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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. 2016 METŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Sustiprėjęs dėmesys krikščioniškųjų vertybių ugdymui, 

skatinamas visos bendruomenės dalyvavimas sielovadinėje 

veikloje.  

Planuojant gimnazijos veiklą, dauguma mokytojų bendrauja ir 

bendradarbiauja įvairiais lygmenimis. Mokytojus efektyviai  

telkia iniciatyvinė grupė KORys.  

Išsamiai atliekamas gimnazijos  įsivertinimas, kurio išvados 

panaudojamos tolimesniam planavimui. 

Įvairūs ir tikslingi gimnazijos ryšiai su socialiniais partneriais 

duoda teigiamą rezultatą visai bendruomenei. 

Daugelyje klasių yra geras mikroklimatas, mokiniai gimnazijoje 

jaučiasi saugūs. Sumažėjęs patyčias patiriančių mokinių skaičius. 

Trumpalaikių mokymosi sunkumų ir specialiųjų mokymosi 

poreikių turintys  mokiniai turi galimybę  gauti įvairiapusę 

pagalbą. 

Tikslingas, nuoseklus gabiųjų mokinių ugdymas, skatinimas, 

efektyvi VGTU klasių veikla padeda pasiekti pakankamai aukštų 

rezultatų brandos egzaminuose, PUPP, dalykinėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose, meniniuose, sporto renginiuose, 

projektuose. 

Gimnazijos ugdymo programos tenkina mokinių poreikius, 

Trūksta vyresniųjų klasių mokinių iniciatyvumo dalyvaujant jaunimui 

skirtuose sielovadiniuose renginiuose. 

Tobulintinas  sistemingas mokinių  žinių  vertinimas,  gebėjimas fiksuoti,  

kaupti,  analizuoti  atskirų  mokinių  pažangą ir akademinius pasiekimus. 

Sporto salė neatitinka higienos normų. 

Dėl pamokų praleidinėjimo, neišplėtotos mokėjimo mokytis 

kompetencijos atsiranda mokymosi spragos.  

Per menka mokytojų dalykinių ir metodinių kompetencijų, gimnazijos 

mokinių pasiekimų  sklaida mieste, respublikoje.  

Nepakankamas mokymo/si pamokoje ir namų darbų diferencijavimas. 

Ne visi gimnazijos mokytojai ir mokiniai laikosi darbo tvarkos ir elgesio 

taisyklių. 

Nepakankamas dėmesys silpnesnių mokinių motyvacijos skatinimui. 

Tobulintinas gimnazijos estetinis vaizdas (koridoriai, klasės, stendai). 

Dalis bendruomenės nepakankamai didžiuojasi savo tapatumo 

simboliais: uniforma, tradicijomis. 
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skatina mokytis ir leidžia rinktis.  

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais/ globėjais/ rūpintojais  

praturtinta IKT ugdymo aplinka, įkurtos  dvi  3D klasės. 

Išplėtota gimnazijos savivaldos institucijų veikla:  

TIK klubas telkia įvairių klasių mokinių tėvus;  

aktyviai veikia mokinių savivalda. 

Galimybės Grėsmės 

Bendruomenės narių lyderystės skatinimas. 

Nacionalinių, tarptautinių tyrimų rezultatų panaudojimas 

ugdymo kokybei gerinti. 

Tikslinė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veikla. 

Gimnazijos tradicijų išlaikymas ir tęstinumas, buvusiųjų 

abiturientų Alumno veiklos skatinimas. 

Sisteminga krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų integracija į 

mokymo programas. 

Mokinių kūrybiškumo, saviraiškos, atsakomybės plėtojimas per 

neformalųjį švietimą. 

Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas, modernizuojant 

ugdymo procesą, diferencijuojant ugdymą, atsižvelgiant į 

mokinių pasiekimus, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

gebėjimus patirtų sėkmę. 

Mokinių sėkmės istorijų viešinimas. 

Tolimesnis efektyvus bendradarbiavimas su NKMA 

mokyklomis- narėmis. 

Visuomenės susvetimėjimas,  nepasitikėjimas, ydingas individualizmas 

daro poveikį gimnazijos bendruomeniškumo silpnėjimui. 

Besikeičianti, nestabili Lietuvos švietimo politika. 

Nemotyvuotas, neribotas, nesaugus mokinių naudojimasis IT ne pamokų 

metu. 

Blogėjanti mokinių fizinė, neurologinė, dvasinė sveikata. 

Per didelis mokinių skaičius klasėje, kad mokinių mokymąsi būtų galima 

paremti praktiniais darbais bei tyrimais.  

Motyvuotų mokinių skaičiaus mažėjimas gimnazijos klasėse. 

Prastėjantys brandos egzaminų rezultatai. 

Amžiaus grupių fiziologinis nesuderinamumas (vyresnių klasių mokinių 

nepasitenkinimas triukšmu). 

Mokytojo kvalifikacijos ir spartaus mokymo proceso modernėjimo  

neatitikimas. 
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II. 2017 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

PRIORITETAS – atsakomybės, sąžiningumo bei pažinimo gebėjimų raiška formalioje ir neformalioje ugdymo(si) aplinkoje 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Stiprinti krikščionišką bendruomenę ir sudaryti sąlygas mokinių saviraiškiai veiklai gimnazijoje. 

1.1.  Dialogo tarp mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) stiprinimas.  

1.2.  Ugdymo(si) veiklų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir iniciatyvas įgyvendinimas. 

      2.  Užtikrinti kiekvieno besimokančiojo lūkesčius, poreikius ir galimybes atitinkančią nuolatinę ugdymo(si) pažangą. 

2.1.   Individualios mokinių pažangos stebėjimas,  pokyčių fiksavimas ir matavimas bei rezultatų analizavimas ir panaudojimas. 

2.2.   Pamokos kokybės valdymas ir mokinių atsakomybės ugdymas už savo mokymąsi. 

2.3.   Sistemingas pagalbos teikimas. 

3. Ugdyti mokytojų kūrybiškumą ir lyderystę telkiant savianalizei ir saviugdai. 

3.1. Gimnazijos bendruomenės telkimas kokybiškam ugdymui ir nuolatiniam tobulėjimui. 

3.2. Partnerystės ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas. 
 

 

III. 2017 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.1.Dialogo tarp mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) stiprinimas. 

 Dalyvavimas Nacionalinės  katalikiškųjų mokyklų 

asociacijos  veiklose (pagal atskirą planą)   

Išreikštas pritarimas katalikų tikėjimo 

vertybėms ir šiomis vertybėmis vadovaujamasi 

įgyvendinant ugdymo programas 

G. Gailiūnienė Visus metus  

 Rekolekcijų  mokytojams organizavimas: 

Advento rekolekcijos mokytojams; 

Gavėnos rekolekcijos mokytojams; 

rekolekcijos, pradedant mokslo metus 

 

Bus gilinamos mokytojų dorovinės, profesinės, 

religinės kompetencijos 

 

E.Dilienė, 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

Gruodžio 

mėn., 

kovo-

balandžio 

mėn., 

rugpjūčio 

MK lėšos, 

asmeninės 

lėšos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

mėn. IV sav. 

