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VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS METINĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 MOKSLO METAMS 

  

  

ĮVADAS 

  

Gimnazijos metinės veiklos planas parengtas atsižvelgiant į gimnazijos strateginį planą 2018-2022 metams, 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 demokratiška, 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, gebančius sėkmingai integruotis 

į nuolat besikeičiančią visuomenę piliečius. 

 

 

 



TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS  

 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Kaštai Vykdymo 

laikas 

Atsakingi Laukiamas 

rezultatas 

1. Ugdyti 

mokinius, 

atsižvel- 

giant į 

skirtingus 

poreikius. 

1.1. Vykdyti 

veiklas, 

ugdančias 

gabiuosius 

mokinius. 

1.1.1. Konstitucijos egzaminas 

I-IV kl. (I turas) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

rugsėjis 

Istorijos 

mokytojai 

Gilesnės mokinių 

žinios, individuali 

pažanga. 

1.1.2. Viktorina „Pasaulis ir 

AŠ“  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

rugsėjo     

26 d. 

V. Pundienė Geresni komandinio 

darbo įgūdžiai, 

platesnės ir gilesnės 

geografijos žinios. 

1.1.3. Dalykų bandomųjų 

egzaminų organizavimas IV 

klasių mokiniams: 

 

●  Anglų kalbos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Spalio 

(2-3 

savaitė) 

 

 

 

A.Sandanavičienė 

D. Jankūnaitė 

  

Išsiaiškintos žinių 

spragos, numatytos 

mokymosi strategijos 

ir būdai žinioms ir 

gebėjimams pagerinti. 

  

 
● Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

 

 

2019 m. 

vasario    

13 d. 

M. Minderienė,  

L. Matijoškienė 

 

● Matematikos 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

I.Medelinskaitė 



● Informacinių 

technologijų 

2019 m. 

kovo mėn. 

S. Pedzevičienė 

A.Niūniavienė 

● Istorijos 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Istorijos 

mokytojai 

● Biologijos 

 

2019 m. 

vasario   27 

d. 

V. Jočienė 

● Geografijos 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

V. Pundienė 

● Fizikos 

 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

A.Žemaitaitienė 

● Chemijos 

 

2019 m. 

sausio 

mėn. 

J. Kniškienė 

1.1.4. Tarptautinio IT konkurso 

,,Bebras“organizavimas I-II, 

III-IV kl. mokiniams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

spalio mėn. 

A. Niūniavienė 

S. Pedzevičienė 

Dalyvavę mokiniai 

padarys individualią 

dalykinę pažangą. 

1.1.5. Mokslo savaitė.  

Programa: 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

lapkričio 

19-23 d. 

GMT Įdomesnės, 

skatinančios pažinti, 

integralų požiūrį į 



● Integruotų pamokų 

diena 

● IT taikymo pamokose 

diena 

● Moksleivių konferencija 

„Debesies DNR“ 

● Protų mūšis „Mokslo 

šaknys – karčios, bet 

vaisiai – saldūs“ (I-II kl. 

mok.) 

● VU Mokslo 

populiarinimo projektas 

– Teisinio švietimo 

renginys Pilaitės 

gimnazijos 

moksleiviams                                       

19 d. 

 

21 d. 

 

22 d. 

 

22 d. 

 

 

 

23 d. 

reiškinius/objektus 

ugdančios pamokos, 

keliančios mokinių 

motyvaciją.  Geresni  

mokinių viešojo 

kalbėjimo, 

bendradarbiavimo 

įgūdžiai. 

 

 

Teisinės sistemos 

suvokimo gilinimas, 

karjeros rinkimosi 

galimybės. 

1.1.6. Dalykų olimpiadų I turų 

organizavimas: 

 

 

● Jaunųjų informatikų 

olimpiada 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. 

lapkričio 

mėn. 

 

 

 

 

S. Pedzevičienė 

 

Olimpiadose dalyvaus 

gabiausi gimnazijos 

mokiniai. Mokiniai 

padarys individualią 

dalykinę pažangą. 

