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I. GIMNAZIJOS MISIJA 

Kiekvienam mokiniui teikti prieinamą, kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei 

rengti aukštojo mokslo studijoms;  

Padėti asmeniui įgyti socialinę bei kultūrinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, at-

sakingu žmogumi, norinčiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą;  

Padėti suvokti šiuolaikinį pasaulį, sudaryti sąlygas mokytis ir tenkinti pažinimo poreikius;  

Siekti naujų kompetencijų, reikalingų jo profesinei karjerai ir gyvenimo įprasminimui, ug-

dyti kūrybines galias. 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2016 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybinės švietimo 

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

2015–2017 metų strateginiu veiklos planu, Jurbarko rajono savivaldybės 2015-2017 metų bei 2014–

2016 metų gimnazijos strateginiu veiklos planu, atsižvelgiant 2015-2016-2017 mokslo metų Jurbar-

ko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos ugdymo planą. 

2016 metų veiklos plano rengimui įtakos turėjo: 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir veiklos tobulinimo planas. 

Išorinis gimnazijos veiklos kokybės įvertinimas.   

2012 sausio 30 d. – vasario 3 d., išorės vertinimo metu buvo stebėta ir vertinta gimnazijos 

veikla. Išorės vertinimo išvadomis vadovautasi rengiant gimnazijos metinį veiklos planą 2016 me-

tams. 

III.  2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2016-01-01 mokėsi 559 mokiniai: 551 mokėsi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo prog-

ramas, 8 pagal suaugusiųjų vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas. 2016-08-31 iš gimnazijos 

išvyko 175 mokiniai, kurie mokėsi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir 6 mokiniai, 

kurie mokėsi pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 2016-09-01 ugdymą 

gimnazijoje pradėjo 181 mokinys, iš jų 1 – pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą. 2016-

09-01 pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokėsi 556 mokiniai, pagal suaugusiųjų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – 3 mokiniai. Sukomplektuota 20 bendrojo lavinimo 

klasių komplektų ir 2 suaugusiųjų klasės. Iki 2016-12-09 išvyko 5 mokiniai, atvyko vienas, mokosi 

552 mokiniai ir 3 suaugę. 

Gimnazijoje dirba 53 mokytojai, iš jų 3 atestuoti mokytojo eksperto kvalifikacinei kategori-

jai, 29 – mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai, 12 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinei 

kategorijai, 3 – mokytojo kvalifikacinei kategorijai. 

Nuo 1992 metų gimnazijai vadovauja direktorius Alvydas Januškevičius, turintis II vadybi-

nę kategoriją. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:  

Jolanta Gudelienė (III vadybinė kategorija);  

Onutė Enčerienė neturi vadybinės kategorijos. 

Gimnazijoje veikia pagalbą mokiniui teikiančių specialistų komanda - psichologė, 2 sociali-

niai pedagogai (1 ir 0,5 etato), bibliotekos vedėja, skaityklos darbuotoja, sveikatos priežiūros spe-

cialistė. 

Vykdant 2016 metų veiklos programą, buvo siekiama įgyvendinti prioritetinę sritį: 

Ugdymo kokybė ir pažanga. 

Tikslai ir uždaviniai:  

1. Pasiekti tokį pedagoginės bendruomenės lygį, kai jie tampa reflektuojančiais, nuolat tobu-

lėjančiais ir rezultatyviais profesionalais. 

2. Įsivertinimu grįsti mokyklos kultūrą, užtikrinančią pažangą ir aukštesnius rezultatus.. 

3. Užtikrinant lygias galimybes, maksimaliai suteikti mokiniams palankiausias sąlygas atsk-

leisti individualius gebėjimus ir tenkinti, teikti veiksmingą pagalbą renkantis tolimesnį kelią veiklos 

pasaulyje. 

4. Modernizuoti gimnazijos edukacines aplinkas, racionaliai naudojant savivaldybės rėmėjų 

lėšas. 
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IV. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2016 MOKSLO METAIS 

2015 ir 2016 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatų analizė 

 

2014–2015 mokslo metai 

Iš viso baigė 204 gimnazistai (197 vidurinio ugdymo ir 7 suaugusių vidurinio ugdymo). 

Suaugusių vidurinis ugdymas (7):  

1 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą; 

6 gavo brandos atestatus. 

Vidurinis ugdymas(197):  

4 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus; 

190 gavo brandos atestatus; 

3 gavo brandos atestatus su pagyrimu. 

2015-2016 mokslo metai 

Iš viso baigė 167 gimnazistai ( 166 vidurinio ugdymo ir 1 suaugusių vidurinio ugdymo). 

Suaugusių vidurinis ugdymas(1): 

1 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą. 

Vidurinis ugdymas(166): 

5 gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus; 

161 gavo brandos atestatus. 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio fizikos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, 

rajone, Lietuvo-

je 

Registruota 

kandidatų 
Neišlaikė 

Įvertinimai 
Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Anta-

no Giedraičio-

Giedriaus gim-

nazija 

16 3 7 6     72 37,69 81,25% 

Rajone 18 3 7 8     72 38,93 83,33% 

Lietuvoje 2634 46 755 1492 284 57     98,25% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lie-

tuvoje 

Registruota 

kandidatų 

Neišlai-

kė 

Įvertinimai Ge-

riau-

sias 

re-

zulta-

tas 

Įverti-

nimo 

vidur-

kis 

Išlaikiu-

siųjų proc. 

nuo lai-

kiusiųjų 

16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

130 19 58 49 4   98 40,67 85,38% 

Rajone 154 20 76 54 4   98 38,44 87,01% 

Lietuvoje 17337 1825 8044 5953 1134 381     89,47% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio informacinių technologijų brandos egzamino re-

zultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje Registruo-

ta kandida-

tų 

Neišlai-

kė 

Įvertinimai 

Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiu-

siųjų 

proc. 

nuo 

laikiu-

siųjų 

16-

35  

36-

85 

86-

99 
100 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

24 4 6 7 5 2 100 63,45 83,33% 

Rajone 28 4 10 7 5 2 100 57,16 85,71% 
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Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje Registruo-

ta kandida-

tų 

Neišlai-

kė 

Įvertinimai 

Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiu-

siųjų 

proc. 

nuo 

laikiu-

siųjų 

16-

35  

36-

85 

86-

99 
100 

Lietuvoje 2203 144 699 649 469 242     93,46% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio istorijos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje 

Regist-

ruota 

kandi-

datų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35 36-85 

86-

99 

10

0 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

54 1 30 23     77 37,64 98,15% 

Rajone 73 1 43 29     77 35,96 98,63% 

Lietuvoje 10066 176 4735 4785 363 7     98,25% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio lietuvių kalbos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lie-

tuvoje 

Regist-

ruota 

kandida-

tų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Ge-

riau-

sias 

re-

zultat

as 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 

16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

155 36 69 45 5   93 39,02 76,67% 

Rajone 188 41 89 51 7   97 38,73 78,19% 

Lietuvoje 18834 1884 8175 6732 1880 162     90,00% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio biologijos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, 

Lietuvoje 

Regist-

ruota 

kandida-

tų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35 36-85 86-99 

10

0 

Jurbarko Antano Gied-

raičio-Giedriaus gimna-

zija 

48 2 19 22 5   89 51,00 95,83% 

Rajone 61 5 27 24 5   89 47,16 91,80% 

Lietuvoje 6580 294 2501 3157 608 19     95,53% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio chemijos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje 

Regist-

ruota 

kandi-

datų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35 36-85 

86-

99 

10

0 

Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

7   1 5 1   90 63,75 100,00% 

Rajone 8   2 5 1   90 60,44 100,00% 

Lietuvoje 1854 27 342 1138 326 21     98,54% 

 

2016 m. pagrindinės sesijos valstybinio geografijos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje 

Regist-

ruota 

kandi-

datų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35  36-85  86-99 

10

0 
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Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje 

Regist-

ruota 

kandi-

datų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35  36-85  86-99 

10

0 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

47   24 22 1   94 41,72 100,00% 

Rajone 64   33 30 1   94 39,98 100,00% 

Lietuvoje 4211 54 1509 2501 135 12     98,62% 

 