 Gimnazijos veiklos organizavimas pagal liturginį 

kalendorių ir tradicijas 

Gilesnis krikščioniško tikėjimo pažinimas, 

krikščioniškųjų vertybių suvokimas ir 

vadovavimasis jomis 

Pavaduotojas 

sielovadai, 

Tikybos 

mokytojai 

Visus metus  

 Lietuvos katalikiškųjų  mokyklų sąskrydis 

Šiluvoje mokytojams, mokiniams, tėvams 

Glaudesnis katalikiškųjų mokyklų mokytojų, 

mokinių, tėvų bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

G.Gailiūnienė, 

kapelionas kun. 

T.Paliukėnas, 

tikybos 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Rugsėjo 7 d.  

 Bendrystės valanda su kapelionu kun. Tomu 

Paliukėnu 

Nuoširdus gimnazijos bendruomenės 

bendravimas ir bendradarbiavimas su  

kapelionu. Tikėjimo pažinimas bei gilinimas 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

Kartą per 

mėnesį 

 

 Krikščioniškų vertybių ugdymo programos 

įgyvendinimas 1-8, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams  

Bus organizuotos krikščioniškų vertybių 

ugdymo programos įgyvendinimas  1-8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams, kurioje ugdysis 

krikščionio kompetencijos neformalioje 

aplinkoje, kultūrinių-pažintinių veiklų metu. 

Dalyvaus apie90 procentų mokinių. 

s.V.Fedaravičiūtė, 

klasių auklėtojai, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Visus metus  

 Bendruomenės Šv. Mišios už Kazimiero Paltaroko 

bendruomenę 

 

Gilesnis krikščioniškojo tikėjimo pažinimas, 

krikščioniškųjų vertybių įsisavinimas, tikėjimo 

liudijimas, asmeninės tikėjimo patirties 

gilinimas 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

Paskutinismė

nesio 

sekmadienis 

Kristaus 

Karaliaus 

katedra 

 

 Stovyklų organizavimas: 

Šeimų stovykla ,,Raktas“; 

 

 

 

Vasaros poilsio stovykla ,,Atgaiva”;  

 

Stiprinamas bendruomeniškumo jausmas, 

puoselėjamos krikščioniškosios vertybės, 

ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai Dalyvaus 

apie 70 vyresniųjų klasių mokinių ir apie 15 

tėvų. 

Atsiskleis smokinių saviraiška, stiprės 

bendravimo įgūdžiai, ugdysis socialinė 

Tėvų  klubo TIK 

nariai, 
V. Rudokienė,  
I. Bučiūnienė, 

 

A.Cimermonienė, 

R.Žakaitienė 

Birželio mėn.  

 

Immaculata 

fondo lėšos 

4000 dolerių 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 

 

Biblinė vasaros stovykla 

 

kultūrinė kompetencija. Stovykloje ilsėsis 30 

procentų pradinių klasių mokinių 

Ugdysis krikščionio kompetencijos santykyje  

su kitu asmeniu, mokiniai mokysis kurti 

dialogo kultūrą, paremtą pagarba ir meile 

 

 

A.Oksienė, 

R.Ratkevičiūtė 

 

 TEK rekolekcijų rengimas Naujų mokymo metodų paieška ir jų 

panaudojimo plėtra 

Pavaduotojas 

sielovadai, 

tikybos mokytojai 

Lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

 

 Renginių ,,Protų kovos 2017” ir ,,Kalėdos 

Vokietijoje“ organizavimas 
Bus sudaryta galimybė atsiskleisti gimnazijos 

gabių ir talentingų vaikų intelekto potencialui. 

Dalyvaus apie 120 mokinių. 

V. Rudokienė, 

A.Survilienė, 

mokinių 

parlamentas 

Kovo-

gegužės, 

gruodžio 

mėn. 

 

 Šauniausios 5-okų  klasės rinkimai Renginio metu bus skatinamas paralelių klasių 

bendravimas, atsiskleis kiekvienos klasės 

geriausi gebėjimai įvairiose srityse 

V. Rudokienė, 

mokinių 

parlamentas 

Balandžio 

mėn. 

 

 Filmo vakarų ,,KPG cinema” organizavimas Organizuotas kryptingas mokinių laisvalaikio 

užimtumas, stiprinamas bendruomeniškumas 
V. Rudokienė, 

mokinių 

parlamentas 

Kovo, 

lapkričio, 

gruodžio 

mėn. 

 

 Šeimų vakaronės, žygio, žaidimo vakaro 

organizavimas. 

Debatai ,,Mokslas ir karjeros pasirinkimas 

neatsiejami vienas nuo kito“ 

Glaudesnio gimnazijos tėvų bendravimas ir 

bendradarbiavimas stiprins priklausomumo 

gimnazijai jausmą. Dalyvaus apie 60 šeimų 

 

Tėvų  klubo TIK 

nariai, 
V. Rudokienė,  
I. Bučiūnienė, 

dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

Vasaris  - 

balandis, 

spalis-

lapkritis 

 

 Bendradarbiavimas su šeima pradinėse ,,Šeimos 

savaitė” 

Stiprės dialogas tarp mokinių, mokytojų ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų).Tėvai kiekvienoje klasėje 

praves po 3-5 pamokas, supažindins su 2- 4 

profesijomis. Aktyvūs tėvai bus apdovanoti 

padėkos raštais 

E.Dilienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

Gruodžio 

mėn. 

 

 Seminaras gimnazijos bendruomenei 

„Katalikiškas požiūris į lytiškumo ugdymą, 

Mokytojai geriau suvoks lytiškumo ugdymo 

svarbą ir pasirengs sveikatos ir lytiškumo 

V.Fedaravičiūtė, 

V. Rudokienė 

Balandžio 

mėn. 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

gender ideologija“  ugdymo bei rengimo šeimai programos 

integravimui 

 Edukacinė programa, skirta Mokytojų dienai 

paminėti ,,Idėjos neformaliojo ugdymo 

užsiėmimams: ekologiškos kosmetikos gamyba” 

Palankaus mokytojų bendravimo skatinimas, 

mikroklimato kūrimas 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Spalio mėn.  

1.2.Ugdymo(si) veiklų, skatinančių mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir iniciatyvas įgyvendinimas.  

