PATVIRTINTA
Direktoriaus 2018 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. V-61
GIMNAZIJOS METINĖS VEIKLOS PLANAS 2017-2018 METAMS
ĮVADAS
Gimnazijos metinės veiklos planas parengtas kartu su gimnazijos strateginiu planu 2018-2022 metams, atsižvelgiant į metodinių
grupių, metodinės tarybos planus.
Strateginis planas parengtas vadovaujantis Valstybės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Lietuvos pažangos
strategija ,,Lietuva 2030“ Geros mokyklos koncepcija, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo strategija, gimnazijos veiklos įsivertinimo, išorės ir
vidinės analizės išvadomis.
GIMNAZIJOS VIZIJA
Gimnazija – tai demokratiškai organizuota, aukštos kultūros, moderni, kūrybiška,atvira kaitai ir inovacijoms organizacija,
užtikrinanti šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo(si) kokybę.
GIMNAZIJOS MISIJA
Ugdyti visapusiškai išsilavinusius, kūrybingus, aktyvius, pozityvias gyvenimo vertybes turinčius piliečius, gebančius sėkmingai
integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.
2017-2018 m.m. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAI
Tikslas

Uždaviniai

Kurti
saugią,

1. Stebėti ir
analizuoti mokinių

Įgyvendinimo priemonės

1.1. Bendruomenės lūkesčių,
tyrimo išvadų, rekomendacijų

Kaštai

Vykdymo
laikas

Atsakingi

Tikslo
įgyvendinimo
kriterijai

patrauklią,
modernią,
aukštos
ugdymo(si)
kokybės
gimnaziją

ugdymo(si)
kokybę, pasiekimų
pažangą,
gimnazijos
pažangą, tirti
mokinių it tėvų,
mokytojų bei kitų
darbuotojų
poreikius

įgyvendinimas.





Metodinių grupių
bendradarbiavimas

Renginių savaitė, skirta
gimnazijos 25 –mečiui:
1. Metodinė – praktinė
konferencija ,,Nauji iššūkiai,
nauji sprendimai“;
2. Jubiliejinis koncertas;
3. Buvusių mokinių susitikimai
su gimnazistais.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalis
– 2018 m.
birželis

Direkt. pavad. ugd.
V.Nedzveckaitė,
Skyriaus vedėjos
R. Pačkauskienė,
L. Juškevičienė ir
metodinių grupių
pirmininkai

Mokytojai,
analizuodami ir
vertindami
individualius
mokinių mokymosi
pasiekimų
rezultatus,
taiko priemones,
skatinančias
mokinio ir
gimnazijos
pažangą.

250.00 Eur.

2017 m. spalio
23-27 d.

Direkt. pavad. ugd.
V. Nedzveckaitė,
organizacinė grupė

Dalijamasi
patirtimi,
skatinamos
naujovės, įgyjama
žinių apie naujas
metodikas.
Palaikomi ryšiai su
buvusiais
mokiniais



2017 m. spalio
– gruodžio
mėn.

Direktorius Z.Popovas,
plano rengimo darbo
grupė

Per m. m.

Direkt. pavad. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
sk. vedėja
L. Juškevičienė

Žmogiškieji
ištekliai

Per m. m.

Klasių auklėtojai

Žmogiškieji
ištekliai

Per m. m.

Dir. pavaduotoja ugdymui Dalykų
V. Nedzveckaitė,
mokytojai, klasių
sk. vedėja
auklėtojai,
L. Juškevičienė
specialistai,

Gimnazijos strateginio plano
rengimas

1.2. Gimnazijos mokytojų, tėvų ir
specialistų susitikimai dėl mokinių
mokymo(si) rezultatų.
Žmogiškieji
 I-II klasių mokinių tėvų,
dirbančių mokytojų ir specialistų ištekliai
diskusijų organizavimas.

 Tėvų prisijungimų prie
el.dienyno priežiūra.

1.3. Mokytojų, klasės auklėtojų,
specialistų ir gimnazijos vadovų
bendradarbiavimo tobulinimas.
 I-II klasėse dirbančių mokytojų,
klasės auklėtojų, specialistų,
gimnazijos vadovų diskusijų
ugdymo klausimais
organizavimas.

Parengtas ir
pateiktas
tvirtinimui
strateginis planas

Tėvai, dalykų
mokytojai
aktyviau
bendradarbiauja
įvairiais ugdymo
klausimais,
siekiant bendrų
ugdymo rezultatų.
Skatinama tėvų
atsakomybė už
vaiko pažangos
stebėseną.

 Susipažinimo su I –ų klasių
mokiniais organizavimas.

 Specialiųjų poreikių mokinių
mokymosi rezultatų aptarimas.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. rugsėjo
15-21 d.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. rugsėjo
24 d.
2018 m. vasario
22 d.

Direktorius Z.Popovas
driekt.pavad.ugd.
V.Nedzveckaitė
sk. vedėjos
L. Juškevičienė,
R.Pačkauskienė,
specailistai
sk. vedėja
L. Juškevičienė

vadovai

Mokiniai
tikslingiau renkasi
tolimesnį
mokymąsi.
Ugdomos
mokinių
bendrosios ir
karjeros
kompetencijos.

bendradarbiauja,
įvairiais ugdymo
klausimais,
siekiama bendrų
ugdymo rezultatų.