2016 m. valstybinio anglų kalbos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietu-

voje 

Regist-

ruota 

kandi-

datų 

Neiš-

laikė 

Įvertinimai Geriau-

sias 

rezulta-

tas 

Įverti-

nimo 

vidur-

kis 

Išlaikiusių-

jų proc. 

nuo laikiu-

siųjų 
16-35 36-85 86-99 100 

Jurbarko Antano Giedrai-

čio-Giedriaus gimnazija 

140 3 36 77 22 2 100 55,76 97,86% 

Rajone 164 5 43 90 24 2 100 53,4 96,95% 

Lietuvoje 20299 426 4376 10715 3962 773     97,90% 

 

2016 m. valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, Lietuvo-

je 

Registruo-

ta kandida-

tų 

Neišlai-

kė 

Įvertinimai 
Geriau-

sias re-

zultatas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusie-

ji procen-

tais  

16

-

35 

36

-

85 

86

-

66 

10

0 

Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus gimnazija 

2     2     72 57,00 100,00% 

Rajone 2     2     72 57,00 100,00% 

Lietuvoje 94   16 57 19 2     100,00% 

 

2016 m. valstybinio rusų kalbos brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, 

Lietuvoje 

Registruota 

kandidatų 

Neišl

aikė 

Įvertinimai Ge-

riau-

sias 

re-

zulta-

tas 

Įvertini-

mo vi-

durkis 

Išlaikiusie-

ji procen-

tais 
16-

35 

36-

85 

86-

66 
100 

Jurbarko Antano Gied-

raičio-Giedriaus gimna-

zija 

1 
   

1 
 

95 95,00 100,00% 

Rajone 1 
   

1 
 

95 95,00 100,00% 

Lietuvoje 1547 10 74 689 609 159 
  

99,35% 

 

2016 m. Mokyklinių brandos egzaminų rezultatai 

 

2016 m. menų mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, 

Lietuvoje 

Laikė 

egza-

miną 

Įvertinimai Vidutinis 

įvertini-

mas (iš-

laikiusių-

jų) 

Išlaikiu-

sieji pro-

centais 
Neiš-

laikė 
4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano Gied-

raičio-Giedriaus gim-

nazija 

6 0 0 0 0 1 0 0 5 9,50 100,00% 

Rajone 9 0 0 0 1 1 0 0 7 9,22 100,00% 

Lietuvoje 1667 2 6 38 87 177 278 322 756 8,80 99,88% 
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2016 m. technologijų mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, 

Lietuvoje 

Laikė 

eg-

zami-

ną 

Įvertinimai Viduti-

nis įver-

tinimas 

(išlai-

kiusiųjų) 

Išlaikiu-

sieji pro-

centais 

Nei

šlai

kė 

4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano Gied-

raičio-Giedriaus gim-

nazija 

4 0 0 0 0 0 0 0 4 10,00 100,00% 

Rajone 41 0 0 8 3 5 6 4 15 7,98 100,00% 

Lietuvoje 6930 34 216 405 688 1025 1413 1552 1597 8,04 99,51% 

 

2016 m. lietuvių kalbos mokyklinio brandos egzamino rezultatai 

Gimnazijoje, rajone, 

Lietuvoje 

Laikė 

egza-

miną 

Įvertinimai Viduti-

nis įver-

tinimas 

(išlai-

kiusių-

jų) 

Išlaikiu-

sieji pro-

centais 

Nei

šlai

kė 

4 5 6 7 8 9 10 

Jurbarko Antano Gied-

raičio-Giedriaus gim-

nazija 

9 2 6 1 0 0 0 0 0 4,14 77,78% 

Rajone 42 13 22 3 3 1 0 0 0 4,41 69,05% 

Lietuvoje 10865 965 4472 3013 1247 714 313 104 37 4,97 91,12% 

 

PUPP rezultatai 2016 m. 

 

2016 m. lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatai 

Gimnazijoje, rajo-

ne, Lietuvoje 

Daly-

vavo 

Įvertinimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vid. 

ba-

las 

Jurbarko Antano 

Giedraičio - Gied-

riaus gimnazija 

100 0 0 0 0 1 4 17 23 32 23 8,50 

Rajone 350 2 3 7 32 47 60 67 56 51 25 6,79 

Lietuvoje 28744 102 341 704 2761 4339 5507 5684 4575 3397 1010 6,46 

 

2016 m. matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo rezultatai 

Gimnazijoje, rajo-

ne, Lietuvoje 

Daly-

vavo 

Įvertinimai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vid. 

ba-

las 

Jurbarko Antano 

Giedraičio - Gied-

riaus gimnazija 

100 0 0 2 3 6 22 18 24 16 9 7,32 

Rajone 350 11 36 33 51 56 51 34 38 30 10 5,38 

Lietuvoje 28644 562 1867 2172 4995 4510 4104 3203 
312

4 

243

8 

166

9 
5,73 

 



8 

2016 METŲ GIMNAZIJOS BUVUSIŲ ABITURIENTŲ TOLIMESNIO MOKYMOSI SUVESTINĖ 

Buvo 

mokinių 

12 klasė-

je m. m. 

pabaigo-

je 

Gavo 

bran-

dos 

atestatą 

Gavo mo-

kymosi 

pasiekimų 

pažymėji-

mą 

Mokosi aukš-

tosiose univer-

sitetinėse mo-

kyklose 

Mokosi aukšto-

siose neuniversi-

tetinėse mo-

kyklose 

Mokosi 

profesinė-

se mo-

kyklose 

Dirba 

Lietuvo-

je 

Dirba 

užsieny-

je 

Nedirba 

ir nesi-

moko 

167 (iš 

jų 1 

suaugęs) 

161 
6 (iš jų 1 

suaugęs) 
71 37 13 19 5 21 

 

2016 METŲ GIMNAZIJOS BUVUSIŲ ABITURIENTŲ ĮSTOJIMO Į AUKŠTĄSIAS  

UNIVERSITETINES MOKYKLAS SUVESTINĖ 

Gavo brandos atestatą 161 
Eil. 

Nr. 
Aukštosios universitetinės mokyklos pavadinimas 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazija 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 7 

2. Kauno Vytauto Didžiojo universitetas 2 

3. Kauno technologijos universitetas 21 

4. Klaipėdos universitetas 1 

5. Lietuvos kūno kultūros akademija 5 

6. Aleksandro Stulginskio universitetas 4 

7. Šiaulių universitetas - 

8. Vadybos ir ekonomikos universitetas (ISM) 1 

9. Vilniaus generolo Jono Žemaičio karo akademija 1 

10. Vilniaus dailės akademija - 

11. Vilniaus Gedimino technikos universitetas 11 

12. Vilniaus edukologijos universitetas 2 

13. Vilniaus Mykolo Romerio universitetas 1 

14. Vilniaus universitetas 11 

15. Tarptautinis universitetas (LCC) - 

16. Anglijos universitetas - 

17. Vilniaus universitetas-tarptautinė verslo mokykla - 

18. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla 1 

19. Kita: Lietuvos muzikos ir teatro akademija 1 

20. Kita: Coventry University 1 

21. Kita:Hagos Taikomųjų mokslų universitetas 1 

 IŠ VISO: 71 

 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose ir 

pasiekia gerų rezultatų. Užimtos prizinės vietos: 

meninio skaitymo konkurse 3; 

 informatikos olimpiadoje 3; 

XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiadoje 3;  

biologijos olimpiadoje 12; 

 vokiečių k. olimpiadoje 2; 

IX–XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje 2; 

chemijos olimpiadoje 10; 

fizikos olimpiadoje 6; 

 matematikos olimpiadoje 12; 

 istorijos olimpiadoje 3; 

VII–VIII ir X–XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiadoje 2; 

technologijų olimpiadoje 4; 
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geografijos olimpiadoje 2; 

V–X klasių mokinių informacinių technologijų olimpiadoje 2. 

Rajoninėse sporto varžybose laimėta 12 prizinių komandinių vietų. 

Regioniniuose konkursuose laimėtos 4 prizinės vietos. Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko 

moksleivių kompiuterininkų konkurse laimėta I-a vieta. Yra pasiekimų respublikiniuose renginiuo-

se: KTU Kompiuterininkų forumo programavimo konkurse užimta II vieta. Respublikiniame meni-

nio skaitymo konkurse laimėta III vieta, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro 

konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėtos trys III-ios vietos. 