 Tradicinių gimnazijos renginių organizavimas:  

Mokslo ir žinių diena,  

Mokytojų diena, 

Gimnazijos gimtadienio diena, 

Kalėdiniai renginiai 

Šimtadienis,  

Kaziuko mugė, 

Paskutinio skambučio šventė, 

Mokslo metų baigimo šventė,  

Atestatų  įteikimo šventė 

Bus puoselėjamos gimnazijos tradicijos, stiprės 

tapatumo, bendruomeniškumo jausmas, 

renginiuose dalyvaus 98 procentai mokinių, 

visų klasių mokiniams bus organizuotos 

veiklos, atitinkančios amžiaus tarpsnių 

poreikius. Tėvų į(si)traukimas į gimnazijos 

veiklą 

 

Darbo grupės 2017 m.  

 Valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimas 

 

Bus puoselėjamas patriotiškumas, 

pasididžiavimas savo tėvyne, dalyvaus 90-95 

procentai mokinių. 

Darbo grupės 2017m.  

 Teisinis mokinių švietimas, ES istorinės, 

ekonominės raidos nagrinėjimas 

 

Pilietiškumo, politinio sąmoningumo ugdymas 

6-8,I-IV gimnazijos  klasėse 

Istorijos, 

geografijos, 

ekonomikos  

mokytojai 

2017 m. 

 

 

 Socialinių-  pilietinių veiklų organizavimas 5-8, I-

II gimnazijos klasėse:  

 „Pasninko krepšys“, „Maisto bankas“, „Kalėdinė 

sriuba“, pagalba „Caritas“ organizacijai“, 

„Raudonajam kryžiui“ 

Stiprės socialiniai įgūdžiai, aktyvi ir 

įvairiapusė veikla mokiniams, tarnystės 

puoselėjimas 5-8, I-II gimnazijos klasėse 

 

V.Dumbrienė, 

tikybos 

mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Visus metus  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Informacijos apie buvusius mokinius kaupimas, 

alumnų veiklos organizavimas 

Suburti buvusius gimnazijos mokinius  ir per 

nuoširdų, neformalų bendravimą perduoti 

profesinėse srityse įsitvirtinusių žinias ir patirtį 

perspektyviems gimnazijos mokiniams 

Mokytojai, 

mokiniai, jų tėvai/ 

globėjai/ 

rūpintojai 

Visus metus  

 Renginių, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti, organizavimas 

 

 

Išradingai ir prasmingai 2018 m. pavasarį 

paminėtas šimtmetis  sutelks bendruomenę, 

bus organizuotos veiklos pagal mažiaus 

ypatumus, poreikius, gebėjimus 

Darbo grupė 

 

Lapkričio- 

gruodžio 

mėn.. 

 

 Parodų rengimas: 

,,Šventas Kazimieras -  jaunimo globėjas” 

Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, 

,,Gyvybės medis” Panevėžio miesto G. 

Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, ,,Veltinis” 

gimnazijos bibliotekoje, albumų paroda ,,Mano 

dienoraštis“, fotografijos kūrybinių darbų paroda 

gimnazijoje,  mokinių kūrybinių darbų leidinių 

paroda, senų vadovėlių ir mokymo priemonių 

paroda ir kt. 

 

Skatins mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir 

iniciatyvas. Mokiniai įsisavins 

krikščioniškąsias vertybes, supras  tikėjimo 

grožį ir priims iššūkius. Leidinių parodą, skirtą 

spaudos atgavimo dienai, parengs II 

gimnazijos klasių mokiniai 

Senų vadovėlių paroda bus pritaikyta 

gimnazijos skaitykloje edukacinei programai, 

kurioje dalyvaus 80 proc.1-8 kl. mokinių. 

A.Bijanskienė, 

R.Ambrazevičien

ė, 

A.Oksienė, 

S.Skrebys, 

I.Lažauskienė, 

L.Karazijienė, 

A.Gudynienė 

Kovo mėn. – 

spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalyvavimas tikybos, lietuvių kalbos, užsienio 

kalbų, matematikos, informacinių technologijų, 

istorijos, geografijos, gamtos mokslų, talentų, 

fotografijos  konkursuose, muzikos, teatro 

šventėse ir festivaliuose bei organizavimas 

gimnazijoje 

 

Skatins mokinius išreikšti savo sugebėjimus, 

būti atsakingais, pilietiškais, iniciatyviais, 

didins pasitikėjimą savimi, stiprins analitinį 

mąstymą, gilins bendravimo ir komunikavimo 

kompetenciją. Skatins mokinius domėtis ir 

mokytis gamtos mokslus ir matematiką, plėtos 

jų taikymo praktikoje gebėjimus. Pasitikrins 

teksto skaitymo, suvokimo ir rašymo  

gebėjimus, atlikdami dailyraščio užduotis. 

Tikimės, jog konkursuose, šventėse ir 

festivaliuose dalyvaus apie 70 proc. visų 

mokyklos mokinių. Dalis mokinių dalyvaus 

miesto etapuose, kiti pateks į respublikinį etapą 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

 

Visus metus 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Dalyvavimas gamtosauginiuose projektuose „Mes 

rūšiuojame“ ir  ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju” 

Mokiniai ugdysis ekologinį sąmoningumą, 

gebės rūšiuoti elektronines atliekas, bus 

skatinami tausoti aplinką, energijos šaltinius, 

ugdomas jų kūrybiškumas 

N.Garuckienė Balandžio-

spalio mėn. 

 

 Neformaliojo švietimo būrelių veiklos 

aktyvinimas 

Efektyviai bus panaudota ne mažiau kaip 90 

proc. valandų, skirtų neformaliajai veiklai, 

organizuojamas saviraiškus dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime, formalųjį ugdymą 

papildanti veikla 

Neformaliojo 

švietimo būrelių 

vadovai 

2017 m.  

 Dalykinių olimpiadų, konkursų, varžybų 

organizavimas ir mokinių skatinimas juose 

aktyviai dalyvauti 

Sudarytos galimybės mokiniams pasitikrinti 

asmeninius pasiekimus, į(si)vertinama, kas 

pasiekta ugdant kiekvieną mokinį 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Sausio –

vasario, 

lapkričio- 

gruodžio 

mėn. 

 

 Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų 

konkurse ,,Dainų dainelė“ 

Skatins mokinius išreikšti savo sugebėjimus, 

didins pasitikėjimą savimi 

J. Garbaliauskienė Gruodžio 

mėn. 

 

 Madų šou ,,SOS- tautinis kostiumas“, skirtas 

tautinio kostiumo metams 

 

Skatins mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir 

iniciatyvas 

N.Cimbalienė, 

J.Bardauskienė 

 

Spalio mėn.  