1.4. Ugdymo karjerai (UK)
organizavimas.


II-IV -ų klasių mokinių
profesinių interesų tyrimas PITII ar LPIK metodikomis.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. gruodis

R. Bubnienė



Klasių valandėlės klasių
auklėtojų pasirinktomis UK
temomis (pagal poreikį).

Žmogiškieji
ištekliai

2017 - 2018
m.m.

A. Niūniavienė,
L. Pranskūnaitė,
R. Bubnienė





Karjeros renginiai (susitikimai
su universitetų ir kolegijų
atstovais, studentais, darbo
biržos darbuotojais, įvairių
specialybių atstovais,
savanoriavimas įvairiuose
renginiuose, programose).

Žmogiškieji
ištekliai

Išvyka į LITEXPO specialybių
mugę „Studijos 2018“.

Žmogiškieji
ištekliai



Dalyvavimas įvairiuose karjeros
ugdymo renginiuose
(„Erdvėlaivis „Žemė““, „Tyrėjų
naktis“, mokymo įstaigų atvirų durų
dienose ir kt.).

2017 - 2018
m.m.

A. Niūniavienė,
L. Pranskūnaitė

Bendradarbiaujant
su kitomis
ugdymo
institucijomis,

Tėvų lėšos

2018 m. vasaris

2017- 2018
m.m.

A.Niūniavienė,
L. Pranskūnaitė,
R. Bubnienė
L. Pranskūnaitė,
R. Bubnienė,
A. Niūniavienė

teikiamos
individualios ir
grupinės
konsultacijos
moksleiviams, jų
tėvams,
auklėtojams ir
dalykų



Seminaro su LAMA BPO
organizavimas



Ekskursijos į įmones ir
organizacijas.

2018 m.
balandžio 17 d.

Sk.vedėja L.Juškevičienė

Tėvų lėšos

2017 – 2018
m.m.

L. Pranskūnaitė,
A. Niūniavienė

Žmogiškieji
ištekliai

2017 – 2018 m.
m.

Tėvų komiteto
pirmininkas, direktorius,
KAMG pirmininkė
L. Pranskūnaitė

mokytojams.

1.5.Tėvų ir gimnazijos
bendradarbiavimas.


Tėvų įtraukimas į gimnazijos
valdymą ir veiklą.

Stiprėja
bendruomenišku
mas.



Visuotinis I-ų klasių mokinių
tėvų susirinkimas.



Visuotinis II kl. mokinių tėvų
susirinkimas.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
5-6 d.



Visuotinis IV kl. mokinių tėvų
susirinkimas.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
8 d.



Tėvų dienos.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
lapkričio 16 d.
2018 m. kovo
22 d.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. rugsėjo
mėn.

2017 m. rugsėjo
mėn.

Direktorius Z. Popovas,
skyriaus vedėja
L. Juškevičienė,
I kl.auklėtojai
dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
skyriaus vedėja
L. Juškevičienė,
II kl.auklėtojai
Direktorius Z. Popovas,
dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
skyriaus vedėja
L. Juškevičienė,
IV kl.auklėtojai
Direktorius Z. Popovas,
dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
sk. vedėjos
R.Pačkauskienė,
L. Juškevičienė

Pristatyta
gimnazijos veikla,
aptartos aktualios
problemos,
organizuotas tėvų
švietimas

Skyriaus vedėja
L. Juškevičienė

Suteikiama
pedagoginių,
psichologinių
žinių, padedančių
teigiamai veikti
mokinių

Tėvai laiku
informuojami apie
kiekvieno
mokinio daromą
pažangą.

1.6. Tėvų švietimas ir
informavimas.


Paskaita ,,Motyvacija mokytis –
kas tai?“ (lektorė – psichologė
R. Bubnienė) I kl. mokinių
tėvams.



Paskaita ,,Psichoaktyvios
medžiagos – iššūkis jaunimo
sveikatai“ (lektorius – gydytojas
toksikologas R.Badaras ir
psichologė- psichoterapeutė
S.Simanauskaitė)

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
lapkričio 16 d.

Direktorius Z. Popovas,
dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
skyriaus vedėja
L. Juškevičienė

 Supažindinimas su Brandos
egzaminų organizavimo ir
vykdymo tvarka. Egzaminų
pasirinkimai - IV kl. mok. tėvams

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. vasario
8 d.

L. Juškevičienė

 Supažindinimas su PUPP
organizavimo ir vykdymo tvarka.
Supažindinimas su vidurinio
ugdymo aprašu, individualaus
ugdymo plano sudarymas.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
5-6 d.

L. Juškevičienė

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.

Sk. vedėja L.Juškevičienė

Žmogiškieji
ištekliai

Nuolat

L. Juškevičienė,
R. Pačkauskienė,
specialistai



Bendradarbiavimo su tėvais
(globėjais/rūpintojais)
tvarkos parengimas
 Tėvų informavimas gimnazijos
internetinėje svetainėje (skyrius
,,Tėvų švietimas“).
1.7. Metodinių grupių pasitarimųpraktikumų, kvalifikacijos kėlimo
seminarų organizavimas.

mokymosi
motyvaciją,
skiepyti tinkamas
vertybines
orientacijas,
koreguoti elgesį,
skatinti pozityvų
savęs vertinimą.

 I-II pusmečių ir metinio mokinių
mokymosi pasiekimų, pažangos
ir lankomumo aptarimas.

Žmogiškieji
ištekliai

Per m. m.

 E. Karmazos seminaro III dalis.

Krepšelio
lėšos
300.00 Eur.
Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalio
31 d.