Nugalėtojai dalyvaus 

II olimpiadų turuose 

Vilniaus mieste ar 

šalies olimpiadose. ● Jaunųjų matematikų 

olimpiada 

 

2018 m. 

gruodžio 

mėn. III 

savaitė 

I.Medelinskaitė 

● Gamtos mokslų 

(biologijos, chemijos, 

2018 m. 

gruodžio    

E. Krunienė 



fizikos) olimpiados  4 d. 

● Filosofijos olimpiada  

 

2018 m. 

gruodžio  

12 d. 

A.Čiupkovienė 

 

● Rusų kalbos olimpiada 

 

2019 m. 

sausio mėn 

D. Bučienė 

T. Piskunova 

● Istorijos olimpiada 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Istorijos 

mokytojai 

● Geografijos olimpiada 

 

2019 m. 

vasario 

mėn 

Geografijos 

mokytojai 

 

● Ekonomikos olimpiada 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

R.Juodviršienė 

 

1.1.7. Nacionalinio 

gamtamokslinio raštingumo 

konkurso organizavimas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

gruodžio    

7 d. 

L.Juškevičienė Bus patikrintos 

gimnazijos mokinių 

gamtamokslinės 

žinios ir gebėjimai, 

numatyti būdai 

ugdymosi kokybei 

kelti. 

1.1.8. Dalyvavimas Vilniaus 

miesto gimnazijų gamtos 

mokslų viktorinoje ,,Žemė, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

gruodžio 

12 d. 

A.Paliulienė 

J. Kniškienė 

Geresni mokinių 

mokslinio mąstymo, 

praktinio darbo ir 



oras, vanduo ir  ugnis” bendradarbiavimo  

įgūdžiai, gilesnės ir 

platesnės fizikos ir 

chemijos žinios. 

Mokiniai patirs 

pažinimo džiaugsmą, 

kils jų motyvacija 

siekti daugiau. 

1.1.9. Respublikinės olimpiados 

„Mano gaublys“ organizavimas 

gimnazijoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

V. Pundienė Didės mokinių 

motyvacija siekti 

gilesnių geografijos 

žinių. 

1.1.10. Dalyvavimas 

tarpmokyklinėje matematikos 

viktorinoje ,,Matematikos 

labirintai“ (I kl. mokiniai) 

Vytauto Didžiojo gimnazijoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

(pagal 

miesto 

renginių 

planą) 

R. Giriūnienė 

J. Kulviecas 

V. Šaltenis 

Didesnis 

susidomėjimas 

matematikos mokslu, 

geresni komandinio 

darbo įgūdžiai. 

1.1.11. Dalyvavimas 

respublikiniame VKIF vertimų 

ir iliustracijų projekte “Tavo 

žvilgsnis” (I-IV klasės) 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

lapkričio 

mėn. - 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

G. Galeckienė 

D. Lemežonienė 

G. Slavinskienė 

Bus suteikta galimybė 

mokiniams atskleisti 

savo kūrybines galias, 

praplėsti užsienio 

kalbos žinias. 

1.1.12. TMK ,,Kengūra 2018” 

organizavimas gimnazijoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

kovo mėn. 

R. Giriūnienė Dalyvavę mokiniai 

padarys individualią 

dalykinę pažangą. 

1.1.13. Nacionalinio konkurso Žmogiškieji 2019 m. Istorijos Mokiniai bus 



„Lietuvos istorijos žinovas“ 

organizavimas gimnazijoje 

ištekliai kovo mėn. mokytojai skatinami domėtis 

Lietuvos istorija, 

gerės istorijos 

pasiekimai.  

1.1.14. Nacionalinės teisinių 

žinių olimpiados organizavimas 

gimnazijoje 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

P. Bakanas 

K. Šinkūnas 

Mokiniai bus 

skatinami domėtis 

teisinės valstybės 

veikimo principais, 

augs mokinių teisinis 

sąmoningumas. 

1.1.15. Dalyvavimas 

respublikiniame Č. Kudabos 

geografijos konkurse (I-IV kl. 

mokiniai) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

V. Pundienė Dalyvavę  mokiniai 

praplės akiratį, 

padarys individualią 

pažangą, gerės 

mokinių pasiekimai. 
1.1.16. Dalyvavimas „Europos 

egzamine“  

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

1.1.17. Dalyvavimas     

Sodros projekte ,,Nepamiršk 

parašiuto”, kuris vykdomas 

kartu su R. Petrausko 

,,Gimnazijų lyga” (II-IV kl.) 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

lapkričio- 

balandžio 

mėn. 