 Renginių, skirtų Žemės mėnesiui, organizavimas Bus ugdomas mokinių pilietiškumas, skatinant 

aplinkosaugines iniciatyvas, aktyvinamas 

mokyklos bendruomenės poreikis gyventi 

ekologiškai švarioje, darnioje aplinkoje. 90% 

gimnazijos mokinių bus supažindinti su 

gamtos saugojimo svarba  

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

 

 

 Lietuvių kalbos dienų ir matematikos bei 

informacinių technologijų savaitės organizavimas 

Bus skatinama mokinių mokymosi motyvacija, 

kuri turės įtakos ugdymosi pažangai. Lietuvių 

kalbos dienose dalyvaus 70 proc., o  

matematikos 30 proc. 5-8, I-III gimnazijos 

klasių mokinių 

Lietuvių kalbos, 

matematikos, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Vasario- 

kovo mėn., 

lapkričio 

mėn. 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

2.1.  Individualios mokinių pažangos stebėjimas,  pokyčių fiksavimas ir matavimas bei rezultatų analizavimas ir panaudojimas. 

 Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo modelio parengimas ir įgyvendinimas 

Įvertinus bendruomenės pasiūlymus bus 

parengtas Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo modelis. Jam pritars 

gimnazijos bendruomenė ir susitars dėl 

įgyvendinimo. 55-60 procentų  mokinių gebės 

įsivertinti, planuoti, pasirinkti mokymosi būdą. 

Kiekvienas mokytojas su mokiniais fiksuos 

įsivertinimą, mokiniai po atsiskaitomųjų darbų, 

I pusmečio ir II pusmečio bei metinių įsivertins 

pažangą.50 proc. tėvų susipažinę su išsikeltu 

mokinio individualios pažangos tikslu, 

numatytais žingsniais, domėsis kaip vaikui 

sekasi juos įgyvendinti. 70 proc. tėvų aptars 

patirtų nesėkmių priežastis su vaiku, mokytoju, 

vadovais. Asmeninė mokinių pažanga pagerės 

10 procentų 

Darbo grupė, 

dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

Balandžio-

gruodžio 

mėn. 

 

 Mokinių tėvų/ globėjų/ rūpintojų informavimo ir 

švietimo programos vykdymas  

Bus organizuoti kiekviename koncentre ne 

mažiau kaip 2 tėvų susirinkimai, kuriuose 

aptartos gimnazijoje patvirtintos tvarkos, 

išrinkti atstovai į klasės komitetus, aptartos 

mokinių ugdymo (si) sėkmės ir problemos, 

pasiekimai, supažindinta su PUPP, VBE 

aprašais, individualiojo ugdymo plano 

rengimu. Gimnazijoje nuolat bus teikiama 

efektyvi ir savalaikė socialinė, pedagoginė ir 

psichologinė pagalba tėvams. Individualiai 

dirbta su ne mažiaus kaip 20 proc. mokinių ir/ 

ar jų tėvų 

G.Gailiūnienė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui,  klasių 

auklėtojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Visus metus  

 Atvirų durų organizavimas. 

Mokinių individualios  pažangos aptarimas ir 

pasiekimų  gerinimo galimybės 

Išplėtota mokinių- tėvų/ globėjų/ rūpintojų- 

mokytojų bendrystė, sprendžiant problemas. 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių, kurių tėvai 

dalyvaus pokalbiuose, pagerės mokymosi 

G.Gailiūnienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, dalykų 

2017 m. 

vasaris, 

lapkritis 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

rezultatai mokytojai 

 Pamokų stebėjimas ir aptarimas (tikslas – mokinių 

vertinimo ir įsivertinimo organizavimas) 

Bus stebėta ne mažiau kaip  10 proc. mokytojų 

pamokų, jos bus aptartos, analizuotos. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Sausio – 

gegužės, 

spalio – 

gruodžio 

mėn. 

 

 Atvirų pamokų  ,,Kolega kolegai“ organizavimas 

ir aptarimas  

 

Mokytojas per metus  organizuos  1-2 atviras 

pamokas, kuriose bus įgyvendintas geros 

pamokos modelis.  Pagilintos užduočių kūrimo 

ir pateikimo, praktinių žinių taikymo, 

vertinimo ir įsivertinimo kompetencijos bei 

skaitymo ir rašymo strategijų taikymas. 

Mokytojai stebės kolegų pamokas, siekdami 

geresnės ugdymo  kokybės  

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

 

 

Visus metus  

 Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminare ,,Individualios mokinių pasiekimų 

pažangos matavimas, pokyčių fiksavimas ir 

rezultatų analizavimas bei panaudojimas mokinių 

pasiekimams gerinti“ 

Visi mokytojai įgis naujų metodinių, 

psichologinių ir dalykinių žinių apie mokinių 

individualią pažangą. Įgytas žinias taikys 

ugdyme 

E.Dilienė, 

mokytojai 

Sausio 3 d. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Atskirų mokomųjų dalykų tikrinamųjų darbų, 

PUPP bandomųjų,  bandomųjų brandos egzaminų, 

Nacionalinio mokinių   pasiekimų patikrinimų 

(standartizuoti testai) pasiekimams įvertinti ir 

turimam  žinių lygiui nustatyti organizavimas ir 

aptarimas 

 

Kiekvienas mokytojas atliks  kiekybinę ir 

kokybinę mokymosi pokyčių lyginamąją 

analizę per  10 darbo  dienų  nuo darbo rašymo 

ir pateiks rezultatų  pokyčių analizę, kurios 

elektroninį variantą pateikė kuruojančiam 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Mokiniai 

atliks įsivertinimą,  90 proc. 2, 4, 6 ir 8 klasių 

mokinių galės palyginti mokymosi pažangą 

respublikos mastu. Metodinėse grupėse bus 

priimti sprendimai, metodinės rekomendacijos 

dėl tolimesnės veiklos organizavimo: mokymo 

metodų ir strategijų 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Vasario-

birželio mėn. 

 

 Užsienio kalbų mokėjimo lygių nustatymo testo II 

gimnazijos  klasėse vykdymas 

Nustatytas visų II gimnazijos klasių mokinių 

užsienio kalbos mokėjimo lygmuo pagal 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Balandžio 

mėn. 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

Europos kalbų bendruosius metmenis. 

Rezultatai bus panaudoti sudarant mokinio 

individualųjį ugdymosi planą 

 Lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos 

diagnostinių testų III gimnazijos klasėse 

vykdymas   

Sudaromos sąlygos fiksuoti, kaupti, analizuoti 

mokinių asmeninę pažangą, nuosekliai teikti 

mokymosi pagalbą. Dalyvaus 98 proc.  

mokinių 

R.Kazakevičienė,

V.Dumbrienė, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Balandžio- 

gegužės mėn. 

