokų ir kitų 

renginių 

stebėjimas, 

dokumentacijos 

nagrinėjamas  

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokytojų budėjimas 

gimnazijoje 

Mokytojų 

pasitarime 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Stebėjimas 

Vasaris ir 

gegužė 

TAMO dienyno 

pildymas. Mokinių 

vertinimas pagal priimtą 

gimnazijoje ,,Mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašą“ 

Mokytojų 

tarybos posėdyje 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

TAMO dienyno 

tikrinimas 
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VI.VII. RENGINIŲ PLANAS  

Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Sausio 4 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis O. Enčerienė, vaiko 

gerovės komisija 

Sausio 4 d. Ataskaitos apie etnokultūrinę ir kraštotyrinę veiklą 

gimnazijoje rengimas 

J. Gudelienė 

Sausio 3 sav. Pirmos pagalbos ,,ABC“ 1 g. kl. D. Kriščiūnienė 

Sausio 11 d. Sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti atminimo 

medžiagos parengimas 

B. Genienė, J. 

Laurinaitis, Z. Bilotienė, 

2c klasė 

Sausio 11 d. Paroda, skirta Sausio 13-ajai paminėti (gimnazijos 

bibliotekoje) 

V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Sausio 11 d. Jaunimo epistolinio rašinio konkurso I turas Lietuvių k. mokytojai 

Sausio 17 d.  I-IV gimnazijos klasių mokinių lietuvių kalbos 

(gimtosios) olimpiados mokyklinis turas  

Lietuvių k. mokytojai 

Sausio 17 d.  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados I etapas A. Kiniulis,  

A. Kazinevičius 

Sausio 18 d.  Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono turas J. Ašutaitytė,  

A. Plevokienė 

Sausio 25 d. Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso I turas 

(gimnazijos skaitykloje) 

Lietuvių k. mokytojai 

Sausio 25 d.  Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajono turas A. Kiniulis,  

A. Kazinevičius 

Sausio 25d. III gimnazijos klasės mokinių anglų kalbos 

olimpiados I turas 

Anglų k. mokytojai 

Sausio 30 d. Lietuvos mokinių istorijos olimpiados I turas B. Genienė, J. Laurinaitis 

Vasario 4 d. Lietuvos mokinių 31-osios informatikos olimpiados 

III etapo I dalis 

E. Liutkevičienė 

Iki vasario 7 d. Į mokinių registrą suvedami mokinių, laikysiančių 

PUPP, vardiniai sąrašai 

J. Gudelienė 

Vasario 8 d. Šimtadienio šventė Administracija, klasių 

vadovai 

Vasario 13 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas rajoninio mokinių 

meninio skaitymo konkurso ture  

Lietuvių k. mokytojai 

Vasario 14 d  Šv.Valentino teminis vakaras I g. klasių mokiniams Ic klasė L. Maskolaitienė 

Renginyje budi I  klasių 

vadovai, vadovaudamiesi 

direktoriaus įsakymu 

Vasario 15 d. Renginys, skirtas vasario 16-tai paminėti J. Gudelienė, 

J. Norkūnienė,  
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

G. Mikšienė,  

J. Davidavičienė,  

J. Laurinaitis,  

B. Genienė 

Vasario 20 d. Geografijos olimpiados I turas B. Pauliukienė 

Visą vasario 

mėnesį  

Paroda, skirta Vasario 16-ajai V. Sendžikienė 

Vasario 22 d.  Gimnazijos mokinių dalyvavimas rajoniniame III 

gimnazijos klasių mokinių anglų kalbos olimpiados 

ture  

Anglų k. mokytojai 

Vasario 27 d. Rusų kalbos olimpiados I turas Rusų kalbos mokytojai 

Vasario 27 d. III gimnazijos klasių mokinių vokiečių kalbos 

olimpiados I turas 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Visą vasario 

mėnesį 

Dorinio ugdymo pamokos, skirtos Holokausto 

aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų 

paminėjimui 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Visą vasario 

mėnesį 

Filmų, skirtų Holokausto aukomis tapusių Lietuvos 

gyventojų atminimo metų paminėjimui, žiūrėjimas, 

aptarimas („Pasipriešinimas“, ,,Pianistas“, ,,Dėdė 

Chakelis“) 

I. Danupienė, V. 

Klepikovienė,  

B. Genienė,  

J. Laurinaitis,  

V. Staponas 

Visą vasario 

mėnesį 

Istorijos pamokos, skirtos Lietuvos valstybei 

reikšmingų istorinių įvykių sukaktims paminėti: 

Vasario 16-oji 

B. Genienė, 

J. Laurinaitis 

Kovo 1 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

finalinės smiginio varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 1 d. 

 

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

finalinės šaškių varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 5 d. Užgavėnės V. Pakinkytė, Ia klasė 

Kovo 7-8 d.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimo renginiai: informacinis stendas; 

paroda bibliotekoje;  

Filmo apie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 

Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės 

atstatymo signatarę Birutę Nedzinskienę (istorijos 

pamokų metu) žiūrėjimas, aptarimas. 