Tarptautiniai projektai: Gimnazijos mokiniai dalyvavo mainų projekte su Austrijos Mit-

tersill 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: Gimnazijos mokiniai dalyvavo Profesinės savanorystės projekte 

,,Kam to reikia?“; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte ,,Ugdymo karjerai ir 

stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame ugdyme“; projekte 

,,Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimas ir ugdymo sistemos sukūrimas“( II etapo dalyje). 

Rajoniniai projektai: Projektas ,,Gyvenimo spalvų harmonija‘‘ finansuojamas Jurbarko ra-

jono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

Atlikti tyrimai 2015-2016 m: 

64 mokiniai dalyvavo tyrime OECD PISA 2015. Palyginimui pateikiami mokinių surinktų 

taškų teisingų atsakymų vidurkiai atskirose tyrimo srityse. Matematinio raštingumo dalyje gimnazi-

joje - 38,7 %, šalyje -38,1 %; finansinio raštingumo dalyje gimnazijoje -46,2 %, šalyje - 40,2 %; 

gamtamokslinio raštingumo dalyje gimnazijoje - 50,7 %, šalyje - 41,6 %; skaitymo gebėjimų dalyje 

gimnazijoje - 68,3 % , šalyje - 51,9 % . 

1-3 kl. mokinių adaptacija mokykloje. (Anketos tėvams, mokiniams ir dalykų mokytojams. 

Iš viso gimnazijoje pasitvirtintos 6 anketos). Mokytojų tarybos posėdyje nutarta tiek 1, tiek 3 klasių 

adaptaciją naujoje mokyklos aplinkoje vertinti teigiamai. 

Anketa Psichosocialinės pagalbos poreikiui ir formai nustatyti, (anketa tėvams ir moki-

niams) Gretutinė išvada - per menkas tėvų dalyvavimas apklausoje, mokyklos gyvenime, tikslas 

naujiems mokslo metams - kokiais būdais ir priemonėmis įtraukti tėvus į bendruomeninį gimnazijos 

gyvenimą; 

Anketa lankomumo situacijai ir priežasčių analizei išsiaiškinti; pagrindinė išvada - lanko-

mumo problema, reikia griežtinti lankomumo tvarką ir jos vykdymo priežiūrą, laikytis vieningai 

nuobaudų-skatinimo sistemos; 

Klasės valandėlės pirmokams tema: "Kaip gerai jaustis naujoje, pasikeitusioje aplinkoje"; 

Klasės valandėle 2b klasei jų pageidauta tema "Psichologo specialybė"; 

Su 4 gimnazijos klasėmis pokalbiai apie karjeros planavimą, savęs pažinimą, darbo rinkos 

ištyrimą ir specialistų poreikį. Susitikimas su LDB Jurbarko skyriaus atstove V. Jomantiene; 

Pokalbiai su 4 gimnazijos klasių mokiniais, kaip suvaldyti nerimą egzaminų metu, video 

siužetų žiūrėjimas, aptarimas, rekomendacijos.  

 Pokalbiai su I gimnazijos klasių mokiniais, refleksija "Darbas grupėse, savęs atskleidimas ir 

įtvirtinimas grupėje, konfliktų sprendimas". 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

Įsivertinimui buvo naudojama IQES online Lietuva sistemos profesionaliai parengti instru-

mentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti bei grįžtamajam ryšiui gauti. 

Turime galimybę redaguoti IQES online instrumentus pagal poreikius ir gauti statistines 

apklausos rezultatų ataskaitas. 

2015-2016 metų uždavinys buvo,, Įsivertinimu grįsti mokyklos kokybės kultūrą, užtikrinan-

čią pažangą ir aukštesnius 

rezultatus, taikant Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos anketą 2014-2015 

m.m.“ 

Pateikiami anketos rezultatai: 
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SANTYKIAI, SAUGUMAS, JAUSENA, BENDRUOMENIŠKUMAS, DALYVAVIMAS, 

INFORMAVIMAS 

MOKINIŲ AKTYVMAS, REZULTATAI: 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 556 

Visiškai atsakyti klausimai 394 

Grįžusių klausimų kvota 70,9% 

Iš dalies atsakyti klausimai 5 

Atsakytų klausimų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 71,8% 
 

TĖVŲ AKTYVUMAS rezultatai: 

Iš viso pakviestų dalyvių skaičius: 409 

Visiškai atsakyti klausimai 391 

Grįžusių klausimų kvota 95,6% 

Iš dalies atsakyti klausimai 13 

Atsakytų klausimų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 98,8% 
 

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (MOKINIAI) 

Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: klasėje, koridoriuose, kie-

me, valgykloje, tualetuose. 

3,3 

Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje (mokykloje) iš manęs 

niekas nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo. 

3,3 

Gerai sutariu su visais bendraklasiais. 3,2 

Per paskutinius du mėnesius aš pats(-i) nesijuokiau, nesišaipiau, 

nesityčiojau iš kitų mokinių. 

3,2 

Daugelis mano mokyklos mokinių tarpusavyje sutaria gerai. 3,1 

 

AUKŠČIAUSIOS VERTĖS (TĖVAI) 

Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri. 3,7 

Per paskutinius du mėnesius mokykloje iš mano vaiko nebuvo 

juokiamasi, šaipomasi, tyčiojamasi. 

3,6 

Aš esu patenkintas(-a), kad vaikas mokosi būtent šioje mokykloje. 3,6 

Per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas iš kitų nesi-

juokė, nesišaipė, nesityčiojo. 

3,6 

Mano vaikas jaučiasi saugiai visoje mokykloje: klasėje, korido-

riuose, kieme, valgykloje, tualetuose. 

3,6 

 

VI. 2016 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 pedagogai; 

 Mokiniai ir jų tėvai teigiamai vertina gimnazijos pasiekimus; 

 Gimnaziją renkasi didelė dalis rajono ir miesto mokinių; 

 Geras gimnazijos mikroklimatas; 

 Gimnazijos bibliotekoje turtingas vadovėlių ir grožinės literatūros fondas; 

 Turtinga gimnazijos IKT ir organizacinės technikos bazė; 

 Puoselėjamos gimnazijos tradicijos; 

 Aktyvi metodinė veikla; 

 Geri mokinių olimpiadų ir konkursų rezultatai. 
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Silpnybės: 

 Estetinis gimnazijos vidaus ir išorės vaizdas; 

 3-4 gimnazijos klasės mokinių motyvacija ir lankomumas; 

 Mokinių užimtumas langų metu; 

 Pagalba mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų; 

 Gabių mokinių ugdymas; 

 Smulkiosios gimnazijos atributikos nebuvimas. 

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. 

Grėsmės: 

 Mažėjantis mokinių skaičius; 

 Tėvai neaktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje; 

 Mokiniai neįtraukiami į edukacinių aplinkų kūrimą. 

VII.  VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

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. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas. 

1.1 Uždavinys: Pamokos tobulinimas. 

 

Eil. Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai 

1.1.1. 

Atnaujinti ir papildyti moki-

nių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarką. 

Visų dalykų mo-

kytojai 
2017 m. Žmogiškieji 

1.1.2. 

Aptarti pamokos tobulinimo 

aspektus metodinių grupių 

posėdžiuose.  

Metodinė taryba 2017 m. Žmogiškieji 

1.1.3. 
Diferencijuoti ir individuali-

zuoti ugdymą 

Visų dalykų mo-

kytojai 
Visus metus Žmogiškieji 

1.1.4. 

Vesti įvairesnes pamokas (in-

tegruotos pamokos, edukaci-

nės pamokos, pamokos netra-

dicinėse erdvėse) 

Visų dalykų mo-

kytojai 
Visus metus Žmogiškieji 

1.1.5. 

Skatinti mokytojų bendradar-

biavimą, dalijimąsi gerąja 

patirtimi 

Visų dalykų mo-

kytojai, metodinių 

grupių pirmininkai 

Visus metus Žmogiškieji 

1.1.6. 