 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų  vertinimo tvarkos 

atnaujinimo rengimas 

Susitarta dėl vertinimo tikslų ir uždavinių, 

principų ir nuostatų vertinimo ugdymo procese 

ir baigus programą, įvertinimų  pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo, vertinimo informacijos 

analizės, informavimo  

Metodinė taryba Balandžio-

gegužės mėn. 
 

 Lietuvių kalbos, matematikos 7-8, I-II gimnazijos 

klasėse ir gamtos mokslų I gimnazijos klasėse 

tikrinamųjų darbų organizavimas 

Sistemingas išmokimo tikrinimas padės 

atpažinti gabius mokinius iš 7-8, I-II 

gimnazijos  klasių. Mokiniams pagal dalyko 

žinias bus sudarytos sąlygos siekti 

individualios pažangos ir gauti tinkamiausią 

ugdymą (si) 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Du kartus per 

mokslo 

metus 

 

 Diagnostinių lietuvių kalbos ir matematikos darbų 

pradinėse klasėse organizavimas, analizavimas  

Testų analizės  rezultatai taps priemone 

ugdymo kokybei, grįžtamajam ryšiui gerinti. 2- 

3 klasių mokiniai rašys koncentre suderintus 

diagnostinius lietuvių kalbos ir matematikos 

testus. Mokytojos parengs diagnostinių darbų 

rezultatų suvestines, aptars rezultatus 

E.Dilienė, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

Sausio, 

vasario, 

gegužės mėn. 

 

 Anglų kalbos diagnostinių darbų 4-8,I gimnazijos 

klasėse organizavimas 

Anglų kalbos grupių suformavimas pagal 

mokinių gebėjimus  

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Du kartus per 

mokslo 

metus 

 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

organizavimas: 

Gimnazijos pažangos anketa už 2017 metus 

Teminis įsivertinimas:  

Bus atliekamas teminis įsivertinimas, 

nustatytas 2014-2015 m. m. įvertintų rodiklių 

pagal 2011 m. įsivertinimo metodiką 2.6.2. 

Vertinimas kaip ugdymas (2.6. Vertinimas 

E.Dilienė, 

gimnazijos 

veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo 

Sausio- 

gruodžio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Iqes.online. 

Lietuva 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

2.4. 1.Vertinimas ugdymui 

2.4.2. mokinių įsivertinimas 

ugdant) pokytis:  

Bus analizuojami kiekybiniai ir kokybiniai 

gimnazijos veiklos rodikliai. Tarpiniai 

rezultatai aptariami Mokytojų taryboje. Metų 

pabaigoje  išvados ir rekomendacijos dėl 

veiklos tobulinimo bus pateikiamos  

Gimnazijos, Mokytojų taryboms, gimnazijos 

veiklos planavimo komandoms, mokinių 

tėvams 

grupė sistema 

2.2. Pamokos kokybės valdymas ir mokinių atsakomybės ugdymas už savo mokymąsi. 
 Vieningos skaitymo strategijų taikymo sistemos 

sukūrimas pradinėje ir pagrindinėje ugdymo 

pakopoje ir jos diegimas 

 

Visose metodinėse grupėse bus aptartas 

raštingumo klausimas: fiksuota kiekvieno 

mokytojo bent po vieną pavyzdį 

Darbo grupė Visus metus  

 Dalykų ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, 

modulių ir neformaliojo mokinių švietimo 

programų aptartis 

Bus suderinti dalykų planai, programos, 

numatyta planinga dalykinė mokytojų veikla 

Metodinė taryba Birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

 

 Ugdymo turinio VGTU klasės mokiniams aptartis 

ir koregavimas. 2017-2018 m.m. ugdymo plano 

svarstymas, pasiūlymų teikimas, sprendimų 

priėmimas. Naujų VGTU grupių steigimas I 

gimnazijos klasėse 

Bus aptartos ir pakoreguotos programos 

VGTU klasės mokiniams, parengtas 

kokybiškas, mokinių poreikius tenkinantis 

ugdymo planas. Veiksmingo ugdymo turinio, 

skatinančio savivaldį mokymąsi įgyvendinimas 

G.Gailiūnienė, 

R.Kazakevičienė,  

metodinė taryba 

Balandžio-

birželio mėn. 

 

 Geros pamokos modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas (pamokų vedimas, stebėjimas, 

aptarimas, refleksija) 

 

 

Sukurtas geros pamokos modelio aprašas, 

parengti kriterijai. Stebėtų ir aptartų vieno 

mokytojo vestų pamokų skaičius per mokslo 

metus ne mažesnis nei dvi pamokos, kuriose 

įgyvendinimas geros pamokos modelis. Bus 

analizuoti gerų pamokų pavyzdžiai, aptarti 

ugdymo metodai ir būdai. Mokytojai skatinami 

analizuoti savo darbą siekiant gerinti pamokos 

kokybę, dalintis asmenine gerąja patirtimi, 

kolegų patirtį sėkmingai taikyti savo pamokose 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Kovo-

lapkričio 

mėn. 

 

 Apklausos ,,IKT naudojimo pamokose tikslai“ Bus atlikta apklausa apie IKT priemonių Direktoriaus Gruodžio  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

atlikimas, rezultatų aptarimas rekomendacijų dėl 

informacinių technologijų parengimas 

panaudojimą, parengtos rekomendacijos ir 

susitarta dėl veiksmingesnio informacinių 

technologijų naudojimo skatinant savivaldį 

mokymąsį. Daugiau kaip 30 proc. mokytojų 

naudos IT 

pavaduotojos 

ugdymui 

mėn. 

 Dalyvavimas visuotiniame žinių ir gebėjimų 

patikrinimo projekte ,,Egzaminatorius.lt “ 

naudojant ugdymo procese 

Apie 70 proc. III-IV gimnazijos klasių mokinių 

turės galimybę įgyti daugiau žinių, padės 

mokytojui šiuolaikiškai, efektyviai ruošti, o 

mokiniams ruoštis brandos egzaminui, geriau 

rašys geriau kontrolinius darbus.  

Lietuvių k., 

matematikos, 

istorijos ir 

biologijos 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

 

 III gimnazijos klasių mokymosi motyvacijos 

tyrimo atlikimas ir motyvacijos skatinimo 

rekomendacijų parengimas 

Bus įvertintas motyvacijos lygis ir parengtos 

motyvacijos skatinimo rekomendacijos. 

Pagalbos mokiniui specialistai, vadovai, klasių 

auklėtojai, mokytojai ieškos naujų darbo 

formų, taikys įvairius metodus, kurie motyvuos 

mokinius 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Lapkričio 

mėn. 

 

 Elektroninės mokymosi aplinkos (EMA pratybos) 

naudojimas 2-4 klasėse 

Bus ugdoma mokėjimo mokytis kompetencija. 