J. Laurinaitis 

V. Sendžikienė 

J. Laurinaitis,  

B. Genienė 

Kovo 7 d. Rajoninis intelektualinis mokinių konkursas „Protų 

mūšis“ 

J. Gudelienė, 

J. Laurinaitis, 

B. Genienė, 

A. Akutaitienė, 

J. Kazinevičienė, 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

B. Pauliukienė, 

G. Mikšienė, 

J. Davidavičienė, 

A. Būblaitis,  

E. Liutkevičienė 

Kovo 14 d. Rajoninis XI (III gimnazijos) klasių mokinių vokiečių 

kalbos olimpiados turas 

Vokiečių kalbos 

mokytojai 

Kovo 14 d. Rajoninė mokinių tarybos konferencija „Būk 

aktyvus“ 

J. Gudelienė, 

Mokinių taryba, 

IIb klasė, 

R. Žemelienė, 

J. Davidavičienė, 

A. Būblaitis, 

G. Mikšienė 

Kovo 14 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų (mišrių 

komandų) finalinės virvės traukimo varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 14 d. Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių 

(berniukų komandų) finalinės krepšinio varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 16 d. Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2019“ Matematikos mokytojai 

Kovo 20 d. Pasaulinės Žemės dienos paminėjimas  D. Kriščiūnienė 

Kovo 22 d. Pasaulinės Vandens dienos paminėjimas  D. Kriščiūnienė 

Balandžio 1-ą 

savaitę 

Pasirūpink savo sveikata „Gimnazijos poliklinika“ D. Kriščiūnienė 

Balandžio 2-ą 

savaitę 

Neformaliojo ugdymo poreikių anketos pateikimas, 

duomenų analizė 

J. Gudelienė, 

 klasių vadovai 

Balandžio 3-ią 

savaitę 

Pavasarinė talka J. Gudelienė,  

A. Būblaitis, 

 klasių vadovai 

Balandžio 3-ią 

savaitę 

Akcija tarptautinei gyvybės dienai paminėti I. Danupienė,  

V. Klepikovienė 

Balandžio 

mėnesį 

Paroda „Velykų belaukiant“ I. Petruitienė,  

A. Būblaitis,  

J. Davidavičienė 

Balandžio 

mėnesį 

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano (II 

gimnazijos klasių mokiniams) 

O. Enčerienė 

Balandžio 12 d. Fizikos projektas „Tarp žemės ir kosmoso“ A. Kiniulis 

Balandžio 19 d.  Pilietinė socialinė akcija Administracija,  

klasių vadovai 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Balandžio 26 d. Projektinė diena: mokinių konferencija „Tiriamieji 

darbai“ 

V. Bartusevičienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai,  

dalykų mokytojai 

Kovo, balandžio 

ir gegužės 

mėnesį 

Dalyvavimas respublikinėse akcijose „Gegužė -

mėnuo be smurto“ ir „Savaitė be patyčių“ 

L. Tamošaitienė 

Gegužės 3 d. Informacijos ruošimas temai „Šeima didžiausia 

vertybė“, skirtai Tarptautinei šeimos dienai paminėti 

I. Danupienė,  

V. Klepikovienė 

Gegužės 3 d. Knygų paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir 

knygos dienai 

V. Sendžikienė 

Gegužės 2 sav. Biologijos tiriamųjų darbų konferencija „Mokomės 

tirdami“ 

J. Ašutaitytė 

Gegužės 9-10 d. Dorinio ugdymo pamokos, skirtos Tarptautinei 

šeimos dienai paminėti  

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Gegužės 24 d.  Paskutinio skambučio šventė S. Ambrazaitis,  

G. Mikšienė,  

III kl. auklėtojai 

Gegužės mėnesį Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano (II 

gimnazijos klasių mokiniams) 

O. Enčerienė  

Gegužės mėnesį Istorijos pamokos, skirtos Partizanų pagerbimo, 

kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos 

paminėjimui 

Istorijos mokytojai 

Gegužės mėnesį Istorijos pamokos, skirtos Holokausto aukomis 

tapusių Lietuvos gyventojų atminimo metų 

paminėjimui 

B. Genienė, 

J. Laurinaitis 

Gegužės 30 d. Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti 

L. Tamošaitienė 

Visus mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultacijos 

mokiniams, tėvams, globėjams, mokytojams dėl 

ugdymo programų rengimo, taikymo 

Pagalbos specialistai, 

Vaiko gerovės komisija 

Visus mokslo 

metus 

Sistemingas informacinio stendo išleidimas (Žalingų 

įpročių prevencijai, Patyčių ir smurto prevencijai, 

ŽIV/AIDS rizikos prevencijai, Vaikų savižudybių 

rizikos prevencijai, Azartinių lošimų prevencijai ir 

kt.) 