Žmogiškieji
ištekliai

 Informacijos sklaida grįžus iš
konferencijų, kvalifikacijos
kėlimo kursų.

 Atviros pamokos ,,Kolega –
kolegai“ (pagal MG susitarimą).
 M.Vidugirio ir jo komandos
mokymai klasių auklėtojams:
1. Efektyvus auklėtojo darbas
su klase
2. Darnūs santykiai klasėje.
3. Konfliktų valdymas
1.8. Bandomųjų brandos
egzaminų, įskaitų, PUPP ir
kontrolinių darbų organizavimas
ir analizė.
 Diagnostiniai mokomųjų dalykų
testai I-IV kl. Diagnostinių testų
analizė.

Krepšelio
lėšos
900,00 Eur.

Žmogiškieji
ištekliai

Pasidžiaugiama
sėkmėmis,
ieškoma problemų
sprendimo būdų

Per m. m.

MG nariai,
Sk.vedėjos
L.Juškevičienė,
R.Pačkauskienė
direkt. pavad. ugd.
V.Nedzveckaitė,
R.Bubnienė
MG pirmininkai

Per m. m.

MG pirmininkai

Taupomos
krepšelio lėšos.
Pagėrės auklėtojų
darbo kokybė

2018 m.

2017 m.
rugsėjo-spalio
mėn.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui V.Nedzveckaitė.
Skyriaus vedėja
L.Juškevičienė

MG pirmininkai

Įgyta naujų žinių

Mokytojai
dalinasi gerąja
patirtimi.

Bandomųjų
egzaminų
rezultatų analizė,



Bandomojo anglų kalbos
egzamino organizavimas,
egzamino rezultatų analizė.

Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos

2018 m. sausio
mėn.

A.Sandanavičienė,
D. Jankūnaitė,
J. Norkūnienė

mokinių žinių
gilinimas
tose srityse,
kuriose rezultatai



Bandomasis chemijos
egzaminas, rezultatų analizė.



Bandomasis biologijos
egzaminas, rezultatų analizė.



IV kl. bandomasis lietuvių k. ir
literatūros BE, rezultatų analizė.



Bandomasis matematikos
egzaminas, rezultatų analizė.



Bandomoji anglų kalbos
kalbėjimo įskaita, rezultatų
analizė.



Bandomasis geografijos
egzaminas IV klasėse, rezultatų
analizė.

Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Kopijavimo
išlaidos,
žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos.
Žmogiškieji
ištekliai.

2018 m. vasario
mėn.

J.Kniškienė

2018 m. vasario
mėn.

V.Jočienė

2018 m. vasario
mėn.

L.Matijoškienė,
L.Gečienė

2018 m. vasario
mėn.

I.Medelinskaitė

2018 m. kovo
mėn.

O.Andrukonienė ,
J. Norkūnienė

Kopijavimo
išlaidos.
Žmogiškieji
ištekliai.

2018 m. vasario
mėn.

V. Pundienė

prasčiausi.



Bandomasis istorijos egzaminas
IV klasėse, rezultatų analizė.



II kl. bandomasis lietuvių k. ir
literatūros PUPP, rezultatų
analizė.



Bandomasis rusų kalbos VBE
(rašymo dalis: klausymas,
skaitymas, rašymas), rezultatų
analizė.
Bandomasis IT egzaminas




Bandomasis fizikos egzaminas,
rezultatų analizė.



Matematikos bandomasis PUPP,
rezultatų analizė.



III kl. kontrolinis lietuvių k. ir
literatūros testas baigus
literatūros kursą, rezultatų
analizė.
Užsienio k. mokėjimo lygio
nustatymo testas II klasėse.



Kopijavimo
išlaidos,
žmogiškieji
ištekliai.
Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
mėn.

P. Bakanas,
I. Valušienė,
K. Šinkūnas

2018 m. kovo
mėn.

M.Minderienė

2018 m. kovo
mėn.

D. Bučienė,
T. Piskunova

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo
išlaidos
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

S. Pedzevičienė

2018 m.
balandžio mėn.

I.Medelinskaitė

2018 m.
gegužės mėn.

L. Matijoškienė

Žmogiškieji
ištekliai.
Kopijavimo

2018 m.
balandžio 24-26
d.

A.Sandanavičienė,
D. Jankūnaitė,
D.Bučienė

A. Paliulienė

išlaidos

1.9.Ugdomosios veiklos priežiūra
ir analizė.


Žmogiškieji
ištekliai

2017-2018
m.m.

dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
sk. vedėjos
L. Juškevičienė,
R.Pačkauskienė

Siekiama
sklandaus
ugdymo plano
įgyvendinimo

Neformaliojo švietimo
gimnazijoje poreikio tyrimas.

Žmogiškieji
ištekliai

Per m.m.

Skyriaus vedėja
R. Pačkauskienė

Tenkinami

Būrelių veiklų organizavimas ir
vykdymas.
Kryptingo neformaliojo
švietimo veiklų organizavimas

Krepšelio
lėšos
Krepšelio
lėšos

Per m.m.

Būrelių vadovai

Per m.m.

Dir. pav. ugdymui
V.Nedzveckaitė,
sk. vedėja
R.Pačkauskienė

poreikiai,
integruojamas
formalusis ir
neformalusis
ugdymas.

Krepšelio
lėšos

2017-2018
m.m.

I.Masonaitė,
P. Bakanas,
V. Pundienė

Pagal atskirą planą.