Visos 2-4  klasės naudos EMA pratybas 

lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo gebėjimų pagilinimui 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Visus metus  

 VGTU klasės konferencija ,,Fizikos, chemijos, 

biochemijos, inžinerinės grafikos tiriamųjų - 

laboratorinių darbų pristatymas ir rezultatų 

apibendrinimas” 

48 VGTU klasės mokiniai (I ir II gimn. kl.) 

paskleis naujausią informaciją iš laboratorinių 

darbų ir pasidalins idėjomis tarpusavyje, 

geriausius darbus mokiniai pristatys 

respublikinėje konferencijoje 

R.Kazakevičienė 

D.Dambrauskienė 

I.Savickienė 

I.Kytrienė 

Balandžio – 

gegužės  

mėn. 

 

 Lietuvių kalbos vadovėlių pagal atnaujintą 

lietuvių kalbos programą įsigijimas 

Bus atnaujinti lietuvių kalbos vadovėliai 1-2 

klasėse ir lietuvių kalbos ir literatūros 5-8, I-II 

gimnazijos  klasėse 

Metodinė taryba, 

bibliotekos vedėja 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Parengtos ir vykdomos integruotos pamokos  Plečiama mokinių  kultūrinė kompetencija, 

skatinama sieti ugdomąją veiklą su gyvenimo 

praktika, siekiama geresnės ugdymo kokybės 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

dalykų mokytojai 

Visus metus  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Pradinių klasių kabinetų  modernizavimas 

šiuolaikine įranga 

2 pradinių klasių kabinetuose įrengtos 

išmaniosios lentos, efektyviai taikomi aktyvūs 

mokymo metodai 

Mokyklos taryba, 

V.Poviliūnas 

Rugpjūčio-

rugsėjo mėn. 

2 proc. lėšos, 

rėmėjų lėšos 

 Prancūzų kalbos kabineto įrengimas  Bus naujai įrengtas modernus prancūzų kalbos 

kabinetas su šiuolaikine įranga 

G.Gailiūnienė 

V.Poviliūnas 

Rugpjūčio-

rugsėjo mėn. 

Aplinkos 

lėšos 

 Lietuvių kalbos kabineto atnaujinimas Bus pakeistos kabineto grindys, atliktas sienų 

remontas, įrengtas tinkamas apšvietimas 

V.Poviliūnas Rugpjūčio 

mėn. 

2 proc. lėšos, 

rėmėjų lėšos 

2.3. Sistemingas pagalbos teikimas. 

 Profesinio konsultavimo gimnazijoje vykdymas: 

- Ugdymosi karjerai kabineto modernizavimas 

-5-8, I-II gimnazijų klasių auklėtojų ir mokytojų 

konsultavimas; 

-individualių konsultacijų mokiniams ir jų tėvams 

profesijos pasirinkimo klausimais organizavimas; 

-individualių konsultacijų ,,Ugdymo turinio ir 

karjeros pasirinkimo dermė“ organizavimas; 

-susirinkimų ,,Individualiųjų ugdymo planų 

sudarymo metodika“ organizavimas; 

-savęs ir profesijų pažinimo užsiėmimų ciklas II 

gimnazijos klasių mokiniams;  

-išvykų į Panevėžio, Kauno, Vilniaus aukštąsias ir 

Panevėžio profesines mokyklas organizavimas 

 Atsiras galimybė organizuoti grupinius 

užsiėmimus tėvams ir mokiniams, kurių metu 

mokiniai atliks išsamesnę ir platesnę asmeninę 

savianalizę renkantis profesijas, teikiamos 

konsultacijos apie informacijos paiešką 

planuojant tolimesnę karjerą. 

Ne mažiau negu 50 proc. mokinių bus 

konsultuoti profesijos pasirinkimo klausimais. 

95 proc. II gimnazijos klasių mokinių ir 70 

proc. jų tėvų susipažins su vidurinio ugdymo 

programos aprašu ir individualiųjų ugdymo 

planų sudarymo metodika. II gimnazijos klasių 

mokiniai bus tinkamai parengti sudaryti 

individualųjį ugdymo planą 

G.Gailiūnienė 

V.Poviliūnas 

R.Kazakevičienė 

I.Bučiūnienė 

 

 

 

R.Kazakevičienė 

 

R.Kazakevičienė 

 

I.Jezdauskienė 

 

I.Bučiūnienė 

 

Rugpjūčio-

spalio mėn. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Visus metus 

 

Kovo mėn. 

 

Kovo mėn. 

 

Sausio-

vasario mėn. 

Vasario- 

balandžio 

mėn. 

2 proc. lėšos, 

specialiosios 

lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Profesinio informavimo gimnazijoje vykdymas: 

-susitikimų su universitetų atstovais, socialiniais 

partneriais  organizavimas; 

-karjeros informacijos gimnazijos tinklapyje, 

skaitykloje, stende ,,Profesinis informavimas“ 

sklaida; 

-informacijos apie populiariausias Panevėžio 

K.Paltaroko gimnazijos abiturientų studijas ir 

studijų programas rinkimas 

Ne mažiau negu 90 proc. mokinių bus 

informuoti apie aukštąsias mokyklas, jų 

programas ir studijų galimybes. Manoma, kad 

daliai iš jų bus lengviau apsispręsti dėl tolesnio 

ugdymosi kelio pasirinkimo 

 

I.Bučiūnienė 

 

 

 

 

IV gimn. klasių 

auklėtojai 

 

Visus metus 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Klasių auklėtojų ir mokytojų veiklos, vykdant 

,,Ugdymo karjeros“ programą koordinavimas: 

-1-8, I-IV gimnazijos klasių auklėtojų kuravimas, 

vedant karjeros planavimo  klasės valandėles ir 

renginius; 

-dalykų mokytojų kuravimas integruojant 

,,Ugdymo karjeros“ programą į dalykų turinį 

,,Ugdymo karjerai“ programa bus integruota į 

dalykų turinį ir klasių valandėles. Visose 

klasėse bus organizuoti 1-2 karjeros planavimo 

renginiai 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

I.Bučiūnienė 

Visus metus  

 Psichologinės-socialinės-specialiosios pagalbos 

gabiems, silpnai motyvuotiems, mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams užtikrinimas kartu 

tobulinant ir mokytojų bendrąsias kompetencijas 

90 proc. pedagogų pagilins mokinių pažinimo, 

bendravimo  kompetencijas, bus pateikti 

sėkmės kūrimo pamokose bei neformalioje 

veikloje, gerosios patirties pavyzdžiai bei 

konfliktų sprendimo būdai kaip veiksmingai 

taikyti poveikio priemones netinkamai 

besielgiantiems mokiniams. Mokytojai taikys 

efektyvius gerosios patirties pavyzdžius 

spręsdami psichologines, socialines, ugdymosi 

problemas 

Dalykų 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, Vaiko 

gerovės komisija 

Visus metus  

 Praktinis seminaras IV gimnazijos klasių 

mokiniams ,,Kaip įveikti stresą ir nerimą prieš 

egzaminus?“ organizavimas 

90 proc. mokinių susipažins su streso ir nerimo 

požymiais, jų pasireiškimo būdais, bus 

išbandytos technikos, galinčios padėti tai 

suvaldyti 

Psichologė 

I.Jezdauskienė 

Vasario-kovo 

mėn. 