R. Juodviršienė Didesnis 

susidomėjimas 

mokslu, geresni 

komandinio darbo 

įgūdžiai. 

1.1.18. Dalyvavimas sporto 

varžybose: 

 

● XVIII Vilniaus miesto  

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

D.Kapčinskienė 

J. Raškauskienė 

V. Šniokienė 

Mokiniai noriai 

dalyvaus varžybose, 

gebės žaisti 

komandoje, sieks 



gimnazijų čempionatas. individualaus ir 

komandinio  sportinio 

rezultato, bus 

pagarbūs visiems 

varžybų dalyviams. 

Geresni komandinio 

darbo įgūdžiai, 

pasiekta individuali 

sportinė pažanga. 

● Vilniaus miesto,  

Lietuvos mokinių 

žaidynės. 

● Draugiškos tinklinio 

varžybos su Vilniaus 

inžinerijos licėjaus, 

,,Minties”, S. Nėries, 

Žemynos gimnazijų 

komandomis. 

● Draugiški tinklinio ir 

krepšinio turnyrai  

Žemynos gimnazijoje, 

VGTU inžinerijos 

licėjuje, Karoliniškių 

gimnazijoje. 

1.1.19. Dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose: 

●  ,,Des jeunes Europeens 

qui font l’histoire” 

(,,Jaunieji europiečiai 

kuria istoriją”) I-IV kl. 

mok. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

projekto 

lėšos 

 

2018-2019 

m.m.  

D.Česnavičius 

V. Jočienė 

G. Slavinskienė 

P.Bakanas 

I.Valušienė, 

J. Kulviecas 

Projektai leis 

intensyviau ir 

kryptingiau tobulinti 

bendruosius ir 

specialiuosius 

mokinių ir mokytojų 

gebėjimus. Tikėtina, 



● Erasmus+ tarptautinis 

projektas „Educational 

philosophy for a new 

generation“ (EP4NG) 

kad projekto dalyviai 

tęsdami darbą arba 

studijas naudos naują 

filosofinį požiūrį 

sėkmei užtikrinti. 

Mokykloje atotrūkis 

tarp mokinių lūkesčių 

ir mokytojų lūkesčių 

mažės, abi pusės 

dažniau keisis 

vaidmenimis, tuo 

būdu mokinių 

motyvacija mokytis ir 

mokymosi poreikio 

suvokimas didės. 

Mokyklos 

bendruomenė stiprės 

aktyviau įtraukiant į 

bendras veiklas tėvus. 

Mokykla tęsia 

tarptautiškumo 

tradicijas, palaiko 

glaudžius ryšius su 

užsienio partneriais. 

Mokiniai taps labiau 

pilietiški brangindami 

savo istoriją ir perims 



europines dimensijas 

išmanydami Europos 

istorinius įvykius, 

ankstesnių laikų 

jaunimo 

įsipareigojimus 

tėvynei, demokratijai, 

laisvei bei ateinančių 

kartų ateičiai. 

1.2. 

Efektyvinti 

konsultacijų 

organizavi 

mo būdus ir 

formas. 

1.2.1. Gimnazijos mokytojų 

susitikimas ,,Dalijimasis 

konsultacijų organizavimo 

patirtimi”. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

gruodžio 

mėn. 

(I sav.) 

V. Nedzveckaitė 

M. Minderienė 

Bus parengta 

pasiūlymų, kurie 

padėtų efektyvinti 

konsultacijų 

organizavimo būdus ir 

formas, atmintinė 

 1.2.2. Nagrinėjamos medžiagos 

aktualizavimas ruošiantis 

kontroliniams darbams,VBE ir 

PUPP. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

Gimnazijos 

mokytojai 

Gerės konsultacijų 

lankomumas 

 1.2.3. Informacijos pateikimas 

mokinių, kuriems 

rekomenduojama lankyti 

konsultacijas, 

tėvams/globėjams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

Gimnazijos 

dalykų mokytojai 

Įtraukiami mokinių 

tėvai, dalijamasi 

atsakomybe. 