Vaiko gerovės komisija 

Visus mokslo 

metus 

Paskaitos mokinių tėvams visuotinių susirinkimų 

metu: smurto, nusikalstamumo prevencijos ir 

atsakomybės prieš įstatymą temomis 

Vaiko gerovės komisija 

Birželio 3 d. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų 

pasirengiamųjų darbų atlikimas, išrašymas, tikrinimas 

J. Gudelienė, klasių 

vadovai 

Birželio 21 d. Mokytojų tarybos posėdis  A. Januškevičius 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Darbotvarkė: 

II pusmečio ir metinių rezultatų aptarimas I, III 

gimnazijos klasėse 

Birželio 13 d. Sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimo diena 

Administracija, klasių 

vadovai 

Birželio 20 d. Priėmimo į I gimnazijos klasę komisijos susirinkimas A. Januškevičius, 

priėmimo komisija 

Liepos 11 d. Simo Velonskio ir Eugenijaus Kriaučiūno premijų 

komisijos posėdis dėl premijų laureatų paskyrimo 

J. Gudelienė 

Liepos 3-ią 

savaitę 

Brandos atestatų įteikimo šventės organizavimas A. Januškevičius, 

J.Gudelienė, 

 IV klasių vadovai 

Rugpjūčio 29 d. Mokytojų tarybos posėdis  A. Januškevičius 

Rugsėjo 2 d. Mokslo metų pradžios šventė J. Gudelienė,  

G. Mikšienė 

Rugsėjo 2 d. Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus tikslinimas A. Januškevičius 

Rugsėjo 4 d. Klasių vadovų, mokytojų supažindinimas su 

budėjimo tvarka ir budėjimo tvarkaraščiu 

Administracija 

Rugsėjo 4 d. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas O. Enčerienė,  

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Iki rugsėjo 6 d. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų 

rengimas, tvirtinimas 

Dalykų mokytojai, 

administracija 

Iki rugsėjo 11 d. Saugaus elgesio instruktažai klasėse, supažindinimas 

su gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis 

Klasių vadovai 

Iki rugsėjo 11 d. Mobilių grupių sąrašų tikslinimas, individualių 

ugdymosi planų pataisos, tvarkaraščio rengimas 

O. Enčerienė 

Iki rugsėjo 11 d. Teminių planų aprobavimas dalykų metodinėse 

grupėse  

Dalykų mokytojai, 

administracija 

Iki rugsėjo12 d. Mokinių pažymėjimų išdavimas ir apskaita J. Gudelienė, 

klasės vadovai 

Iki rugsėjo12 d. Klasės vadovų darbo su klase veiklos programų 

rengimas, mokinių asmens bylų tvarkymas 

Klasės vadovai, 

 J. Gudelienė,  

O. Enčerienė 

Iki rugsėjo12 d. Neformaliojo ugdymo organizavimas, veiklos 

programų aprobavimas 

A. Januškevičius, 

J.Gudelienė 

Iki rugsėjo 20 d. Mokinių duomenų bazės atnaujinimas Klasės vadovai, 

R.Streleckienė 

Rugsėjo mėnesį Knygų paroda „Bibliotekos naujienos“ V. Sendžikienė 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Iki rugsėjo 27 d. Ataskaita apie abiturientų ir dešimtokų tolimesnį 

mokymąsi  

J. Gudelienė 

Spalio 2 d. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos 

profilaktinius patikrinimus apibendrinimas ir 

gimnazijos bendruomenės informavimas 

D. Kriščiūnienė 

Spalio 3 d. Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas B. Genienė, 

 J. Laurinaitis 

Spalio 4 d. Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas 

gimnazijoje 

J. Gudelienė,  

G. Mikšienė,  

J. Davidavičienė 

Spalio 9 d. Pasaulinė psichikos sveikatos diena D. Kriščiūnienė 

Spalio 10 d. I kl. mokinių teminis vakaras 1g. klasių vadovai 

Spalio 3-4 sav. Visuotinis I–IV klasių tėvų susirinkimas A. Januškevičius,  

klasių vadovai 

Spalio mėnesį I, III klasių adaptacija: pamokų stebėjimas; 

anketavimas; tyrimas 

J. Gudelienė, 

O. Enčerienė, 

L. Tamošaitienė 

Spalio mėnesį Pasiruošimo darbai mokytojų tarybos posėdžiui A. Januškevičius, darbinė 

grupė 

Iki spalio 18 d. Informacija apie gimnazijos veiklą 2018–2019 

mokslo metais, ataskaitos rengimas 

Administracija 

Kiekvieną 

antradienį 14.30 

val.  

Direkciniai pasitarimai A. Januškevičius 

Lapkričio mėn. Tyrimas I–III kl. mokiniams „Mokymosi stilius“ L. Tamošaitienė 

Lapkričio 2 sav. Akcija, skirta „Nerūkymo dienai“ paminėti D. Kriščiūnienė 

Lapkričio 

mėnesį  

Naujų knygų paroda (gimnazijos bibliotekoje) V. Sendžikienė 

Lapkričio 3 sav. Biologijos olimpiados I turas J. Ašutaitytė 

Lapkričio 3-4 

sav. 

Sporto šventė Kūno kultūros mokytojai, 

klasių vadovai 

Lapkričio 15 d. Pasaulinės tolerancijos dienos paminėjimas J. Davidavičienė, V. 

Klepikovienė, I. 

Petruitienė, A. Būblaitis, 

J. Gudelienė, mokinių 

taryba 

Lapkričio 20 d.  Akcija tarptautinei sveikinimosi dienai paminėti Švietimo pagalbos ir 

dorinio ugdymo 

mokytojai 

Lapkričio 21 d.  Akcija, skirta Europos sveikos mitybos dienai 

paminėti 

D. Kriščiūnienė, vaiko 

gerovės komisija 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Lapkričio 21 d. Mokytojų tarybos posėdis  A. Januškevičius 

Lapkričio 21 d. 28-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados I 

etapas  

E. Liutkevičienė, A. 

Kazinevičius 

Nuo lapkričio 18 

d. iki 21 d. 