 

 Įvairus ir lankstus žemų pasiekimų mokinių 

ugdymo ir saviugdos organizavimas ir glaudus  

bendradarbiavimas su tėvais/globėjais/ rūpintojais 

Mokytojai lanksčiau taikys mokymo/si stilius, 

pasirinkdami tinkamiausią tempą, būdą. 

Gimnazija  taps atviresnė, psichologiškai 

saugesnė. Stiprės tėvų, vaikų ir mokytojų 

dialogas, stiprės individualias galimybes 

atitinkantys mokymosi pasiekimai. Mokymosi 

rezultatų analizė 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus  

 Lankomumo ir vėlavimo į pamokas sistemos 

tobulinimas 

Bus patobulintas lankomumo tvarkos aprašas. 

10 proc. pagerės mokinių lankomumas bei 

sumažės nepateisintų pamokų skaičius. 

Pagerės bendradarbiavimas su tėvais vykdant  

lankomumo ir  vėlavimo į pamokas prevenciją. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Mokinių smurto, patyčių, žalingų įpročių 

prevencijos renginių, akcijų, susitikimų, konkursų, 

viktorinų mokinių saugumui užtikrinti, 

organizavimas, bendravimo ir bendradarbiavimo 

su socialiniais partneriais palaikymas 

 Bus organizuojamos 5 ir daugiau prevencinės 

veiklos kiekviename klasių koncentre (1-4, 5-

8, I-IV kl.). Gerės mokinių elgesys, sumažės  

smurto, patyčių atvejų; teikiamos kasmetinės 

ataskaitos gimnazijos bendruomenei 

Psichologė, 

socialinė 

pedagogė, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus  

 Individualių ir grupinių konsultacijų darbui su 

gabiais ir sunkumų turintiems mokiniais teikimas. 

Pagalbos efektyvumo aptarimas 

Bus pravesti užsiėmimai, kuriuose lankysis 

apie 40 proc. mokantis  sunkumų patiriantys 

mokiniai, apie 60 proc. mokinių, grįžusių į 

gimnaziją po ligos ir apie 10 proc. gabūs 

mokiniai. Konsultacijas lankiusių mokinių 

mokymosi rezultatų pokytis 

V.Dumbrienė, 

mokytojai 

Visus metus  

 Bendravimas ir bendradarbiavimas Tamo 

sistemoje su mokiniais ir jų tėvais  

Nuolat palaikant ryšį su mokiniais ir jų tėvais 

Tamo sistemoje operatyviai ir nuosekliai 

informuojama apie ugdymosi padėtį, teikiamos 

konsultacijos susiduriant su sunkumais. 

Mokytojai Visus metus  

 1, 5 klasių mokinių  ir naujai atvykusių į 

gimnaziją mokinių adaptacijos tyrimas ir 

rekomendacijų parengimas 

Bus atlikta mokinių apklausa kaip jiems sekasi 

adaptuotis gimnazijoje, išsiaiškėtos problemos, 

numatomos priemonės ugdymo(si) aplinkai 

pagerinti, vykdytas gautų rezultatų aptarimas 

bendruomenėje 

Psichologė 

I.Jezdauskienė 

2017 m. 

rugsėjo- 

spalio mėn. 

 

 Gabių ir talentingų mokinių ugdymo 

organizavimas 

Pamokoje mokytojai atsižvelgs į mokinių 

gebėjimus ir pritaikys ugdymo turinį mokinių 

ugdymo(si) poreikiams, mokiniai ugdysis 

netradicinėse erdvėse. Didės mokinių, 

dalyvaujančių olimpiadose, konkursuose, 

varžybose skaičius. Bent 40 proc. mokinių, 

patekusių į II etapą, užims prizines vietas, 2-3 

mokiniai dalyvaus respublikinėse olimpiadose 

ir konkursuose. Gerų rezultatų pasiekę 

mokiniai ir mokytojai bus skatinami 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojai 

Visus metus  

 Olweus patyčių prevencijos programos 

įgyvendinimas pagal parengtą OPKUS planą, 

tyrimo organizavimas 

2 proc. sumažės patyčių atvejų ir rizikos grupės 

mokinių skaičius gimnazijoje, bus 

organizuojamos 2 kartus per mėnesį klasių 

E.Dilienė, 

mokymų ir 

supervizijų grupių 

Lapkričio 

mėn. 

 



17 
 

Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

valandėlės 3-8 ir I-IIgimn. klasių mokiniams,  

5 kartus gimnazijos darbuotojų mokymai, 2 

susirinkimai tėvams. 

Bus atliktas lyginamasis tyrimas, nustatytos 

sėkmės ir nesėkmės, pateiktos išvados ir 

rekomendacijos bendruomenės susirinkimų  

metu 

vadovai 

3.1.Gimnazijos bendruomenės telkimas kokybiškam ugdymui ir nuolatiniam tobulėjimui. 

 Mokytojų savo veiklos įsivertinimas savianalizės 

ataskaitose,  metodinėse grupėse bei pokalbiuose 

su vadovais 

Visi mokytojai  kasmet apibendrins ir 

įsivertins savo veiklą savianalizės ataskaitose 

bei metiniuose pokalbiuose su vadovais. 

Bus išskirtos stipriosios pusės ir tobulintini 

dalykai, priimtos strategijos veiklai gerinti. 

G.Gailiūnienė,   

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

mokytojai 

Birželio mėn.  

 Pedagogų  kvalifikacijos poreikių nustatymas bei  

kvalifikacijos tobulinimo programos, atsižvelgiant 

į metų prioritetus, rengimas 

Bus nustatomi kvalifikacijos tobulinimo 

poreikiai, parengta kvalifikacijos tobulinimo 

programa, kurioje numatomi ne mažiau kaip 

trys kvalifikacijos tobulinimo renginiai visai 

bendruomenei 

E.Dilienė, 

metodinė taryba 

 Gruodžio 

mėn. 

 

 Mokytojų  nuolatinio mokymosi kompetencijų 

plėtojimas, tikslingai tobulinant kvalifikaciją pagal 

numatytus prioritetus sudarant sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose 5 dienas 

per metus 

 

Mokytojai ir vadovai tobulins kvalifikaciją ir 

kompetencijas ne mažiau kaip dviejuose 

mokymuose per metus, kurie vyks gimnazijoje. 