1.10. Neformaliojo švietimo veiklų
organizavimas.




mokinių

1.11. Integruoto ugdymo
programų vykdymas.


Projektas ,,Nuo tautinės iki
pilietinės savimonės“
II h klasėje.

Taikomi įvairesni
pamokų



Projektas ,,Nuo tautinės iki
pilietinės savimonės“
I d klasėje.
 Projektas ,,Vilnijančio
Vilniaus paslaptys“
I c klasėje
 Projektas ,,Eksperimentas moksle
ir gyvenime“
IIg klasėje.

1.12. Atvirų, integruotų,
netradicinių pamokų
organizavimas:
 Integruota pamoka ,,Išgyvenimo
strategija“. Pamoka skirta žalingų
įpročių prevencijai, integruojant
,,Alkoholio, tabako ir kitų
medžiagų vartojimo prevencijos
programą". 2h klasė.
 Integruota netradicinė
geografijos, chemijos ir fizikos
pamoka- išvyka „Lietuvos
pramonė ir energetika“

Krepšelio
lėšos

2017-2018
m.m.

Krepšelio
lėšos

2017-2018
m.m.

I.Masonaitė,
P. Bakanas,
V. Nedzveckaitė
V.Nedzveckaitė,
M.Minderienė,
G.Slavinskienė

Krepšelio
lėšos

2017-2018
m.m.

A.Paliulienė,
J.Kniškienė,
V. Jočienė

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
lapkričio 30 d.

D.Bučienė

organizavimo
būdai, gerinami
mokymosi
rezultatai,
plečiamas akiratis.

Ieškoma įvairesnių
pamokos
organizavimo
būdų,
gerinami

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
lapkritis gruodis

V. Pundienė

mokymo(si)
rezultatai.

 Integruota pamoka/ protmūšis
„AIDS: geriau žinoti“.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 1d.

V.Jočienė

 Integruota pamoka/ praktikos
darbas „Skaičiuojame pulsą“.

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 6d.

V.Šniokienė, V.Jočienė

 Mokiniai mokiniams/ integruotos
gamtos pamokėlės pradinių klasių
mokiniams.
 Integruota pilietinio ugdymo –
geografijos pamoka ,,Ką gali
pilietis“.
 Integruota matematikos ir kūno
kultūros šventė I klasių
mokiniams ,,Stiprūs, vikrūs ir
protingi“.
 Integruota pamoka I-ose klasėse
„Kraštotyra.“
 Integruotos pamokos „Saulė
energijos ir spalvų šaltinis“.
Mokiniai-mokiniams (pradinių
klasių mokiniams).
 „Eksperimentas moksle ir
gyvenime“ 2g klasės mokinių I
pusmečio projektinių darbų
pristatymai.
 IV klasių gimnazistų atvira
aerobikos pamoka ,,Šoku ir
stiprėju“ ,,Gilužio“ v/d
auklėtiniams.
 Integruota pilietiškumo geografijos pamoka Ip klasei
,,Pakeliui į mokyklą" .
Netradicinių pamokų organizavimas
ir jų pristatymas:
* pamoka ekologijos tema

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 7-12 d.

V.Jočienė

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 14 d.

I.Valušienė, V.Pundienė

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 18 d.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. gruodis

D. Kapčinskienė
J. Raškauskienė,
V. Šniokienė
I.Medelinskaitė
P. Bakanas

2018 m. sausio
15-18 d.

V.Jočienė

2018 m. sausio
09/17 d.

V.Jočienė, J.Kniškienė,
A.Paliulienė

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
mėn.

V.Šniokienė

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
8 d.

V.Pundienė, I.Valušienė

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalis

G.Slavinskienė

Vykdoma gerosios
patirties sklaida,
ketinant sukurti
saugią ir pažangią
gimnazijos
aplinką.

,,Kuriame meną iš atliekų”
,,Erazmus” projekto dalyviams;


Pamoka - išvyka į Pilaitės
malūną ,,Kultūrinis
kraštovaizdis ir tradicinė ūkinė
veikla” III-IV kl. (Etninės
kultūros programa).
Netradicinės pamokos:
 VPC centre
 Tuskulėnų rimties parko
memorialinis komplekse
 Kauno IX forto muziejuje

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m.
balandis

G.Slavinskienė
D.Žabaitė
A.Klimavičius

Žmogiškieji
ištekliai

2017-2018 m.m.

P. Bakanas



Netradicinės pamokos VPC
centre.

Žmogiškieji
ištekliai

2017-2018 m.m.

V. Pundienė



Susitikimai su VMI ir bankų
atstovais

Žmogiškieji
ištekliai

2017-2018 m.m.

R. Juodviršienė



Integruotos istorijos ir pilietinio
ugdymo pamokos
II klasėse „Rezistencija“,
„Diktatūra Europoje“.
Integruota II kl. mok. fizikosdailės pamoka ,,Spalvų
pasaulis”.
Integruota II kl. mok. chemijosdailės pamoka ,,Grafitas”.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. sausio
mėn.

P. Bakanas,
I. Valušienė,
K. Šinkūnas

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.

G.Slavinskienė

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.

G.Slavinskienė,
J.Kniškienė







Integruota chemijos-dailės
pamoka ,,Gamtinės medžiagos ir
jų pritaikymas“ II kl. mok.





2018 m. kovo
mėn..

G.Slavinskienė

I-III kl. mokinių ir geografijos
lyderių klubo narių (iš viso 35
mokiniai) edukacinė išvyka
maršrutu Vilnius- VroclavasPrachovo uolos- Praha – Vilnius.