Dorinio ugdymo pamokos, skirtos „Negimusio 

kūdikio dienai prisiminti“ 

I. Danupienė, V. 

Klepikovienė 

Lapkričio 18-21 

d. 

Knygų paroda, skirta Lietuvos karių dienai paminėti V. Sendžikienė 

Lapkričio 28 d. Diktanto rašymo X (II gimnazijos) klasėse konkursas Lietuvių k. mokytojai 

Gruodžio mėn. Kalėdinė gerumo akcija I. Danupienė, V. 

Klepikovienė 

Gruodžio 5 d.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimas. Tema: 

„Veiklos programos vykdymo aptarimas“ 

O. Enčerienė, Vaiko 

gerovės komisija 

Gruodžio 6 d.  Dalios ir Jono Stankevičių krepšinio turnyras I–II ir 

III-IV klasių vaikinų komandos 

Kūno kultūros mokytojai 

Gruodžio 6 d. Lietuvos mokinių 29-osios informatikos olimpiados 

II etapas 

E. Liutkevičienė, A. 

Kazinevičius  

Gruodžio 9 d. Paroda–mugė „Kalėdinė dovana“ I. Petruitienė, A. 

Būblaitis, J. 

Davidavičienė 

Gruodžio13 d. I kl. adventinė popietė J. Gudelienė, 

I kl. klasių vadovai 

Gruodžio18 d.  II kl. adventinė popietė J. Gudelienė, II kl. klasių 

vadovai 

Gruodžio19 d. Kalėdinis koncertas J. Gudelienė, R. 

Žemelienė, G. Mikšienė, 

Gruodžio 20 d. 3g. kl. adventinė popietė J. Gudelienė, III kl. 

klasių vadovai 

Direkciniai pasitarimai vyks kiekvieną antradienį 14.30 val. direktoriaus kabinete. 

Mokytojų susirinkimai kiekvieną trečiadienį 11.40 val. 3 kabinete. 

Mokinių tarybos susirinkimai kiekvieną antradienį 10.35 val. gimnazijos aktų salėje. 

  



 

 38  

VI.VIII. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

I. VKG VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018–2019 MOKSLO METAMS. 

 

Tikslas: 

Organizuoti ir koordinuoti prevencinių ir intervencinių priemonių įgyvendinimą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą 

savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą.  

 

Uždaviniai:  

 Įgyvendinti prevencines programas gimnazijoje.  

 Rūpintis vaiko socialine gerove ir teikti švietimo pagalbą. 

 Analizuoti mokymo sutarties pažeidimus: pamokų nelankymo, vėlavimo, vengimo lankyti 

mokyklą ir kitus, teikti pasiūlymus pažeidimų prevencijai.  

 Vykdyti smurto, patyčių, žalingų įpročių, kitų teisėtvarkos pažeidimų atvejų prevenciją, 

intervenciją. 

 Aktyviai dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose, veiksmo savaitėse. 

 Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

 Bendradarbiauti su Gimnazijos krizių valdymo komanda, vykdyti krizinių atvejų valdymą.  

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Data Atsakingas 

VKG veiklos koordinavimas, posėdžiai 

1.  2018–2019 m. m. gimnazijos VGK veiklos 

plano sudarymas, derinimas ir tvirtinimas. 

Komisijos narių pasiskirstymas 

atsakomybėmis, konkrečiomis veiklos sritimis 

Gimnazijoje. 

Rugsėjo mėn. VGK pirmininkas 

2.  VGK grupės pasitarimų ir posėdžių 

organizavimas 

Pagal poreikį, ne 

rečiau kaip 1 kartą 

per 2 mėnesius  

VGK pirmininkas 

3.  Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su: 

atnaujintomis mokymosi sutartimis, 

lankomumo, uniformų dėvėjimo tvarkomis, 

mokinių vertinimo tvarkos aprašo 

pakeitimais. 

Iki spalio 1 d. D. Eidokaitienė, 

klasių vadovai 

4.  Gimnazijos VGK sudėties atnaujinimas, 

funkcijų pasiskirstymas. VGK sudėties 

pristatymas bendruomenei 

Spalio mėn. VGK nariai 

5.  Pritaikytų programų, parengtų specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

tvirtinimas 

Spalio mėn.  VGK nariai 

6.  Informacijos apie kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius patikrinimus 

apibendrinimas ir gimnazijos bendruomenės 

supažindinimas, duomenų suvedimas į 

TAMO dienyną. 

Spalio mėn. D. Kriščiūnienė 



 

 39  

Eil. 

Nr. 
Veikla Data Atsakingas 

7.  Saugumo ir psichologinio mikroklimato 

mokykloje ir kitų su vaiko gerove susijusių 

aspektų apklausos rezultatų aptarimas, 

išvados ir rekomendacijos 

Lakričio mėn.  L. Tamošaitienė, 

VGK nariai  

8.  Mokinių, mokomų namuose ir ugdomų pagal 

pritaikytas programas mokymosi pasiekimų 

aptarimas 

Sausio, gegužės 

mėn. 

VGK nariai 

9.  Vaiko gerovės komisijos susirinkimas: 

komisijos narių veiklos plane pavestų 

priemonių įgyvendinimo ataskaita. 

komisijos narių koordinuojamos veiklos 

situacijos apžvalga. 