Atlikti pamokos ir ugdymo 

kokybės tyrimus ,,Mokymosi 

motyvacija“, ,,Mokinių mo-

kymosi lūkesčiai (mokyma-

Administracija, 

visų dalykų moky-

tojai ir pagalbos 

specialistai 

Visus metus Žmogiškieji 
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Eil. Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai 

sis/vertinimas ug-

dant/diferencijavimas/mokyto

jų veikla organizuojant ug-

dymą) 

1.1.7. 

Mokyklos bendruomenei or-

ganizuoti seminarą „Sėkmin-

ga pamoka“. 

Visų dalykų mo-

kytojai 
Kovo mėn. Žmogiškieji 

1.1.8. 

Dalyvauti seminaruose, kur-

suose, kurių paskirtis – pa-

mokos tobulinimas  

Administracija, 

visų dalykų moky-

tojai  

Visus mokslo 

metus 

Kvalifikacijos 

kėlimo lėšos 

1.1.9. 
Organizuoti konferenciją 

gimnazijos bendruomenei 
Metodinė taryba 

Kovo- balandžio 

mėn. 
 

1.1.10. 

Teikti pagalbą pirmuosius 

metus dirbantiems mokyto-

jams. 

Mokytojai eksper-

tai, metodininkai 
Pagal poreikį Žmogiškieji 

1.1.11 

Dalyvauti olimpiadose, kon-

kursuose, projektuose, var-

žybose ir kt. 

Dalykų mokytojai Pagal tvarkaraštį 

Kelionės išlaidų 

ir skiriamų 

dienpinigių lėšos 

 

1.2 Uždavinys: Parengti ir įdiegti pedagoginio darbo priežiūros sistemą. 

 

Eil.Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

 terminas 
Ištekliai 

1.2.1. 

Parengti pedagoginių dar-

buotojų mokslo metų veik-

los ataskaitos aprašą 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ugdy-

mui, Mokytojų 

metodinė taryba 

 Žmogiškieji 

1.2.2. 
Patvirtinti mokytojo metų 

veiklos ataskaitos formą 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ugdy-

mui 

Vasaris Žmogiškieji 

1.2.3. 

Patvirtinti pagalbos moki-

niui specialistų mokslo metų 

veiklos ataskaitos formas. 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ugdy-

mui 

Vasaris Žmogiškieji 

1.2.4. 

Patvirtinti įsivertinimo po-

kalbio su darbuotoju fiksa-

vimo formą. 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ugdy-

mui 

Vasaris Žmogiškieji 

 

2. Gimnazijos materialinės bazės modernizavimas. 

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

 

Eil.Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai 

2.2.1.1. 

Sukurti gimnazijos erdvių 

panaudojimo edukaciniams 

tikslams koncepciją 

Gimnazijos direk-

torius,  

Darbuotojas atsa-

kingas už estetinį 

gimnazijos apipavi-

dalinimą 

Vasaris Žmogiškieji 

2.2.1.2. 
Didinti gimnazijos kabinetų ir 

stendų edukacines galimybes 
Kabinetų vadovai 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 



13 

Eil.Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Ištekliai 

 
Turtinti gimnazijos muziejų, 

sutvarkyti ekspoziciją 

Muziejaus darbuoto-

jas 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

2.2.1.3. 

Išnaudoti gimnazijos muzie-

jaus ekspoziciją edukacinėms 

programoms, pamokoms 

Muziejaus darbuoto-

ja ir mokytojai 
2017 metai Žmogiškieji 

2.2.1.4. 

Praplėsti informavimo siste-

mos zonas: papildomas ekra-

nas III aukšte. 

Istorijos mokytojai Pagal poreikį Žmogiškieji 

2.2.1.5. 
Smulkios gimnazijos atributi-

kos sukūrimas 

Darbuotojas, atsa-

kingas už estetinį 

gimnazijos apipavi-

dalinimą 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

 

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

3.1. Uždavinys: Pagalbos mokiniui tobulinimas, siekiant ugdymosi pažangos. 

 

Eil.Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai 

3.1.1. 

Parengti prevencinių progra-

mų integravimo į formalų ir 

neformalų ugdymą formą 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ug-

dymui 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

3.1.2. 

Adaptacijos laikotarpiu atlikti 

mokinių pasiekimų ankstesnė-

je mokykloje ir gimnazijoje 

pokyčio analizę 

Direktoriaus pa-

vaduotojos ug-

dymui 

Lapkričio mėn. Žmogiškieji 

3.1.3. 

Pedagoginės pagalbos teiki-

mas mokiniams. Moduliai, 

konsultacijos. 

Direktoriaus pa-

vaduotoja ugdy-

mui, dalykų mo-

kytojai 

Pagal tvarkaraštį 

ir poreikį indivi-

dualioms ar gru-

pinėms konsulta-

cijoms 

Mokinio krepše-

lio lėšos 

3.1.4. 
Gabių mokinių ugdymas. 

Konsultacijos. 

Visų dalykų mo-

kytojai 

Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepše-

lio lėšos 

3.1.5. 

3-4 gimnazijos klasių mokinių 

užimtumas laisvų pamokų 

metu 

Skaityklos dar-

buotoja 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

3.1.6. 

Mokinių mokymosi krūvio 

reguliavimas. (Kontroliniai, 

namų darbai) 

Dalykų mokyto-

jai 

Visus mokslo 

metus 
Žmogiškieji 

3.1.7. 

Analizuoti mokinių mokomų-

jų dalykų ir neformaliojo ug-

dymosi poreikius ir juos ten-

kinti 

Direktoriaus pa-

vaduotoja ugdy-

mui, klasės va-

dovai 

Parengiama iki 

gegužės mėnesio 
Žmogiškieji 

3.1.8. 
VBE ir PUPP rezultatų anali-

zė, aptarimas 

Metodinės gru-

pės, metodinė 

taryba 

Rugsėjis, spalis Žmogiškieji 

3.1.9. 

Pagalbos mokiniams, susidu-

riantiems su psichologinėmis 

ir socialinėmis problemomis, 

teikimas 

Švietimo pagal-

bos specialistai 
Nuolat Žmogiškieji 

3.1.10. Mokinių motyvacijos stipri- Klasių vadovai, Nuolat Žmogiškieji 
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Eil.Nr. Priemonės 
Atsakingi  

vykdytojai 

Įvykdymo  

terminas 
Ištekliai 

nimas švietimo pagal-

bos specialistai, 

ugdymo karjerai 

specialistai 

3.1.11. 
Mokinių lankomumo priežiū-

ra ir kontrolė 

Klasių vadovai, 

švietimo pagal-

bos specialistai, 

administracija 

Nuolat Žmogiškieji 

3.1.12. 
Ugdyti mokinių mokymosi 

mokytis kompetenciją 

Dalykų mokyto-

jai 
Nuolat Žmogiškieji 

 

 

VIII. METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI 
POSĖDŽIAI 

 

Tema Data Atsakingas Vykdytojai 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

2016 m. gimnazijos bendruome-

nės veiklos rezultatai ir ateities 

perspektyvos; PUPP ir brandos 

egzaminų rezultatų aptarimas 

2016-08 Direktorius, direk-

toriaus pavaduoto-

jos J. Gudelienė, 

O.Enčerienė 

Gimnazijos vadovai 

Gimnazijos Veiklos kokybės įsi-

vertinimas „Ugdymas mokyklos 

gyvenimu “ 

2016 gruo-

džio mėn. 

Direktoriaus pava-

duotojos ugdymui 

J.Gudelienė, 

O.Enčerinė ir IT 

mokytoja 

E.Liutkevičienė 

Visa bendruomenė (Anketos 

mokiniams, mokytojams, 

klasių vadovams, tėvams ir 

savivaldos institucijoms) 

1-3g. klasių mokinių adaptacija 2016 gruo-

džio mėn. 

Direktorius 

A.Januškevičius 

Gimnazijos vadovai, Soc. 

pedagogės, psichologė, da-

lykų mokytojai 

Gimnazijos veiklos kokybės įsi-

vertinimas ,,Mokinio pasiekimai 

ir pažanga“ mokymosi rezultatų ir 

lankomumo analizė. 

2017 ba-

landžio 

mėn. 

Direktoriaus pava-

duotojos ugdymui 

J.Gudelienė, O. 