 1.3. 

Tobulinti 

ugdymo(si) 

1.3.1. Organizuoti mokytojų, 

klasių auklėtojų, pagalbos 

vaikui specialistų, vadovų 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Gimnazijos 

vadovai 

Tariasi mokytojai, 

dirbantys toje pačioje 

klasėje, 



turinį, 

mokymo(si) 

metodus, 

formas, 

bendravimą 

ir bendradar 

biavimą su 

visais 

bendruome 

nės nariais. 

bendrus pasitarimus, dalintis 

patirtimi ugdymo klausimais: 

● I- ų kl. 

 

 

● II-ų kl. 

 

 

2018 m. 

spalio mėn. 

 

2019 m.  

balandžio 

mėn. 

išsiaiškinamos 

problemos, dalijamasi 

patirtimi, kokie 

metodai 

veiksmingiausi. 

2. Ugdyti 

atsakingus, 

kūrybingus 

piliečius. 

2.1. Gerinti 

mokinių 

pamokų 

lankomumą. 

2.1.1.Gimnazijos lankomumo 

tvarkos aprašo koregavimas. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

iki 2019 m. 

gegužės 

mėn. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Užkirtus kelią 

mokinių pamokų 

nelankymui tikėtina, 

kad bus pasiekti 

geresni mokymosi 

rezultatai.   2.1.2. Gimnazijos 

bendruomenės supažindinimas 

su naujai parengtu lankomumo 

tvarkos aprašu ir jo priedais. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Skyriaus vedėja 

Laima 

Juškevičienė 

 

  2.1.3. I-ų klasių mokinių ir 

administracijos susitikimai. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

rugsėjis 

Administracija Mokiniai susipažins 

su administracija ir 

gimnazijoje dirbančių 

specialistų 

funkcijomis, 

gimnazijos vidaus 

tvarka. 

  2.1.4. Mokinių pažangos, 

pamokų lankomumo 

stebėjimas, vadovaujantis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

Gimnazijos 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

Vadovaujantis    

 gimnazijos 

bendruomenės 



Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

tarybos posėdžio nutarimu ,,Dėl 

lankomumo užtikrinimo”( GT 

2013-02-22  prot. Nr. 3). 

specialistai susitarimais pagerės  

pamokų lankomumas 

ir ugdymosi kokybė.  

  2.1.5. I klasių mokinių 

adaptacijos, pažangumo ir 

lankomumo aptarimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

spalis 

V. Nedzveckaitė, 

L.Juškevičienė 

klasės auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

specialistai 

Pagerės mokinių 

lankomumas ir 

pažangumas. 

  2.1.6. II klasių mokinių 

pažangumo ir lankomumo 

aptarimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

sausio 

mėn. 

V.Nedzveckaitė, 

L.Juškevičienė, 

klasės auklėtojai, 

dalykų mokytojai, 

specialistai 

  2.1.7. Mokinių lankomumo 

rezultatų aptarimas metodinių 

grupių posėdžiuose 

  I pusm. pabaigoje 

  II pusm. pabaigoje 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

sausio 

mėn. 

2019 m. 

birželio 

mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus ieškoma būdų 

atskirų mokinių 

lankomumo 

problemoms spręsti. 

  2.1.8. Auklėjamojo ir 

drausminamojo poveikio 

priemonių taikymas  

sistemingai pamokas 

praleidžiantiems mokiniams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2018-2019 

m.m. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Efektyvinant 

lankomumo kontrolę  

sumažės gimnazijos 

nelankymo apimtys. 

  2.1.9. Mokinių I ir II pusmečių 

lankomumo  rezultatų analizės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

sausio 

Socialinė 

pedagogė  

Lankomumo analizės, 

pasibaigus 



pristatymas mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

 

mėn. 

2019 m. 

birželio 

mėn. 

V. Ratiukienė pusmečiams, leis 

įvertinti pokyčius. 

  2.1.10. Supažindinimas su 

Pilaitės gimnazijos mokinių 

skatinimo nuostatais ir jų 

taikymas labai gerai ir gerai 

lankantiems pamokas 

gimnazijos mokiniams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

Klasės auklėtojai Didės mokinių 

motyvacija. 