2018 m. kovo
mėn.

V.Pundienė, J.Kniškienė,
A.Paliulienė

Integruota pilietiškumo geografijos pamoka Ip klasei
,,Pakeliui į mokyklą"

2018 m. kovo
mėn.

V.Pundienė ir
I.Valušienė

1.13. Dalykinių renginių
(konkursų, olimpiadų, švenčių)
organizavimas.
 Konstitucijos egzaminas I-IV kl.
(I turas).


Viktorina „Nano“, skirta
Molekulės dienos paminėjimui, I
kl. mokiniams.
 Tarptautinis IT konkursas
,,Bebras“ I-II, III-IV kl.
mokiniams.




Vilniaus bendrojo
lavinimo mokyklų trumpų
filmų konkursas (gimnazijų III) klasių mokiniams.
Baigiamasis konkurso

Žmogiškieji
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. rugsėjo
27 d.

K. Šinkūnas

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalio
24 d.

J. Kniškienė,
A. Paliulienė

Įvairesnės ugdymo
organizavimo
formos, būdai.
Gerinami
mokymosi

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalio
mėn.

A. Niūniavienė,
S. Pedzevičienė

rezultatai.
Mokiniai turi
galimybę pritaikyti

Žmogiškieji
ištekliai

2017 m. spalio2018 m.
balandžio mėn.

L. Pranskūnaitė

savo gebėjimus
popamokinėje





renginys.
TITAN (virtuali verslo
simuliacija) verslo
čempionatas III-IV kl.

veikloje, gabieji
Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
lapkritis - 2018
m. gegužė

R. Juodviršienė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

sk. vedėja
L.Juškevičienė
D.Bučienė

ruošdamiesi ir

 Matematikų olimpiados
I etapas.

Žmogiškieji
ištekliai

 Gamtos mokslų olimpiados
I etapas.
 TMK ,,Euklidas“ I etapas.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 1 d.
2017 m. gruodis
(pagal Vilniaus
m. rusų
(užsienio )
kalbos mokytojų
Metodinės
tarybos planą)
2017 m.
gruodžio 3-ią
sav.
2017 m.
gruodžio mėn.
2017 m.
gruodžio mėn.

 ,, Mini Euklidas “ I etapas.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. sausio
I. Medelinskaitė
mėn.
2018 m. sausis - R. Juodviršienė
vasario pradžia

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
mėn.

Matematinio ir gamtamokslinio
raštingumo konkursas.
Dalyvavimas respublikiniame
projekte „Atviros kultūriniam
paveldui asmenybės ugdymas
per rusų rašytojų gyvenimą ir
kūrybą“.



 Ekonomikos ir verslumo
olimpiada mokykloje III-IV kl.


Respublikinis vertėjų ir
iliustratorių projektaskonkursas ,,Tavo žvilgsnis“

daro pažangą

I. Medelinskaitė

I.Balčiūnienė
I. Medelinskaitė

G. Galeckienė,
G.Slavinskienė

dalyvaudami
konkursuose,
olimpiadose.

 Rusų (užsienio) kalbos II- III
klasių mokinių olimpiados I
turas

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasario
mėn.

D. Bučienė

 Dalyvavimas tarptautinės
finansinio raštingumo savaitės
renginiuose (II-IV kl.).

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.

R. Juodviršienė

 Renginiai, skirti Žemės dienai.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

I.Balčiūnienė



Nacionalinis konkursas
„Lietuvos istorijos žinovas“
gimnazijoje.



Geografijos olimpiados
mokykloje I-IV kl.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. vasariskovas

V. Pundienė



Istorijos olimpiados mokykloje
I-IV kl.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m.
vasaris-kovas

 TMK ,,Kengūra 2017“.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo
mėn.

P. Bakanas,
I. Valušienė,
K. Šinkūnas
L. Visminienė

 Matematikos viktorina
,,Matematikos labirintai“.

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. (pagal
Vilniaus m.
renginių planą)

 Skaičiaus Pi šventė.

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2018 m. kovo 14 I.Medelinskaitė,
d.
A.Niūniavienė
2018 m. kovas - Geografijos mokytojai
balandis



I-IV kl. mokinių dalyvavimas
respublikiniame Č. Kudabos
geografijos konkurse.

P. Bakanas,
I. Valušienė,
K. Šinkūnas

L.Valienė,
I. Medelinskaitė,
J.Kulviecas



Vilniaus miesto istorijos
olimpiada

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m.
gegužė

P. Bakanas



„Europos egzaminas“ (Istorija)

Žmogiškieji
ištekliai

2018 m.
gegužė

P. Bakanas

2017-2018 m.m.

L. Visminienė

 Projektas ,,Pilaitės gimnazijai 25. Žmogiškieji
ištekliai
Faktai ir skaičiai“.
1.14.Tyrimai


Diferencinio baimės aprašo
(DBA) I-ose kl. tyrimas.

Žmogiškieji 2017 m. rugsėjo
ištekliai
mėn.



Įsivertinimo ir pažangos
nustatymo tyrimas.

Žmogiškieji 2017 m. spalio
ištekliai
mėn.



I-ų klasių mokinių adaptacijos Žmogiškieji 2017 m. spalio
ištekliai
tyrimas.
mėn.
Žmogiškieji 2017 m.
I -ų kl. mokinių mokymosi
ištekliai
stilių nustatymo tyrimas.
lapkričio mėn.