Gegužės mėn. VGK nariai 

10.  Posėdis „VGK veiklos analizė, apklausų 

rezultatų aptarimas ir gairės kitiems mokslo 

metams“.  

Birželio mėn. VGK nariai 

11.  Aktualios informacijos, gerosios patirties 

sklaida, dalijamasis seminarų medžiaga 

Nuolat VGK nariai 

12.  Išplėstinių VKG posėdžių organizavimas 

(dalyvaujant mokyklos tarybos nariams, 

policijos komisariato atstovams, 

gimnazistams ir tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

Reikalui esant VGK nariai 

13.  Informacijos gimnazijos internetinei svetainei 

teikimas apie Vaiko gerovės komisijos veiklą  

Nuolat O. Enčerienė 

14.  Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kylančių ugdymo (si) procese, įvertinimas, 

prireikus, kreipimasis į pedagoginę 

psichologinę ar švietimo pagalbos tarnybą dėl 

vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimo. 

Pagal poreikį O. Enčerienė, 

VGK nariai 

Apklausos, duomenų analizė 
15.  Apklausa „Saugumas ir psichologinis 

mikroklimatas mokykloje. Socialinių 

kompetencijų ugdymas“ 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

Psichologė  

L. Tamošaitienė 

16.  Apklausa „I klasės mokinių adaptacija 

Gimnazijoje“ 

Spalio – lapkričio 

mėn. 

Psichologė  

L. Tamošaitienė  
17.  Naujai atvykusių mokinių mokymosi stiliaus 

nustatymas. Rezultatų analizė ir pristatymas 

mokytojams 

Gruodžio mėn.  Psichologė  

L. Tamošaitienė 

18.  Apklausa „Saugumas ir psichologinis 

„Saugumas ir psichologinis mikroklimatas 

mokykloje. Socialinių kompetencijų 

ugdymas“ 

Gegužės mėn.  Psichologė  

L. Tamošaitienė   

19.  Sociometriniai klasės tyrimai Pagal poreikį Psichologė  

L. Tamošaitienė 

Socialinė, psichologinę, pedagoginė pagalba 
20.  Pamokų nelankančių ir mokymosi sunkumų 

patiriančių mokinių stebėsena, susidariusių 

mokymo (si) situacijų analizė 

Reikalui esant VGK nariai, klasių 

vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai 
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Eil. 

Nr. 
Veikla Data Atsakingas 

 ir pagalbos teikimo formų ir būdų 

numatymas. Bendradarbiavimas su išorinėmis 

institucijomis. 
21.  Socialinio- emocinio ugdymo konsultantų 

koordinacinės grupės veikla 

Nuolat LEU koordinacinė 

grupė 

Prevencinė ir intervencinę veikla, gimnazijos bendruomenės švietimas 
22.  Praktiniai pirmosios pagalbos mokymai  Rugsėjo – spalio 

mėn.  

D. Kriščiūnienė 

23.  Pasaulinė psichikos savaitės diena  Spalio 10 d. L. Tamošaitienė, 

VGK nariai 
24.  Tarptautinė Tolerancijos diena Lapkričio 16 d. L. Tamošaitienė, 

VGK nariai  
25.  Saugaus elgesio, sveikos gyvensenos 

alkoholio, tabako ir kitų, psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programų vykdymas  

Nuolat J. Laurinaitis, 

A. Būblaitis 

26.  Paskaita alkoholio, tabako ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo tema 

Lapkričio – 

gruodžio mėn.  

D. Kriščiūnienė 

27.  Uždekime atminimo žvakelę – AIDS dienai 

paminėti 

Gruodžio 1 d. D. Karčiauskienė, 

L. Klijūnas 
28.  Baigiamųjų klasių mokinių turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių bei sunkumų 

moksle konsultavimas dėl jo tolesnio 

mokymosi. 

Pagal poreikį R. Streleckienė 

29.  Paskaita „Mokinio dienos režimas“ Sausio mėn.  D. Kriščiūnienė 
30.  Paskaita „Asmens higienos įgūdžiai Vasario mėn.  D. Kriščiūnienė 
31.  Paskaita „Alkoholis ir mes“ Kovo mėn.  D. Kriščiūnienė 
32.  Paskaita „Rūkymo poveikis jaunam 

organizmui“ 

Balandžio mėn.  D. Kriščiūnienė 

33.  Akcija skirta Pasaulinei vandens dienai 

paminėti. 

Kovo mėn. D. Kriščiūnienė 

34.  Dalyvavimas Respublikinėse akcijose 

„Gegužė - mėnuo be smurto “ ir „Savaitė be 

patyčių“. 

Kovo ir gegužės 

mėn. 

D. Kriščiūnienė 

35.  Gegužės mėnuo be tabako. Gegužės mėn.  D. Kriščiūnienė 
36.  Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

Birželio mėn.  L. Tamošaitienė 

37.  Periodinis, sistemingas mokyklos prevencinio 

stendo atnaujinimas 

Nuolat R. Sreleckienė 

Krizių valdymas 
38.  Krizės valdymo priemonių organizavimas 

gimnazijoje 

Esant reikalui VKG nariai 

 

_______________________ 
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VI.IX. PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS 

Planas yra parengtas remiantis Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

LR ŠMM ir LR SADM ministrų 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314.  