  2.1.11. Edukacinės išvykos 

organizavimas labai gerai ir 

gerai mokyklą lankantiems 

mokiniams. 

 500 Eur. 2019 m. 

spalio - 

lapkričio 

mėn. 

Vaiko gerovės 

komisija 

 2.2. 

Efektyviau 

įtraukti 

mokinius į 

gimnazijoje 

ir už jos ribų 

organizuoja

mus 

renginius. 

2.2.1. Netradicinių pamokų, 

edukacinių ekskursijų 

organizavimas, kultūrinių 

renginių lankymas ir jų 

aptarimas. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

2018–2019 

m. m. 

Dalykų 

mokytojai, 

specialistai (pagal 

gimnazijos 

veiklos 

mėnesinius 

planus). 

Ugdomos mokinių 

bendrosios, dalykinės 

ir karjeros 

kompetencijos. 

Skatinama mokinių 

motyvacija. 

  2.2.2. Šalies ir miesto projektų 

vykdymas: 

● Dalyvavimas Vilniaus 

miesto projekte „Vilnius 

– ekologiškai 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

  

  

2018-2019 

m.m. 

  

  

  

V. Pundienė 

  

  

 

Ugdomas 

pilietiškumas, sveiko 

gyvenimo būdo 



neabejingų moksleivių 

miestas“. 

● Mokinių dalyvavimas 

Vilniaus Universiteto 

projekte „Studentas 

vienai dienai“. 

● Dalyvavimas 

respublikiniame teatro 

etiudų festivalyje 

„Žodžiai“. 

2018 m. 

spalio 22-

26 d. 

  

 

2018-2019 

m.m. kovo 

27-28 d. 

  

 

A.Čiupkovienė 

  

 

 

V. Nedzveckaitė 

R. Pačkauskienė 

svarbos suvokimas. 

 

Pagalba 

apsisprendžiant dėl 

studijų krypties - 

karjeros ugdymas. 

Ugdomas 

kūrybiškumas, 

mokomasi organizuoti 

renginius. 

  2.2.3. Kultūrinių ir sportinių 

renginių (valstybinių švenčių, 

tradicinių renginių, akcijų, 

varžybų),  organizavimas 

gimnazijoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 –

2019 m.m. 

Dalykų 

mokytojai, 

specialistai (pagal 

gimnazijos 

veiklos 

mėnesinius 

planus). 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, 

pilietiškumas, 

bendruomeniškumas, 

skatinama sveika 

gyvensena. 

  2.2.4. Neformaliojo švietimo 

programų (integruotų programų 

ir būrelių) vykdymas 

gimnazijoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

  

Neformaliojo 

švietimo veiklų 

vadovai (pagal 

patvirtintas 

veiklos 

programas ir 

gimnazijos 

veiklos 

mėnesinius 

planus). 

Lavinami mokinių 

pomėgiai, turiningai, 

prasmingai leidžiamas 

laisvalaikis, plečiamas 

akiratis. 



  2.2.5. Mokinių savivaldos ir jų 

veiklų organizavimas (MP 

veiklos programa). 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

MP kuratorius, 

istorijos 

mokytojai, klasių 

auklėtojai (pagal 

Mokinių 

savivaldos 

įstatus), MP 

prezidentas 

(pagal MP 

veiklos 

programą). 

Moksleiviai tampa 

atsakingais piliečiais, 

suvokia piliečių teises, 

pareigas, atsakomybę, 

organizuoja 

gimnazistų veiklas. 

  2.2.6. Prevencinės veiksmo 

savaitės ,,Ar mokykla antrieji 

namai?” organizavimas: 

● Mokinių konferencija ,, 

Prevencinės programos 

mokinių  akimis ir 

priemonių idėjos”; 

● Integruotos anglų k. 

pamokos I-ų klasių 

mokiniams; 

● Integruotos anglų k. 

pamokos 

S.Kovalevskajos 

gimnazijoje; 

● Prevencinis kalendorius 

600 Eur.  

 

 

2018 m. 

lapkričio 

27 d. 