Enčerienė, IT mo-

kytoja 

E.Liutkevičienė  

Įsivertinimo darbo grupė 

Abiturientų brandos egzaminų 

rezultatai ir Simo Velonskio, Eu-

genijaus Kriaučiūno ir Nijolės 

Globienės premijų paskyrimas. 
2017-07 

Direktorius 

A.Januškevičius 

Direktoriaus pava-

duotojos ugdymui 

J.Gudelienė, 

O.Enčerienė 

Premijų skyrimo komisija 

Direkcijos 

Mokyklinės dokumentacijos sut-

varkymas. Klasių auklėtojų pla-

nų, teminių planų, modulių prog-

ramų aptarimas ir tvirtinimas 

Rugsėjis Direktorius, direk-

toriaus pavaduoto-

jos ugdymui J. Gu-

delienė, O. En-

čerienė 

Klasių vadovai, dalykų mo-

kytojai 

I pusmečio pažangumo ir lanko-

mumo problemų analizė (išanks-

Gruodis Direktorius, direk-

toriaus pavaduoto-

Klasių vadovai 
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Tema Data Atsakingas Vykdytojai 

tinė apžvalga) jos ugdymui 

J.Gudelienė 

O.Enčerienė 

I ir III gimnazijos klasių mokinių 

adaptacija 

Gruodis Direktorius, direk-

toriaus pavaduoto-

jos ugdymui J. Gu-

delienė, 

O.Enčerienė ir pa-

galbos mokiniui 

specialistai 

Pagalbos mokiniui specialis-

tai, klasių vadovai 

Lankomumo ir pažangumo prob-

lemų svarstymas 

Pagal po-

reikį 

Administracija, 

socialiniai pedago-

gai 

Klasių vadovai 

Gimnazijos metodinės tarybos ir 

metodinių grupių darbo kryptys  

2017-01 Direktorius, direk-

toriaus pavaduotoja 

O.Enčerienė , me-

todinės tarybos 

pirmininkė 

V.Bartusevičienė 

Metodinės tarybos pirminin-

kė V.Bartusevičienė ir me-

todinių grupių pirmininkai 

Brandos egzaminų pasirinkimas 

2017-03 

Direktoriaus pava-

duotoja ugdymui J. 

Gudelienė  

Klasių vadovai 

Gimnazijos svetainės informaty-

vumas 
2017 -01 

Direktoriaus pava-

duotojos 

O.Enčerienė, 

J.Gudelienė 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, Al-

girdas Kazinevičius 

Mokytojų pamokų krūvių pas-

kirstymas 

2017-05 Direktorius ir di-

rektoriaus pavaduo-

tojos ugdymui 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui O.Enčerienė 

Individualaus ugdymo plano su-

darymas 

2017-09 Direktorius, direk-

toriaus pavaduotoja 

O.Enčerienė  

Dalykų mokytojai 

Visuotinio tėvų susirinkimo pag-

rindinių klausimų aptarimas ir 

pranešimų pasiskirstymas 

2017 Direktorius Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, klasių vadovai 

Vadovėlių bei mokymo priemo-

nių poreikis 2017-2018 mokslo 

metams 

2017 Gimnazijos biblio-

tekininkė Vaida 

Sendžikienė 

Dalykų mokytojai 

 

Metodinės tarybos VEIKLOS PLANAS 

I) Tikslas: užtikrinti ugdymo (si) kokybę bei pažangą, atkreipti dėmesį į pamokos efektyvumą. 

II) Uždaviniai: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data Atsakingi asmenys 

1 uždavinys Siekti reflektuojančios bendruomenės lygio; nuolat tobulėti ir siekti puikių rezultatų 

1.  Metodinės tarybos veiklos planavimas 2017 m. Gruodžio mėn. Metodinė taryba 

2.  
Geros mokyklos koncepcijos praktinio įgyven-

dinimo aspektai. 
2017 m. 

Metodinė taryba, me-

todinės grupės 

3.  
Seminarai, kursai gimnazijoje ir kvalifikacijos 

kėlimo įstaigose. 
2017 m. Metodinė taryba 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data Atsakingi asmenys 

4.  
Tiriamieji darbai.  Rajoninė mokinių konferen-

cija. 
Balandžio mėn. 

Metodinė taryba, mo-

kytojai 

5.  Refleksija po rajoninės mokinių konferencijos Balandžio mėn.  

2 uždavinys Individualios pažangos tvarkos kūrimas ir įgyvendinimas, įsivertinimu pagrįstos mo-

kymosi kultūros įgyvendinimas. 

1.  
Analizuoti brandos egzaminų ir PUPP rezulta-

tus, siekiant geresnės jų kokybės. 
Spalio mėn. Visų dalykų mokytojai 

2.  
Individualios pažangos įsivertinimas, mokinio 

galimybės, problemos. 
Balandžio mėn. Visų dalykų mokytojai 

3.  
Bandomųjų brandos egzaminų organizavimas, 

vertinimas ir rezultatų aptarimas. 

Sausio – kovo 

mėn. 
Metodinės grupės 

4.  
Dalykų kaupiamojo vertinimo aptarimas ir to-

bulinimas. 
Gegužės mėn. Metodinės grupės 

3 uždavinys Sudaryti maksimalias galimybes mokytis įvairių gebėjimų bei poreikių mokiniams, 

teikti veiksmingą pagalbą renkantis tolesnį mokymosi kelią. 

1.  
Darbo su gabiais mokiniais organizavimas. 

Konsultacijos. 
Visus metus Visų dalykų mokytojai 

2.  
Darbas su mokymosi problemų turinčiais mo-

kiniais bei bendradarbiavimas su jų tėvais. 
Visus metus Visų dalykų mokytojai 

3.  
Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, tiria-

muosiuose darbuose, projektuose. 
Visus metus Visų dalykų mokytojai 

4.  
Ugdymo diferencijavimas ir individualizavi-

mas 
Visus metus Visų dalykų mokytojai 

5.  Pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla Iki gegužės mėn. Visų dalykų mokytojai 

6.  Pamokų organizavimas kitose erdvėse. Visus metus Visų dalykų mokytojai 

4 uždavinys Modernizuoti ugdymo procesą 

1.  
Vadovėlių ir mokymų priemonių poreikio ap-

tarimas su bibliotekos vedėja 

Gegužės – birželio 

mėn. 
Visų dalykų mokytojai 

2.  
Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo 

priemonių, įrankių, virtualių mokymosi  erdvių 

panaudojimas pamokoje. 

2017 m. Metodinės grupės 

3.  
Tobulinti ugdymo proceso organizavimo kom-

petencijas panaudojant IKT. 
2017 m. Visų dalykų mokytojai 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2016 – 2017 m. m. 

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 bend-

ruomenės narių bendravimą. 

2015-2016 m. gimnazijos veiklos ataskaita. rugsėjo mėn. 

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2016-2017 m. 

m. rengimas. 
rugsėjo mėn. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos apta-

rimas. 
rugsėjo mėn. 

Strateginio plano 2017-2018 m. m. svarstymas. spalio mėn. 
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Gimnazijos tarybos veiklos 

uždaviniai 
Priemonės Data 

Gimnazijos tarybos ir mokinių tarybos bendradar-

biavimas. Rajoninis renginys „Būk aktyvus“. 
kovo mėn. 

Gimnazijos savivaldos institucijų bendradarbiavi-

mas. Susitikimo-diskusijos organizavimas. 
balandžio mėn. 

2. Stebėti ir vertinti įvairias 

gimnazijos veiklos sritis 

Gimnazijos ūkinės–finansinės veiklos 2016 m. 

aptarimas. 
rugsėjo mėn. 

2% pajamų mokesčio surinktų lėšų panaudojimo 

svarstymas. 
visus metus 

Pagalba sprendžiant mokinių lankomumo, moky-

mosi problemas. 
visus metus 

3.Teikti įvairiapusę pagalbą, 

kuriant saugų gimnazijos 

mikroklimatą, patrauklią ap-

linką 

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 

komitetais) teikti pasiūlymus gimnazijos administ-

racijai dėl gimnazijoje vykdomos veiklos. 

visus metus 

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo pro-

cese ar gimnazijos bendruomenėje, atsižvelgiant į 

tėvų, mokytojų bei mokinių interesus, svarstymas. 

visus metus 

IX. 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 in-

formuojama 

apie priežiū-

ros rezultatus 

Atsakingas 

asmuo 

Priežiūros  

metodai 

Rugsėjis 

Dalykų programų, dalyko 

modulio, neformalaus ug-

dymo, klasės vadovų dar-

bo aprobavimas, suderini-

mas. Klasių e-dienynų, 

mokinių asmens bylų pil-

dymo situacija 

Mokytojų pasi-

tarimuose ir 

mokytojų tary-

bos posėdžiuo-

se 

Direktoriaus pa-

vaduotojai ugdy-

mui 

Dokumentacijos 

nagrinėjimas. 