Profesinio orientavimo tikslas – padėti asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo 

ir užimtumo galimybes, įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 

Uždaviniai: 

Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti karjeros kompetencijų. 

Organizuoti su ugdymu karjerai suderintas kultūrinę, pažintinę, meninę ir kitas veiklas, 

neformalųjį švietimą. 

Pagal poreikį teikti mokiniams konsultacijas ir pagalbą, planuojant karjerą. 

Mokinių profesinis informavimas.   

 Mokiniai gauna ir aptaria informaciją apie mokymosi, darbo ir verslo galimybes, profesinės 

veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes, kvalifikacijų paklausą, atlyginimus. 

 Susipažinti su profesinių ir aukštųjų mokyklų vykdomomis programomis, mokymo 

formomis, įgyjamomis kompetencijomis ir kvalifikacijomis, priėmimo ir mokymosi sąlygomis, 

mokymosi tęstinumu, karjeros galimybėmis. 

Mokinių profesinis veiklinimas. 

 Mokiniams pagal galimybę organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla 

įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla. 

 Mokinių individualus ir grupinis profesinis konsultavimas. 

 Mokiniams sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias 

turėti įtakos karjerai: mokymuisi įvairiose pakopose, darbui. 

 Teikiamos konsultacijos pasirenkant mokymosi kryptį, sudarant individualų ugdymosi 

planą. 

 Padedama planuoti karjerą mokiniams, turintiems sveikatos, socialinių, psichologinių 

sunkumų. 

 Mokinių profesiniam orientavimui pasitelkiamos IT, pažintiniai renginiai, ekskursijos, 

susitikimai su įvairių profesijų atstovais, darbdaviais, studentais, profesinių ir aukštųjų mokyklų 

atstovais. Profesinio orientavimo temos integruojamos į technologijų, ekonomikos ir verslumo, 

geografijos, psichologijos ir kitas pamokas, klasės valandėles, neformalųjį ugdymą. 

 Profesinio orientavimo veiklas vykdo švietimo pagalbos specialistai, mokytojai 

dalykininkai, klasių vadovai, socialiniai partneriai, profesinės ir aukštosios mokyklos, įmonės ir 

organizacijos  

 

Laikotarpis: 2018–2019 m. m. 

www.smm.lt; www.aikos.smm.lt; www.nec.lt; www.lamabpo.lt; www.ldb.lt; 

www.kurmokytis.lt;; www.mukis.lt; www.cv.lt; profesinių ir aukštųjų mokyklų interneto svetainės.

http://www.smm.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.nec.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.ldb.lt/
http://www.kurmokytis.lt/
http://www.mukis.lt/
http://www.cv.lt/
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Veikla Data Rezultatas Atsakingi 

Profesinis informavimas    

Paskaitos apie karjeros planavimą, savęs 

pažinimą, studijas užsienyje 

2018 rugsėjo-lapkričio 

mėn.  

Mokiniai įgis žinių apie karjeros planavimą 

studijų galimybes užsienyje, gebės ieškoti sau 

priimtinų karjeros galimybių kitose valstybėse 

R. Streleckienė 

„Studfestas 2018“  2018 m. spalio mėn.  Tradicinis renginys, kuriame mokiniai 

susipažįsta su studijų programomis, 

aukštosiomis mokyklomis, dalyvauja 

paskaitose apie profesijas ir karjeros 

planavimą. 

R. Streleckienė, klasių 

vadovai 

Krašto apsaugos diena LDK Kęstučio MPB 2018 m. spalio mėn. Karjera krašto apsaugos sistemoje. 

Reikalavimai ir galimybės 

R. Streleckienė, klasių 

vadovai 

Mokinių, kurie domisi inžineriniais mokslais, 

grupės sudarymas ASU 

2018 m. spalio mėn.  Mokinių, kurie domisi inžinerinėms 

profesijoms atranka ir grupės sudarymas 

R. Streleckienė 

Orlaivių pilotavimas, skrydžių valdymas ir 

antžeminis aptarnavimas 

2018 m. lapkričio-

gruodžio mėn. 

Orlaivių piloto, orlaivių aptarnavimo 

profesijos, jų įgijimo būdai, karjera. 

R. Streleckienė 

„Studijų mugė 2019“ 2019 sausis Mokiniai susipažins su ugdymo institucijomis, 

siūlomomis programomis, įgyjamomis 

kompetencijomis; turės galimybę gyvai 

pasikalbėti su dabartiniais studentais. 

R. Streleckienė,  

klasių vadovai 

Pažintis su profesiniu mokymu . Susitikimas 

su Maisto ir technologijų profesinio mokymo 

centro atstovais 

2019 vasaris II ir IV klasių mokiniai susipažins su 

profesiniu mokymu šalyje, dokumentų 

pateikimu į profesines programas ir maisto ir 

technologijų PMC teikiamomis programomis 

R. Streleckienė 

Paskaita būsimiems III klasių mokiniams 

„Kaip pasirinkti individualaus ugdymo plano 

dalykus. Individualaus ugdymo plano 

sudarymas pagal pasirinktą sritį“ 

2019 balandis – 

gegužė 

Aptarti svarbiausius kriterijus, būtinus 

sudarant individualų ugdymo planą . 