Patyčių lygio nustatymo
tyrimas

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
lapkritisgruodis



Tarptautinis mokymo ir
mokymosi tyrimas TALIS
2018

Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
12 – kovo 12 d.

R. Bubnienė

Tyrimo rezultatai,
išvados taikomos
ugdymo procese
R. Pačkauskienė
Tyrimo rezultatai,
išvados taikomos
ugdymo procese
R. Bubnienė,
Išvados pritaikytos
V. Ratiukienė
ugdymo procese
R. Bubnienė
Tobulėja
ugdymo(si)
procesas
R. Bubnienė,
Išvados
V. Ratiukienė
pritaikomos
sprendžiant patyčių
problemą
Sk. vedėja L.Juškevičienė Gerinama mokymo
ir mokymosi
aplinka





II-tų klasių mokinių
Amthauerio intelekto
struktūros tyrimas.
 Klasės kolektyvų
psichologinio klimato
nustatymo tyrimas.
 I-II kl. mokinių mokymosi
motyvacijos tyrimai.

Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
mėn.

R.Bubnienė

Žmogiškieji Pagal poreikį
ištekliai

R. Bubnienė

Žmogiškieji Pagal poreikį
ištekliai

R. Bubnienė



I-IV-ų kl.mokinių lankomumo
tyrimas.

Žmogiškieji 2018 m.
ištekliai
balandžio mėn.



Tarptautinis OECD PISA
tyrimas

Žmogiškieji 2018 m.
ištekliai
balandžio mėn.

Mokymosi kokybės, pažangumo
ir lankomumo analizė,
pristatymas MT posėdyje.

1.15. Vaiko gerovės komisijos
veiklos organizavimas.
 VGK pasitarimai:
1. Dėl 2017-2018 m.m. VGK
veiklos plano.
2.Teisės pažeidimų, mokyklos

Žmogiškieji 2018 m. sausis,
ištekliai
2018 m. birželis

Žmogiškieji
ištekliai
2017 m. rugsėjo
mėn.
Kiekvieno mėn.

Rengiamasi
savivaldžiam
mokymuisi
Gerėjantis klasės
mikroklimatas.

Gerėjantys
mokymo(si)
pasiekimai.
R. Bubnienė
Numatytos
priemonės
rezultatams gerinti.
Sk. vedėja L.Juškevičienė Nustatytas
penkiolikmečių
matematinių,
gamtamokslinių,
skaitymo ir rašymo
žinių lygis
Sk. vedėjos R.
Stebima mokyklos
Pačkauskienė ir
pažanga,
L. Juškevičienė
numatytos
priemonės
rezultatams gerinti.

VGK pirmininkė
L. Juškevičienė

Stiprėjanti mokinių
psichinė, fizinė
sveikata padeda
gerinti pamokų

nelankymo, mokinių elgesio
klausimais.
3. Dėl priklausomybių prevencijos
savaitės renginių.
5. Dėl spec. poreikių mokinių
pažangos aptarimo.
6. Dėl savaitės „Be patyčių“
renginių.
7. Dėl veiklos ataskaitos parengimo.
 Parengtas smurto ir patyčių
prevencijos ir intervencijos
Pilaitės gimnazijoje tvarkos
aprašas bei priemonių planas
 Parengtas vaiko gerovės
komisijos sudarymo ir jos darbo
organizavimo tvarkos aprašas ir
individualios pagalbos planas
 Renginių savaitė, skirta
priklausomybių prevencijai:
1. Netradicinės pamokos.
2. Debatai ,,Pranešimas apie
netinkamą elgesį – skundimas ar
pareiga“.
3. Viktorina ,,Pasirink atsakingai”.
4. MP akcija ,,Pūsk balionus, o ne
dūmus“.
 Mokymai mokytojams
,,Kuriame mokyklą be patyčių“

II savaitės
trečiadienį
2017 m.
lapkričio mėn.
2018 m. vasario
mėn.
2018 m. kovo
mėn.
2018 m.birželio
mėn.
Žmogiškieji 2017 m. spalio
ištekliai
20 d.

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
lapkričio 14 d.

sk. vedėja
L.Juškevičienė,
Vaiko gerovės komisija
sk. vedėja
L.Juškevičienė,
Vaiko gerovės komisija

lankomumą,
mokinių
pažangumą,
siekti pažangos
bendruomenės
narių
bendradarbia-vime
ir bendravime.
Keliama
kvalifikacija krizės
valdymo
klausimais.
Organizuojamas
prevencinis darbas,
švietimo pagalbos
teikimas, palankios
vaikui aplinkos

20 Eur.

2017 m.
lapkričio 27 d.gruodžio 1 d.

sk. vedėja
L.Juškevičienė,
Vaiko gerovės komisija

kūrimas, švietimo
programų
pritaikymas
mokiniams,
turintiems
specialiųjų
ugdymosi poreikių.

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
lapkričio 28 d.

sk.vedėja L.Juškevičienė

 Renginių savaitė „Savaitė be
patyčių“ (pagal atskirą renginių
planą).
 Antinikotininio klubo
programos vykdymas.

20 Eur.

2018 m. kovo
19-25 d.

Žmogiškieji 2017 m. spalisištekliai
2018 m.
balandis (pagal
atskirą planą)

1.16. Gimnazijos veiklų ir
tarptautinių projektų vykdymo
viešinimas.
Žmogiškieji 2016-2017 m.m.
 Gimnazijos veiklos skleidimas
socialiniuose tinkluose, interneto ištekliai
svetainėje.
2017 m. spalio
 Erasmus Plus Project 201609-13 d.
2018 ,,I Deserve As a Student:
Building New Educational
Environment in a Sustainable
World”(IDEAS)


Erasmus + tarptautinis
projektas „ Educational
philosophy for a new
generation“ (EPNG).