 

 

2018 m. 

lapkričio 

26 d. 

 

2018 m. 

lapkričio 

28 d. 

 

iki 2018 m. 

gruodžio 

L.Juškevičienė, 

V.Ratiukienė, 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

dalykų mokytojai 

Pasidalinsime 

patirtimi apie 

prevencinių programų 

įgyvendinimą 

mokyklose, įgysime ir 

atnaujinsime žinias 

apie psichoaktyvias 

medžiagas bei sveiką 

gyvenseną. Bus 

nustatytas patyčių 

lygis gimnazijoje. 

 



,,Mokykla antrieji 

namai, nes…”; 

● Išvyka į Pilnų namų 

bendruomenę; 

 

● Patyčių tyrimo rezultatų 

pristatymas ir analizė 

15 d. 

 

2018 m. 

gruodžio 3 

d. 

2018 m. 

lapkričio 

26-30 d. 

  2.2.7. Programos ,,Mano laisvi 

pasirinkimai” įgyvendinimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 m. 

spalio mėn. 

iki 2019 m. 

gegužės 

mėn. 

V.Ratiukienė 

R.Bubnienė 

L.Juškevičienė 

E.Balčiūnienė 

Sumažės mokinių su 

žalingais įpročiais. 

  2.2.8. Veiksmo savaitė ,,Be 

patyčių” 

 

● Integruotos anglų k. 

pamokos I-ų klasių 

mokiniams. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m.  

kovo mėn. 

III savaitė 

R.Bubnienė 

O.Andrukonienė 

Mažės patyčių lygis 

gimnazijoje. 

  2.2.9. Socialinių emocinių 

kompetencijų programos 

,,Raktai į sėkmę “mokymai. 

1500 Eur 2018 m. 

gruodžio 

mėn. 

2019 m. 

sausio, 

vasario 

mėn. 

V.Ratiukienė, 

klasių auklėtojai 

Gerės mokinių 

socialinės, emocinės 

kompetencijos. 



 2.3. Aktyviau 

bendradar 

biauti su 

gimnazistų 

tėvais ir 

globėjais. 

2.3.1. Visuotinių  tėvų 

susirinkimų organizavimas: 

 

● I klasių tėvų 

susirinkimas 

 

 

 

● II klasių tėvų 

susirinkimas 

 

 

 

● III klasių tėvų 

susirinkimas 

 

 

● IV klasių tėvų 

susirinkimas  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

2018 m. 

rugsėjo 

mėn. 

 

 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

 

 

2018 m. 

gruodžio 

mėn. 

 

2018 m. 

lapkričio 

mėn. 

Gimnazijos 

vadovai,  

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristatytos 

gimnazijoje 

patvirtintos tvarkos, 

išrinkti atstovai į tėvų 

komitetus, 

supažindinta 

su PUPP  ir BE 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašais.  

 

 

 

 

 

Aptartas pasirengimas 

šimtadieniui 

  2.3.2. Tėvų dienų 

organizavimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

vasario 

mėn. 

Gimnazijos 

vadovai 

Glaudžiau 

bendradarbiaujant su 

mokinių tėvais, nuolat 

juos informuojant 

pasiekiama geresnių 

rezultatų, pagerėja 

mokymosi kokybė. 

  2.3.3.Informacijos apie mokinių 

lankomumą, pažangą ir spragas 

teikimas per elektroninį 

dienyną. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018-2019 

m.m. 

Gimnazijos 

mokytojai 

  2.3.4. Aktualios informacijos 

tėvams skelbimas gimnazijos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 - 

2019 m.m. 

Gimnazijos 

svetainės 

 

Išsamesnės  



internetinėje svetainėje. administratorius informacijos 

pateikimas, savišvieta. 

  2.3.5. Stendinės medžiagos 

rengimas tėvams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 - 

2019 m.m. 

Gimnazijos  

vadovai, 

specialistai 

  2.3.6. Susitikimo su 

M.Mažvydo progimnazijos   8-

ų klasių mokinių tėvais 

organizavimas. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2019 m. 

vasario - 

kovo mėn. 

Gimnazijos 

direktorius 

Z.Popovas, 

dir. pavaduotoja 

ugdymui V. 