Supažindinti su LAMA BPO sistema 

R. Streleckienė, O. Enčerienė, 

II klasių vadovai 
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Veikla Data Rezultatas Atsakingi 

Paskaita tėvams „Kaip pasirinkti individualaus 

ugdymo plano dalykus. Individualaus ugdymo 

plano sudarymas“ 

2019 balandis Tėvai susipažins su individualaus plano 

rengimu. 

R. Streleckienė, O. Enčerienė,  

II klasių vadovai 

Paskaita „Kaip nebijoti egzaminų“  2019 balandis-gegužė Mokiniai emociškai pasirengs egzaminų 

iššūkiams 

L. Tamošaitienė 

Paskaita „Į tikslą yra ne vienas kelias. 

Savanorystė“ 

2019 balandis-gegužė Mokiniai susipažins su savanoriavimu kaip 

būdu apmąstyti savo tikslus ir pažinti save. 

L. Tamošaitienė 

Ką svarbu žinoti, teikiant prašymus per LAMA 

BPO 

2019 gegužė Informacija abiturientams apie LAMA BPO 

portalą ir jo galimybes 

R. Streleckienė,  

Paskaitos studijų pasirinkimo, karjeros 

planavimo klausimais. Studijų programų, 

mokyklų pristatymai 

2018–2019 m. m pagal 

galimybes  

Mokiniai susipažins su įvairių mokymo 

įstaigų programų pristatymais, gebės 

analizuoti ir palyginti siūlomas programas, 

mokymo įstaigas, žinos pasirinkimo 

galimybes, supras mokymosi pagal skirtingo 

lygio programas tęstinumą. 

R. Streleckienė,  

Mokinių profesinis veiklinimas    

VGTU klasės veikla Visus metus Mokiniai susipažins su techninės pakraipos 

specialybėmis, mokysis taikyti technologinius 

mokslus  

A. Zikienė, A. Kiniulis 

Gamtos tyrimų būrelis Visus metus Gamtamokslinės srities kompetencijų 

tobulinimas, profesinio kryptingumo ugdymas 

J. Ašutaitytė 

Išvykos į veikiančias įmones Pagal galimybes Praktinis susipažinimas su įmonės, įstaigos 

veikla. 

R. Streleckienė, klasių 

vadovai, dalykų mokytojai 

Susitikimai su profesijų atstovais Pagal galimybes Atskirų profesijų grupių aptarimas su 

praktikais 

R. Streleckienė,  

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai. 



 

 44  

Veikla Data Rezultatas Atsakingi 

Savanorystė kaip būdas pažinti save ir savo 

polinkius 

SEU programa 

„Raktas į sėkmę“  

Mokiniai geriau pažins save, asmenybės 

kryptingumą. 

Programos konsultantų 

komanda;  

Klasių vadovai 

Verslumo ugdymas Visus mokslo metus Ekonomikos ir verslumo, technologijų 

pamokose mokiniai susipažins su verslo 

formomis, įmonių steigimo, verslo idėjomis 

verslo plano rengimu. 

V. Staponas, , A. Būblaitis, I. 

Petruitienė 

Karjeros diena  2019 birželis Mokiniai pasirinktas labiausia jų poreikius 

atitinkančias veiklas, mokysis planuoti 

karjerą, susipažins su darbo rinka, 

profesijomis ir t.t.  

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

Mokinių profesinis konsultavimas    

Asmeninių savybių pažinimas, įvertinimas ir 

aptarimas. Individualių savybių svarba 

planuojant karjerą. Testavimas (individualios 

ir grupinės konsultacijos) 

2019 vasaris- gegužė Mokiniai, kurie nežino, kokią studijų/ 

profesinių studijų sritį rinktis, nusistatys 

asmenybės kryptingumą.  

L. Tamošaitienė 

  

Karjeros planavimas, atsižvelgiant į 

asmenybės kryptingumą. Studijų kryptys, 

siūlomos programos (individualios 

konsultacijos) 

Pagal poreikį Mokinai susipažins su karjeros planavimo 

svarba, pagrindiniais dalykais, į kuriuos verta 

atkreipti dėmesį, mokysis formuluoti tarpinius 

tikslus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą. 

L. Tamošaitienė,  

R. Streleckienė 

Karjeros planavimas, atsižvelgiant į sveikatos, 

psichologinius, socialinius ypatumus. 

Individualios konsultacijos  

Pagal poreikį Mokiniams bus suteikta pagalba esant 

sudėtingesniam profesijos pasirinkimo 

kontekstui.  

L. Tamošaitienė,  

R. Streleckienė 

Praktinė pagalba mokiniams, sudarant 

individualų mokymosi planą III-IV klasėms. 

Pagal poreikį Esant poreikiui, mokiniai bus konsultuojami 

dėl individualaus mokymosi plano. 

R. Streleckienė, O. Enčerienė 
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VI.X. BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 

TIKSLAI : 

 Aktyviai dalyvauti ugdymo procese, padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, sudarant 

saugias sąlygas asmenybei tobulėti. 

 Dalyvauti ugdant mokinių savarankiškumą, informacinius gebėjimus, gerinti gimnazistų 

skaitymo kultūrą ir ugdyti pilietiškumą, pasitelkiant bibliotekoje turimą literatūrą. 