2017-2018 m.m.



Erasmus + tarptautinis
projektas „ Des jeunes
Europѐens qui fint I’histore

2017-2018 m.m.

R. Bubnienė, Vaiko
gerovės komisija,
Mokinių Parlamentas
V. Ratiukienė,
R. Bubnienė

I.Medelinskaitė,
sk. vedėja
R.Pačkauskienė
D.Česnavičius,
V.Jočienė, J.Norkūnienė,
I.Medelinskaitė,
J.Kulviecas,
L.Juškevičienė,
V.Ratiukienė
V.Jočienė,
D.Česnavičius

V.Jočienė,
D.Česnavičius

Didės informacijos
apie gimnazijos
veiklą
prieinamumas.
Profesinio
tobulėjimo
gebėjimų
ugdymas.
Dalijimasis
europine patirtimi
ugdyme.



Tarptautinis dvišalis projektas
„Keturios Lietuvos sostinės.
Vroclavo kraštas“.

1.17.Tradicinių renginių,
valstybinių švenčių minėjimų
organizavimas.
 Mokslo ir žinių diena











Mokytojų diena
Tinklinio ir krepšinio varžybos,
skirtos tarptautinei Mokytojų
dienai.
I-okų krikštynos

Tolerancijos dienos I-IV kl.
mok.

2017-2018 m.m.

V.Jočienė,
D.Česnavičius

Žmogiškieji 2017 m. rugsėjo
ištekliai
1 d.

Administracija, I-IV
klasių auklėtojai

Dauguma

Žmogiškieji 2017 m. spalio 5
ištekliai
d.
2017 m. spalio 4
d.

MP, IV klasių auklėtojai

narių suvokia

Žmogiškieji 2017 m. rugsėjo
ištekliai
mėn.

IV ir I kl.auklėtojai

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
lapkričio 9-16 d.

L. Pranskūnaitė ir
pilietinio ugdymo
mokytojai
Mokinių Parlamentas,
P. Bakanas

gimnazijos
D.Kapčinskienė

savitumą.
Toliau
organizuojami
tradiciniai

Kino vakaras I – IV kl.
mokiniams

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
gruodžio mėn.

Mokinių savivaldos rinkimai

Žmogiškieji 2017 m. gruodis- P. Bakanas,
ištekliai
2018 m. sausis
I. Valušienė,
K. Šinkūnas
2017 m.
driekt. pavad.ugd.

 Kalėdinė popietė ,,Prie balto

bendruomenės

renginiai bei
atsiradusios naujos
iniciatyvos.
Palaikomos
gimnazijos
bendruomenę
vienijančios
tradicijos,

stalo“

gruodžio 21 d.

V.Nedzveckaitė,
organizacinė grupė
I-IV kl. auklėtojai

ugdomas mokinių

gimnazijai.



Kalėdinė klasių auklėtojų diena

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
gruodžio 22 d.



Kalėdinė MP vakaronė

Žmogiškieji 2017 m.
ištekliai
gruodžio 21 d.

Mokinių Parlamentas,
P. Bakanas



Sausio 13-osios - Laisvės gynėjų
dienos- minėjimas. Akcija
,,Atmintis gyva, nes liudija“
I-ų klasių mokinių stalo žaidimo
turnyras ,,Pasižvalgymai po
Vilnių“
Tinklinio turnyras skirtas
Lietuvos nepriklausomybės
šimtmečiui pažymėti
Lietuvos šimtmečio koncertas
,,Aš tikrai myliu Lietuvą”

Žmogiškieji 2018 m. sausio
ištekliai
12 d.

R.Pačkauskienė, MP,
K. Šinkūnas, mokytojai,
klasių vadovai
Sk.vedėja L.Juškevičienė



Porų tinklinio turnyras
,,Valentino pora 2018”

Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
14 d.



Valentino dienos paštas

Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
14 d.

MP, P. Bakanas



Šimtadienio šventė

III-IV klasių auklėtojai



Kovo 11 – osios minėjimas koncertas

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai







Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
8 d.
Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
14 d.
2018 m. vasario
14-15 d.

2018 m. kovo 2
d.
2018 m. kovo 89 d.

J.Raškauskienė

driekt. pavad. ugd.
V.Nedzveckatė,
organizacinė grupė
J. Raškauskienė

Teatro mokytojos
V.Nedzveckaitė ir
J. Norkūnienė

pilietiškumas,
pagarba savo



Užgavėnių šventė

Žmogiškieji 2018 m. vasario
ištekliai
13 d.

II kl. auklėtojai



Paskutinio skambučio šventė

Žmogiškieji 2018 m. gegužės
ištekliai
25 d.

III-IV kl.auklėtojai



Sporto diena -2018 I-III kl.
mokiniams, mokytojams,
tėvams
Pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimų įteikimo šventė

Žmogiškieji 2018 m. birželio
ištekliai
8 d.

D. Kapčinskienė

Žmogiškieji 2018 m. birželis
ištekliai

II klasių auklėtojai

Brandos atestatų įteikimo šventė

Žmogiškieji 2018 m. liepos
ištekliai
mėn.