Spalis 

Neformalaus ugdymo or-

ganizavimas: kaip laiko-

masi darbo grafikų, užsiė-

mimų lankomumas, die-

nynų pildymas 

Administraci-

jos pasitarime  

Direktoriaus pa-

vaduotoja ugdy-

mui J.Gudelienė 

Neformalaus ug-

dymo užsiėmimų 

lankymas 

Lapkritis 
Mokinių profesinis švieti-

mas 

Administraci-

jos pasitarime 

Direktorius, di-

rektoriaus pava-

duotojai ugdymui 

Anketinė apklau-

sa ir klasių auklė-

tojų ataskaitos dėl 

individualių planų 
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Mėnuo 
Švietimo priežiūros 

 temos ir objektai 

Kaip bus in-

formuojama 

apie priežiū-

ros rezultatus 

Atsakingas 

asmuo 

Priežiūros  

metodai 

Pagal a-

testacijos 

planą 

Mokytojų praktinės veik-

los atitikimas siekiamai 

įgyti kvalifikacinei katego-

rijai 

Atestacinės 

komisijos po-

sėdyje, doku-

mentacijoje 

Direktorius, di-

rektoriaus pava-

duotojai ugdymui 

Pamokų ir kitų 

renginių stebėji-

mas, dokumenta-

cijos nagrinėja-

mas  

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokytojų ir mokinių budė-

jimas gimnazijoje 

Mokytojų pasi-

tarime 

Direktorius, di-

rektoriaus pava-

duotojai ugdymui 

Stebėjimas 

Spalis 
Individualūs mokinių tvar-

karaščiai ir jų analizė  

Administraci-

jos pasitarime 
Klasių vadovai Tvarkaraščiai 

Vasaris ir 

gegužė 

TAMO dienyno pildymas. 

Mokinių vertinimas pagal 

priimtą gimnazijoje „Mo-

kinių pažangos ir pasieki-

mų vertinimo aprašą“ 

Mokytojų ta-

rybos posėdyje 

Direktoriaus pa-

vaduotojai ugdy-

mui 

Tamo dienyno 

tikrinimas 

Kiekvieną 

mėnesį 

Vėlavimų į pamokas pre-

vencija 

Administraci-

jos pasitarime 

Socialiniai peda-

gogai 
Stebėjimas 

Kiekvieną 

mėnesį 
Uniformų dėvėjimas 

Administraci-

jos pasitarime 

Socialiniai peda-

gogai 
Stebėjimas 

X. RENGINIŲ PLANAS 2017 METAMS 

Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Sausio 5 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis 
O.Enčerienė, vaiko gerovės komi-

sija 

Sausio 6 d. 
Ataskaitos apie etnokultūrinę ir kraštotyri-

nę veiklą gimnazijoje rengimas 
J. Gudelienė 

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

Sausio 13 d. 
Sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti 

atminimo medžiagos parengimas 

B.Genienė, J. Laurinaitis, L. Kli-

jūnas 

Sausio 13 d. 
Paroda, skirta sausio 13-ajai paminėti 

(gimnazijos bibliotekoje) 
V. Sendžikienė 

Sausio 13 d. 
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudi-

ja“ 

Visi mokytojai, kurie turi pirmą 

pamoką 

Sausio 13 d. 
Jaunimo epistolinio rašinio konkurso I tu-

ras 
Lietuvių k. mokytojai 

Visą sausio mė-

nesį 

IV gimnazijos klasių mokinių supažindi-

nimas su „2017 m. Brandos egzaminų or-

ganizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu bei 

tvarkaraščiu“ 

J. Gudelienė 

Sausio 2 sav. 

Dabinės grupės , skirtos organizuoti Anta-

no Giedraičio – Giedriaus 125 gimimo me-

tines, susirinkimas 

J.Gudelienė 

Sausio 2 sav. 
Darbinės grupės, skirtos gimnazijos 100-to 

metų jubiliejui sudarymas 
Administracija 

Sausio 19 d.  

I-IV gimnazijos klasių mokinių lietuvių 

kalbos (gimtosios) olimpiados rajoninis 

turas  

Lietuvių k. mokytojai 

Sausio 3 sav. Pasiruošimas Brandos darbui Administracija 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Sausio 20 d. 

Rajoninis I-III gimnazijos klasių mokinių - 

jaunųjų anglų kalbos žinovų meninio ver-

timo konkursas  

Anglų k. mokytojai 

Sausio 20 d. 
 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados I 

etapas 

D.Kvietkauskienė, 

A.Kazinevičius 

Sausio 20 d. 
 Lietuvos mokinių biologijos olimpiados 

rajono turas 
J. Ašutaitytė, A. Plevokienė 

Sausio 27 d. 
Lietuvos mokinių meninio skaitymo kon-

kurso I turas (gimnazijos skaitykloje) 
Lietuvių k. mokytojai 

Sausio 27 d. 
 Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajo-

no turas 

D.Kvietkauskienė, 

A.Kazinevičius 

Sausio 27d. 
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 3 d. 
Lietuvos mokinių 29- osios informatikos 

olimpiados III etapo I dalis 
E. Liutkevičienė 

Iki vasario 3 d. 
Į mokinių registrą suvedami mokinių, lai-

kysiančių PUPP, vardiniai sąrašai 
J. Gudelienė 

iki vasario  3 d. 

Gimnazijos direktoriaus įsakymo rengi-

mas. (Patvirtinančio PUPP lietuvių kalbos 

(gimtosios) žodžiu mokinių pasirinktas 

temas ir potemes)  

A. Januškevičius, Lietuvių k. mo-

kytojai 

Vasario 9-10 
Paskaitos saugesnio interneto dienai pami-

nėti 

L. Tamošaitienė, D.Eidokaitienė, 

R.Streleckienė A.Baltrušaitienė 

Vasario 28 d. Užgavėnės 1g.kl. 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 

Renginyje budi Ig. kl. klasių va-

dovai, vadovaudamiesi direkto-

riaus įsakymu 

iki vasario 14 d. 

Mokinių supažindinimas su Brandos eg-

zaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos 

aprašo nuostatomis  

J. Gudelienė 

Vasario 17 d. 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos pami-

nėjimo renginys 

J. Gudelienė, istorijos mokytojai, 

G.Mikšienė, J.Davidavičienė 

Vasario 20 d. Geografijos olimpiados I turas B. Pauliukienė 

Visą vasario 

mėnesį  
Paroda ,skirta Vasario 16-ajai V. Sendžikienė 

Vasario 20 d.  

Gimnazijos mokinių dalyvavimas rajoni-

niame III gimnazijos klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados ture  

Anglų k. mokytojai 

Vasario 27 d. 
Susitikimas su PK pareigūnais „Mūsų sau-

gumas“ 

Vaiko gerovės komisija, D. Eido-

kaitienė, Sv.Stankevičienė 

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 Holo-

kausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų 

atminimo metų paminėjimui 

Dorinio ugdymo mokytojai 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Visą vasario 

mėnesį 

Filmų, skirtų Holokausto aukomis tapusių 

Lietuvos gyventojų atminimo metų pami-

nėjimui, „Pasipriešinimas“, „Pianistas“, 

„Dėdė Chakelis“ žiūrėjimas, aptarimas 

I.Danupienė, A.Baltrušaitienė, 

B.Genienė, J.Laurinaitis 

Visą vasario  

mėnesį 

Istorijos pamokos, skirtos Lietuvos valsty-

bei reikšmingų istorinių įvykių sukaktims 

paminėti: Vasario 16-oji 

B.Genienė, J.Laurinaitis 

Kovo 3 d. 
Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mo-

kyklų mokinių finalinės smiginio varžybos 
Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 3 d. 