UŽDAVINIAI: 

 Gerinti gimnazistų skaitymo kultūrą ir lavinti informacinius įgūdžius. 

 Kryptingai formuoti bibliotekos fondą, atsižvelgiant į ugdymo planus, bendradarbiauti su 

mokytojais ir mokiniais. 

 Tęsti bibliotekos knygų fondo suvedimą į “MOBIS“. 

 Komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį bendrąsias ugdymo programas. 

 

Data Veiklos turinys Formos Atsakingi 

Sausio 13 d.  Laisvės gynėjų dienos paminėjimas Paroda J. Laurinaitis 

I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės dienos 

paminėjimas 

Paroda I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

 

Vasario 21 d. 

 

Lietuvių kalbos diena. 

Iškiliausi Lietuvos kalbininkai  

Paroda 

Stendas Ia 

V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

V. Greičiūnienė 

Kovo 16 d. Knygnešių diena Paroda V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Kovo 25 d.  Kraštiečiui Petrui Cvirkai 110 metų Paroda I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Balandžio 3 d. Rašytojui, diplomatui Ignui Šeiniui 130 

metų 

Paroda  

 

I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Balandžio11 d. Lietuvių novelės klasikui Jonui Biliūnui 

140 metų 

Paroda  

 

I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 

diena 

Paroda V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Gegužės 31 d. Mečislovas Davainis–Silvestraitis - 

poetas, publicistas, tautosakininkas, 

kultūrininkas, knygnešys. Minint 170-

uosius gimimo ir 100-uosius mirties 

metus. 

Paroda I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Birželio 16 d. Tautosakininkui Antanui Juškai – 200 

metų. 

Paroda I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 
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Data Veiklos turinys Formos Atsakingi 

Liepos 7 d.  Lietuvių Lyrikas, eseistikos pradininkas 

– Jonas Aistis-Aleksandravičius (115) 

Paroda I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

Rugsėjo 1 d.  Mokslo žinių diena.  

 

Naujų 

vadovėlių 

pristatymas 

V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Rugsėjo 20 d.  Juozo Tumo – Vaižganto metai, minint 

150-ies metų jubiliejų. 

Paroda 

Stendas Ia 

V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Spalio 26 d.  Poetui, tautosakininkui Simonui Tadui 

Stanevičiui 220 metų 

Paroda V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Lapkričio 6 d.  Kalbininkui Kazimierui Būgai 140 metų. Paroda V. Sendžikienė 

I. Pranaitienė 

Lapkričio 17 d.  Čiulbanti lakštingala–Salomėja Nėris  

(115)  

Paroda I. Pranaitienė, 

V. Sendžikienė 

Gruodžio 24 d. Rašytojui Augustinui Griciui -120 metų. Paroda I. Pranaitienė, 

V. Sendžikienė 

 

Planas gali būti koreguojamas mokslo metų eigoje 
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VII. LAUKIAMI METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI 

2019 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą atliks planą rengusi ir direktoriaus 

įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Plano įgyvendinimas vertinamas labai gerai, jei įgyvendinta 100 procentų numatytų 

priemonių. Planas vertinamas gerai, jei įgyvendinta 80 procentų numatytų priemonių, planas 

vertinamas patenkinamai, jei įgyvendinta 60 procentų numatytų priemonių. Įsivertinimo rezultatai 

pristatomi Mokytojų ir Gimnazijos tarybų posėdžiuose 2019 metų gruodžio mėnesį. 

2018–2019 m. m. visi mokytojai savo darbe vadovausis Mokinių pažangos ir pasiekimų 

tvarkos aprašu. 

Ne mažiau kaip 0,1 proc. visų pamokų bus vedamos netradicinėje aplinkoje, taikant 

integravimą, panaudojant edukacinių aplinkų galimybes. 

Visi mokytojai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 3 kartus. 

2019 m. numatytuose tyrimuose dalyvaus 80 proc. mokinių, 45 proc. mokinių tėvų ir 60 proc. 

mokytojų. 

2019 m. 100 proc. pedagoginių darbuotojų teiks atnaujintas veiklos ataskaitas. 

60 proc. darbuotojų pagal numatytus vertinimo kriterijus savo veiklą įsivertins gerai ir labai 

gerai. Sistemingas mokytojų įsivertinimas skatins mokytojus tikslingai tobulinti savo kompetencijas, 

siekti asmeninės pažangos ir padės identifikuoti tobulintinas sritis. 

100 proc. mokinių bus sudarytos galimybės lankyti modulius, konsultacijas. Sudarytomis 

galimybėmis pasinaudos 60 proc. mokinių. 

10 proc. sumažintas mokinių be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius, lyginant 

su 2018 metais. 

Laukiamas rezultatas modernizavus gimnazijos edukacines aplinkas: 

Parengtas techninio darbo projektas. Numatomi darbai – cokolio ir pastogės perdangos 

šiltinimas, elektros galios padidinimas ir elektros instaliacijos pakeitimas II, III, IV aukštuose, 

apšvietimo modernizavimas, šilumos sistemos atnaujinimas, lifto rengimas. 

 

PRITARTA Gimnazijos tarybos 2019 m............ 

posėdyje,  

protokolo Nr.  