IV klasių auklėtojai,
gimnazijos administracija





1.18. Bendradarbiavimas su
M. Mažvydo progimnazija ir
kitomis ugdymo įstaigomis.


Tradicinis kalėdinis MP
renginys M. Mažvydo
pradinukams su kalėdine muzika
per pertraukas.



Susitikimas su M. Mažvydo
progimnazijos 8-okų tėvais
Atvirų durų dienos
M. Mažvydo ir kitų



Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

2017 m.
gruodžio 21 d.

MP, P. Bakanas

2018 m. kovo
mėn.
2018 m. kovo
mėn.

Z. Popovas ir
V. Nedzveckaitė
Direktorius Z. Popovas,
dir. pav. ugdymui

Stiprėja gimnazijos
ir M. Mažvydo
progimnazijos
bendruomenių
partnerystė, bendra
atsakomybė už
mokinių ugdymo
turinį ir
pasiekimus,
kuriami ir
stiprinami ryšiai su

progimnazijų 8 klasių
mokiniams.



Projektas „Matyti galima tik
širdimi“ (Pilaitės gimnazijos ir
M. Mažvydo progimnazijos
mokiniams, besimokantiems
gimnazijos patalpose).



Vadovavimas LEU, VU, MRU
studentų praktikai.

V. Nedzveckaitė,
sk. vedėjos
L. Juškevičienė,
R. Pačkauskienė
Žmogiškieji 2017 m. lapkritis
ištekliai
– 2018 m. kovas

2017 – 2018 m.
m.

L.Pranskūnaitė

Direktorius Z. Popovas

kitomis miesto
progimnazijomis,
pritraukiant jų
mokinius į Pilaitės
gimnaziją.
Suteikta pagalba
M.Mažvydo
pradinių klasių
mokiniams,
kuriems sunkiai
sekasi mokytis,
bendrauti, kurie
neturi teigiamo
suaugusio žmogaus
pavyzdžio.

1.19. Bendradarbiavimas su
įstaigomis ir organizacijomis


Vilniaus m. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
projekto ,,Antinikotininis
klubas“ vykdymas.

Žmogiškieji 2017– 2018 m.
ištekliai
m.

Skyriaus vedėja
L. Juškevičienė ir
specialistai



Asociacijos ,,Mentor Lietuva“
mentorystės programos
vykdymas.

Žmogiškieji 2017– 2018 m.
ištekliai
m.

Socialinė pedagogė
V. Ratiukienė

Mokiniai mokomi
teigiamos aplinkos
kūrimo, iššūkių
įveikos,
formuojami vertyb.
įgūdžiai.
Mokiniai užimti
kryptinga veikla,
turiningas

2.Modernizuoti
ugdymo procesą,



Dalyvavimas ,,Maisto banko“
veikloje.

2017 – 2018 m.
m.

L. Pranskūnaitė



Dalyvavimas ,,Vilniaus
mokinių savivaldų
mugėje 2018“

2018 m. kovas

P. Bakanas, MP

2.1.Ugdymo(si) aplinkos
gerinimas, modernizavimas.

laisvalaikis, įgis
bendravimo,
bendradarbiavimo
ir veikimo
socialinėje
aplinkoje
gebėjimus, įgis ir
išplėtos bendrąsias
ir dalykines
kompetencijas,
būtinas
asmeniniam ir
profesiniam
gyvenimui.
Aktyviai
bendradarbiaujant
siekiama žmonių
su negalia

naudoti
šiuolaikines
technologijas
atitinkančias
mokymo
priemones, gerinti
ugdymo(si)
aplinkas



Gimnazijos patalpų remonto
darbai.



Mokyklinių baldų pirkimas.



IKT įrangos diegimas, ugdymo
proceso papildymas mokymo
priemonėmis.



Vadovėlių, pirkimas.



Ugdymo proceso aprūpinimas
kopijavimo popieriumi,
apmokėjimas už kopijavimo
paslaugas



Priemonių mokinių poilsiui,
laisvalaikiui pirkimas

Savivaldyb 2018 m.
ės, patalpų
nuomos,
2% GPM ir
paramos
lėšos pagal
patv.
sąmatą.
11000,00
Eur.
Savivaldy- 2018 m.
bės lėšos
7000,00
Eur

Direktorius Z. Popovas.
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams A.Burokas

Mokinio
krepšelio
lėšos
3700,00
Eur.
Mokinio
krepšelio
lėšos
3700,00
Eur.
Savivaldyb
ės lėšos
1800,00
Eur.

2018 m.

Direktorius Z. Popovas.
Viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkas
Kornelijus Šinkūnas.

2018 m.

Direktorius Z. Popovas,
bibliotekos vedėja
B. Norkuvienė

2018 m.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams A.Burokas

Savivaldyb
ės lėšos
700,00 Eur.

2018 m.

Mokinių parlamento
kuratorius P.Bakanas

Gerėja
gimnazijos
įvaizdis,
patrauklumas,
ugdymo sąlygos,
užtikrinamas
higienos normų

Direktorius Z. Popovas

laikymasis.



Muzikos instrumentų
neformaliam ugdymui pirkimas



Mokomųjų kabinetų grindų
dangos keitimas

Patalpų
nuomos
lėšos
1200,00
Eur.
Savivaldyb
ės tikslinės
lėšos
35000,00
Eur.

2018 m.

Direktorius Z.Popovas.
Viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkas
Kornelijus Šinkūnas.

2018 m.

Direktorius Z.Popovas.
Viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkas
Kornelijus Šinkūnas.
Direktoriaus
pavaduotojas ūkio
reikalams A.Burokas.