 

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mo-

kyklų mokinių finalinės šaškių varžybos 
Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 9-10 d.d. 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-

nos paminėjimo renginiai: Informacinis 

stendas; 

Paroda bibliotekoje;  

Filmo apie Lietuvos Respublikos Aukš-

čiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nep-

riklausomos valstybės atstatymo signatarę 

Birutę Nedzinskienę (istorijos pamokų me-

tu) žiūrėjimas, aptarimas. 

J.Laurinaitis 

V.Sendžikienė 

 

J.Laurinaitis,  

B.Genienė 

Kovo 14 d. 
Rajoninis XI (III gimnazijos) klasių moki-

nių vokiečių kalbos olimpiados turas 
Vokiečių kalbos mokytojai 

Kovo 14 d. 

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mo-

kyklų (mišrių komandų) finalinės virvės 

traukimo varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 14 d. 

Jurbarko rajono bendrojo lavinimo mo-

kyklų mokinių (berniukų komandų) finali-

nės krepšinio varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

Kovo 17 d. 
Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra 2017“ 
Matematikos mokytojai 

Kovo 23 d. Vaiko gerovės komisijos posėdis 
O.Enčerienė, 

Vaiko gerovės komisija 

Balandžio mė-

nesį 

Renginiai, skirti Antano Geidraičio – Gied-

riaus 125-osioms gimimo metinėms pami-

nėti 

J.Gudelienė, 

Darbinė grupė 

Balandžio 1-ą 

savaitę 

Pasirūpink savo sveikata ,,Gimnazijos po-

liklinika“ 
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 paminė-

ti 

L.Tamošaitienė I.Danupienė, 

A.Baltrušaitienė 

Balandžio mė-

nesį 
Paroda ,,Velykų belaukiant“ 

I.Petruitienė, A.Būblaitis, 

J.Davidavičienė 

Balandžio mė-

nesį 

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo 

plano (2 gimnazijos klasių mokiniams) 
O.Enčerienė 

 Balandžio mė-

nesį 

Gimnazijos bendruomenės mikroklimato 

tyrimas 
D.Eidokaitienė, R.Streleckienė 

Balandžio 28 d. Mokinių konferencija ,,Tiriamieji darbai“ 
V.Bartusevičienė, metodinė tary-

ba 
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Data Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas 

Kovo, balandžio 

ir gegužės mė-

nesį 

Dalyvavimas respublikinėse akcijose 

,,Gegužė-mėnuo be smurto“ ir ,,Savaitė be 

patyčių“ 

D. Eidokaitienė, R.Streleckienė, 

L.Tamošaitienė 

Gegužės 4 d. 

Informacijos ruošimas temai ,,Šeima di-

džiausia vertybė“, skirtai Tarptautinei šei-

mos dienai paminėti 

I.Danupienė, A.Baltrušaitienė 

Gegužės 4 d. 
Knygų paroda, skirta spaudos atgavimo 

kalbos ir knygos dienai 
V.Sendžikienė 

Gegužės 1 sa-

vaitė 

Užsiėmimai tema „Mylėk save tokį, koks 

esi“ 

Švietimo pagalbos specialistai ir 

dorinio ugdymo mokytojai 

Gegužės 11-12d. 
Dorinio ugdymo pamokos, skirtos Tarptau-

tinei šeimos dienai paminėti  
Dorinio ugdymo mokytojai 

Gegužės 26 d.  Paskutinio skambučio šventė 
J.Videikienė, G.Mikšienė, 3g. kl. 

auklėtojai 

 Gegužės mėnesį 
Konsultacijos dėl individualaus ugdymo 

plano (2 gimnazijos klasių mokiniams) 
O.Enčerienė  

Visą Gegužės 

mėnesį 

 Istorijos pamokos, skirtos Partizanų pa-

gerbimo, kariuomenės ir visuomenės vie-

nybės dienos paminėjimui 

Istorijos mokytojai 

Visą mėnesį 

Istorijos pamokos, skirtos Holokausto au-

komis tapusių Lietuvos gyventojų atmini-

mo metų paminėjimui 

B.Genienė, J.Laurinaitis 

Gegužės 30 d. 
Akcija, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti 
D.Eidokaitienė, L.Tamošaitienė 

Gegužės birželio 

mėn.  

Užsiėmimas 9 ir 11 klasių mokiniams 

„Mano sėkmės mokykla“ 

Švietimo pagalbos specialistai ir 

dorinio ugdymo mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

Pagalbos mokiniui specialistų konsultaci-

jos mokiniams, tėvams, globėjams, moky-

tojams dėl ugdymo programų rengimo, 

taikymo 

L.Tamošaitienė, D.Eidokaitienė, 

R.Streleckienė, vaiko gerovės 

komisija 

Visus mokslo 

metus 

Sistemingas informacinio stendo išleidi-

mas (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 susi-

rinkimų metu: smurto, nusikalstamumo 

prevencijos ir atsakomybės prieš įstatymą 

temomis 

Vaiko gerovės komisija 

Birželio 2d. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėji-

mų pasirengiamųjų darbų atlikimas, išra-

šymas, tikrinimas 

J. Gudelienė, klasių vadovai 

Birželio 2 d.  Sporto šventė 
Kūno kultūros mokytojai, 1-ų, 3-

ių kl. klasių vadovai 

Birželio 8 d. 

Mokytojų tarybos posėdis  

Darbotvarkė: 

II-o pusmečio ir metinių rezultatų aptari-

mas  

1-ose, 3-iose gimnazijos klasėse 

A.Januškevičius 

Birželio 15 d. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėji- A. Januškevičius 
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mų išdavimas 

Birželio 20 d. 
Priėmimo į 1-ą gimnazijos klasę komisijos 

susirinkimas 

A.Januškevičius, Priėmimo komi-

sija 

Birželio 22 d. Mokytojų tarybos posėdis  A.Januškevičius 

Liepos 11 d. 
Simo Velonskio ir E. Kriaučiūno komisijos 

posėdis dėl premijų laureatų paskyrimo 
J.Gudelienė 

Liepos 3-ią sa-

vaitę 

Brandos atestatų įteikimo šventės organi-

zavimas 

A.Januškevičius, J.Gudelienė, 

4g.kl. klasių vadovai 

Rugpjūčio 29 d. Mokytojų tarybos posėdis  A. Januškevičius 

Rugsėjo 1d. Mokslo metų pradžios šventė J.Gudelienė, G.Mikšienė 

Rugsėjo 1d. 
Klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 

tikslinimas 
A.Januškevičius 

Rugsėjo 4d. 

Klasių vadovų, mokytojų supažindinimas 

su budėjimo tvarka ir budėjimo tvarkaraš-

čiu 

Administracija 

Rugsėjo 4d. Vaiko gerovės komisijos susirinkimas 
O.Enčerienė, vaiko gerovės komi-

sijos nariai 

Iki rugsėjo 6d. 
Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 

programų rengimas, tvirtinimas 
Dalykų mokytojai, administracija 

Iki rugsėjo 11 d. 

Saugaus elgesio instruktažai klasėse, supa-

žindinimas su gimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklėmis 

Klasių vadovai 

Iki rugsėjo 11d. 

Mobilių grupių sąrašų tikslinimas, indivi-

dualių ugdymosi planų pataisos, tvarkaraš-

čio rengimas 

O.Enčerienė 

Iki rugsėjo 11d. 
Teminių planų aprobavimas dalykų meto-

dinėse grupėse  
Dalykų mokytojai, Administracija 

Iki rugsėjo15d. Mokinių pažymėjimų išdavimas ir apskaita J.Gudelienė, Klasės vadovai 

Iki rugsėjo15d. 

Klasės vadovų darbo su klase veiklos prog-

ramų rengimas, mokinių asmens bylų tvar-

kymas 

Klasės vadovai,  J.Gudelienė, 

O.Enčerienė 

Iki rugsėjo11d. 
Neformaliojo ugdymo organizavimas, 

veiklos programų aprobavimas 
A.Januškevičius, J.Gudelienė 

Iki rugsėjo 21d. Mokinių duomenų bazės atnaujinimas Klasės vadovai, R.Streleckienė 

Visą mėnesį Knygų paroda „ Bibliotekos naujienos“ V.Sendžikienė 

Iki rugsėjo 28d. 
Ataskaita apie abiturientų ir dešimtokų 

tolimesnį mokymąsi  
J. Gudelienė 

Spalio 2d. 