Nedzveckaitė 

Pristatyta gimnazijos 

veikla. 

  2.3.7. Individualus darbas  su 

specialiųjų poreikių mokinių 

tėvais. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 - 

2019 m.m. 

Gimnazijos 

specialistai 

Supažindinat su 

mokinių pasiekimais 

efektyvės savalaikė 

specialioji pagalba 

tėvams. 

  2.3.8. Tyrimų gimnazijai 

aktualiais klausimais atlikimas 

bei pristatymas  mokinių 

tėvams: 

  1. Mokyklinės Baimės 

aprašas; 

  2. Mokymosi stilių nustatymo 

tyrimas; 

  3. Adaptacijos  tyrimas I 

klasėse; 

  4. Patyčių lygio nustatymas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 - 

2019 m.m. 

 

 

 

2018-09 

mėn. 

2018- 12 

mėn. 

2018- 10 

mėn. 

Gimnazijos 

specialistai 

Gerės gimnazijos 

mikroklimatas. 



gimnazijoje; 

  5. Motyvacijos  tyrimas II 

klasėse; 

  6. Gimnazijos psichologinio 

klimato įvertinimas; 

  7. Pamokų nelankymo 

priežasčių tyrimas. 

2018- 11 

mėn. 

2018- 12 

mėn. 

2019- 03 

mėn. 

2019- 04 

mėn. 

  2.3.9.Vaiko gerovės komisijos  

posėdžių nutarimų teikimas 

gimnazijos bendruomenei. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kas mėnesį Socialinė 

pedagogė  

V. Ratiukienė 

Pasidalijimas 

informacija 

  2.3.10. Lankymasis  

nepalankioje ekonominėje ar 

socialinėje aplinkoje augančių 

mokinių šeimose. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2018 - 

2019 m.m. 

Klasių auklėtojai, 

socialinė 

pedagogė 

V.Ratiukienė 

 

Išsiaiškinta esama 

situacija šeimoje, 

esant poreikiui 

teikiama koordinuota 

pagalba. 

3. Gerinti 

ugdymo(si) 

sąlygas, 

puoselėti ir 

plėtoti 

ugdymo(si) 

aplinkas. 

3.1. 

Aprūpinti 

ugdymo(si) 

procesą IT 

įranga. 

3.1.1. Įsigyti du komplektus (po 

30 vnt.) planšetinių 

kompiuterių. 

17 000.00 

eurų 

2018 m. 

lapkričio – 

gruodžio 

mėn. 

Z. Popovas 

K. Šinkūnas 

 Sudarytos sąlygos 

taikyti IT per įvairių 

dalykų pamokas. 

    3.1.2. Įsigyti kitas ugdymo(si) 

priemones (kompiuterius, 

9 000.00 

eurų 

2018-2019 

m.m. 

Z. Popovas 

K. Šinkūnas 

 Modernesnė 

ugdymo(si) aplinka. 



projektorius, ekranus, 

magnetines lentas ir kt.). 

  3.2. Gauti 

leidimą – 

higienos 

pasą. 

3.2.1. Atlikti kai kurių 

mokomųjų kabinetų grindų 

dangos keitimo ir kitus remonto 

darbus. 

16 500,00 

eurų 

2018 m. 

spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Z. Popovas 

A. Burokas 

 Estetiškesnė, 

sveikesnė ugdymosi 

aplinka. 

    3.2.2. Įsigyti reguliuojamo 

dydžio mokyklinius baldus (3 

komplektus). 

4 500,00 

eurų 

2018-2019 

m.m. 

Z. Popovas 

A. Burokas 

 Atnaujinta 

mokymo(si) aplinka, 

sveikesnės 

ugdymo(si) sąlygos. 

    3.2.3. Įrengti skaidrias garsą 

izoliuojančias pertvaras ir duris. 

27 600,00 

eurų 

2018 m. 

lapkričio – 

gruodžio 

mėn. 

Z. Popovas 

A. Burokas 

 Triukšmo izoliacija, 

gerėjanti ugdymosi 

aplinka. 

 

 

SUDERINTA  

Gimnazijos tarybos pirmininkė                         Vilma Pundienė 
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