Informacijos apie kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius patikrinimus api-

bendrinimas ir supažindinimas gimnazijos 

bendruomenės 

D.Kriščiūnienė 

Spalio 3d. 
Lietuvos respublikos Konstitucijos egza-

minas 
B.Genienė, J.Laurinaitis 

Spalio 6d. 
Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimas 

gimnazijoje 

J.Gudelienė, J.Videikienė, 

G.Mikšienė 

Spalio 9d. Pasaulinė psichikos sveikatos diena 
D.Kriščiūnienė, L.Tamošaitienė, 

D.Eidokaitienė, R.Streleckienė 

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

Spalio 3-4 sav. Visuotinis 1–4 G klasių tėvų susirinkimas A. Januškevičius, klasių vadovai 

Visą mėnesį 1, 3G klasių adaptacija: Pamokų stebėji- J.Gudelienė, O.Enčerienė, 
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mas; Anketavimas; Tyrimas D.Eidokaitienė, L.Tamošaitienė 

Visą mėnesį 
Pasiruošimo darbai mokytojų tarybos po-

sėdžiui 
A. Januškevičius; darbinė grupė 

Iki spalio 20 d. 
Informacija apie gimnazijos veiklą 2016-

2017 mokslo metais, ataskaitos rengimas 
Administracija 

Kiekvieną ant-

radienį 14.00val.  
Direkciniai pasitarimai A. Januškevičius 

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

L.Tamošaitienė 

Lapkričio mėne-

sį  

Naujų knygų paroda (gimnazijos bibliote-

koje) 
V.Sendžikienė 

Lapkričio 3-4 

sav. 
Sporto šventė 

Kūno kultūros mokytojai, klasių 

vadovai 

Lapkričio 14 d. 

Gimnazijos mokinių susitikimas su Jurbar-

ko apylinkės teismo darbuotojais tema: 

,,Pareigos ir atsakomybė“ 

D.Eidokaitienė, Sv.Stankevičienė 

Lapkričio 17 d. Pasaulinės tolerancijos dienos paminėjimas 

D.Eidokaitienė, J.Davidavičienė, 

A.Baltrušaitienė,  I.Petruitienė, A. 

Būblaitis, J. Gudelienė, mokinių 

taryba 

Lapkričio 20 d.  
Akcija tarptautinei sveikinimosi dienai 

paminėti 

Švietimo pagalbos ir dorinio ug-

dymo mokytojai 

Lapkričio 21 d.  
Akcija, skirta Europos sveikos mitybos 

dienai paminėti 

D.Kriščiūnienė, D.Eidokaitienė, 

vaiko gerovės komisija 

Lapkričio 21 d. Mokytojų tarybos posėdis  A.Januškevičius 

Lapkričio 21d. 
26-osios Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados I etapas  
E.Liutkevičienė, A.Kazinevičius 

Nuo lapkričio 

17d. iki 27 d. 

Dorinio ugdymo pamokos, skirtos 

,,Negimusio kūdikio dienai prisiminti“ 
I.Danupienė, A.Baltrušaitienė 

Lapkričio 17-29 

d.d. 

Knygų paroda, skirta Lietuvos karių dienai 

paminėti 
V.Sendžikienė 

Lapkričio 28d. 
Diktanto rašymo X (II gimnazijos) klasėse 

konkursas 
Lietuvių k. mokytojai 

Gruodžio 1d. 

Vaiko gerovės komisijos stendo parengi-

mas tema: 

„Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS 

diena“ 

D.Eidokaitienė, D.Kriščiūnienė 

Gruodžio 2 sa-

vaitė 

Kalėdinis puošimas (gimnazijos, miesto 

eglės, miesto) 

A.Būblaitis, I.Petruitienė, 

J.Davidavičienė 

Gruodžio 5 d.  

Vaiko gerovės komisijos susirinkimas Te-

ma: „ Veiklos programos vykdymo apta-

rimas“ 

O.Enčerienė, vaiko gerovės komi-

sija 

Gruodžio 5 d.  
Dalios ir Jono Stankevičių krepšinio turny-

ras 1-2G ir 3-4 G klasių vaikinų komandos 
Kūno kultūros mokytojai 

Gruodžio 8 d. 
Lietuvos mokinių 27-osios informatikos 

olimpiados II etapas 
E.Liutkevičienė, A.Kazinevičius  

Gruodžio2 sav. Teminė savaitė: ,,Šiltų širdžių akcija“ I.Danupienė, A.Baltrušaitienė  

Gruodžio15 d. Paroda–mugė „Kalėdinė dovana“ 
I.Petruitienė, A.Būblaitis, 

J.Davidavičienė 

Gruodžio15d. 1G kl. adventinė popietė J.Gudelienė, 
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1G kl. klasių vadovai 

Gruodžio16d.  2G kl. adventinė popietė J.Gudelienė, 2G kl. klasių vadovai 

Gruodžio19d. Kalėdinis koncertas 
J.Videikienė, R.Žemelienė, 

G.Mikšienė, 

Gruodžio 20d. 3G kl. adventinė popietė J.Gudelienė, 3G kl. klasių vadovai 

Gruodžio 23 d.  Akcija „Blogų minčių atsikratymo diena“ 
Švietimo pagalbos specialistai ir 

dorinio ugdymo mokytojai  

Direkciniai pasitarimai vyks kiekvieną antradienį 15.00 val. direktoriaus kabinete. 

Mokytojų susirinkimai kiekvieną trečiadienį 11.40 val. 3 kabinete. 

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

XI. LAUKIAMI METINIO VEIKLOS PLANO REZULTATAI 

2017 metų veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimą atliks planą rengusi ir direktoriaus įsa-

kymu patvirtinta darbo grupė. 

Plano įgyvendinimas vertinamas labai gerai, jei įgyvendinta 100 % numatytų priemonių. 

Planas vertinamas gerai, jei įgyvendinta 80 % numatytų priemonių, planas vertinamas patenkina-

mai, jei įgyvendinta 60 % numatytų priemonių. Įsivertinimo rezultatai pristatomi Mokytojų ir Gim-

nazijos tarybų posėdžiuose 2017 metų gruodžio mėnesį. 

2017–2018 m. m. visi  mokytojai savo darbe vadovausis atnaujinta mokinių pasiekimų ir 

pažangos tvarka. 

Ne mažiau kaip 0,1 % visų pamokų bus vedamos netradicinėje aplinkoje, taikant integravi-

mą, panaudojant edukacinių aplinkų galimybes. 

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

2017 m. numatytuose tyrimuose dalyvaus 80 % mokinių, 45 % mokinių tėvų ir 60 % moky-

tojų. 

2017 m. 100 % pedagoginių darbuotojų teiks atnaujintas veiklos ataskaitas. 

60 % darbuotojų įsivertinimo pokalbio metu pagal numatytus vertinimo kriterijus savo veik-

lą įsivertins gerai ir labai gerai.  

2017 m. II pusmetį bus sukurta Gimnazijos erdvių panaudojimo edukaciniams tikslams 

koncepcija. 

Edukacinių erdvių panaudojimo galimybės 2017 m., mokinių apklausos duomenimis, pa-

didės 30 %.  

100 % mokinių bus sudartytos galimybės lankyti modulius, konsultacijas. Sudarytomis gal-

imybėmis pasinaudos 60 % mokinių. 

100 % mokinių, susiduriančių su psichologinėmis, socialinėmis problemomis, sudarytos 

sąlygos gauti socialinio pedagogo, psichologo pagalbą.  

10 %  sumažinti mokinių be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičių, lyginant su 

2016 metais.   

 
XII. METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Planas bus vertinamas kalendorinių metų pabaigoje. Vertinimą atliks veiklos plano rengimo 

grupė.  

Veiklos plano priežiūrą vykdo direktorius. 
 

 

PRITARTA  

2017 m. vasario 6 d. Gimnazijos tarybos 

posėdyje, protokolo Nr. SO1-1  