Dauguma pedagogų dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo mokymuose 5 dienas ir daugiau (40 

val. per metus). Kvalifikacijos metu įgytos 

žinios bus taikomos pamokose, pagerės 

mokymo kokybė 

80 proc. gimnazijos mokytojų susipažins su 

brandos darbo principais ir įgyvendinimu 

E.Dilienė, 

mokytojai 

 

Visus metus 

 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

 Mokytojų bendradarbiavimo bei  gerosios patirties 

sklaidos mieste, regione, šalyje, tarptautiniu mastu  

skatinimas 

Apie 25 mokytojai rengs pranešimus, pristatys 

pačių parengtas metodines priemones švietimo  

idėjų mugėse, metodinių priemonių parodose, 

ves atviras pamokas miesto, šalies pedagogams 

E.Dilienė, 

metodinė taryba 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio 

lėšos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo 

sėkmingumo įsivertinimas 

Bus įsivertintas veiklos plano sėkmingumas, 

numatytos tęstinės veiklos. Su rezultatais 

supažindinta mokytojų taryba, gimnazijos 

taryba 

Planą rengusi 

darbo grupė 

Gruodžio 

mėn. 

 

 Dalyvavimas Vilniaus knygų mugės renginiuose Mokiniai ir mokytojai organizuotai vyks į 

Vilniaus knygų mugę, plės kultūrinį akiratį 

dalyvaudami naujų leidinių pristatymuose, 

diskusijose 

L.Karazijienė, 

V.Gaušienė 

Vasario mėn.  

3.2.Partnerystės ryšių su socialiniais partneriais plėtojimas.  

 Klasių auklėtojų, pradinio ugdymo mokytojų   

kultūrinių- pažintinių ekskursijų organizavimas 

5-8, I-IV gimnazijų klasių mokiniai 1-2 dienas 

per metus vyks į pažintines ekskursijas, bus 

plečiama mokinių  kultūrinė kompetencija, 

skatinama sieti ugdomąją veiklą su gyvenimo 

praktika. 95  procentai pradinių klasių mokinių 

vyks į  pažintines ekskursijas po Lietuvą ir 

dalyvaus edukacinėse programose 2 kartus per 

metus 

Klasių auklėtojai, 

pradinio ugdymo 

mokytojos 

Visus metus  

 Bendradarbiavimo su VGTU  veiklų plėtojimas: 

VGTU grupės mokinių ugdymas; 

dalyvavimas nacionaliniame statybos iš makaronų 

čempionate „Makaronų tiltai 2017“ 

Sudarytos galimybės susieti praktiką su teorija, 

atliekant 4 kartus per metus VGTU klasių (I-II 

gimn. kl.) 48 mokiniams fizikos, chemijos, 

biochemijos, inžinerinės grafikos 

laboratorinius darbus VGTU laboratorijose, 

patobulintos mokytojų kompetencijos, 

sudarytos galimybes mokiniams , baigus 

VGTU grupės programą, įgyti diplomą, 

paskatinant rintis inžinierines studijas.  

Mokiniai išbandys jėgas statan tvirčiausią 

makaronų tiltą ir pateks į respublikinį etapą 

G.Gailiūnienė, 

R.Kazakevičienė 

D.Dambrauskienė 

I. Kytrienė 

V.Kizienė 

Visus metus Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

  ERAZMUS+ daugiašalių mokyklinių 

partnerysčių tarptautinio projekto ,,Mes skatiname 

integraciją“ (dalyvaujant Lietuvos, Prancūzijos, 

Italijos, Portugalijos, Vengrijos, Prancūzijos, 

Švedijos mokykloms) vykdymas 

Gimnazijos mokiniai  giliau pažvelgs į 

integracijos problemą, bandys ieškoti 

problemos sprendimo būdų. Gimnazijos 

atstovai 2017 m. dalyvaus susitikimuose 

Varendorfo mieste (Vokietija), Striomstado 

Darbo grupė 2017 m. Švietimo 

mainų 

paramos 

fondo lėšos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

mieste (Švedija), Bordo mieste (Prancūzija) 

 Dalyvavimas katalikiškųjų  mokyklų Sporto 

varžybose MAGIS   

I-III gimnazijos klasių mokiniams sudarytos 

galimybės bendradarbiauti su katalikiškųjų 

mokyklų mokiniais 

V.Dumbrienė,  

V.Karanauskaitė 

Birželio 5-7 

d. 

Vilniaus 

jėzuitų 

gimnazija 

 

 Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo 

šeimai bendrosios programos „Pažink save“ 

realizavimas I-III gimnazijos klasėse 

Išsiaiškinamos galimybės ir problemos 

integruojant sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos temas įvairių 

dalykų pamokose, klasių valandėlėse bei 

krikščioniškųjų vertybių ugdymo 

užsiėmimuose 

V. Rudokienė, 

tikybos mokytojai 

Vasario, 

gegužės mėn. 
 

 Kairos rekolekcijos bendradarbiaujant su Vilniaus 

„Versmės“ katalikiškaja gimnazija 

Naujų mokymo metodų paieška ir jų 

panaudojimo plėtra 

Pavaduotojai 

sielovadai, 

Tikybos 

mokytojai 

Spalio-

lapkričio 

mėn. 

 

 Ugdymo netradicinėse erdvėse programų 

įgyvendinimas: 

Netradicinių pamokų organizavimas netradicinėse 

erdvėse: pamokos baseine, muziejuose, 

laboratorijose, bibliotekose, 3 D klasėje, Gamtos 

mokykloje, Šv.Juozapo globos namuose, Carite, 

MOPT; 

dalyvavimas Panevėžio miesto Kraštotyros 

muziejaus, Dailės galerijos, Bendruomenių rūmų, 

Moksleivių namų, Panevėžio Gabrielės 

Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos vaikų ir 

jaunimo literatūros centre organizuojamose 

edukacinėse programose bei projektuose 

 

Bus susitariama dėl ugdymo netradicinėse 

erdvėse programų temų ir temos pamokose 

ugdomų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų. 

Programų turinys bus aptariamas metodinės 

tarybos posėdžiuose. Parengiama ir 

įgyvendinama ne mažiau kaip 1-2 (dorinio 

ugdymo, pradinio ugdymo,  lietuvių kalbos, 

užsienio kalbų, socialinių mokslų, 

matematikos ir informacinių technologijų, 

gamtos mokslų, dailės ir technologijų bei 

bendrųjų kompetencijų) ugdymo programų 

netradicinėse erdvėse. Sukauptas netradicinėse 

erdvėse vykstančių ugdymo programų 

,,bankas“  ir dalijamasi patirtimi 

Visiems mokiniams bus pravesta po 1 pamoką 

3D  klasėje. 95 procentai  2 klasių mokinių 

išmoks plaukti baseine 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

Vasario-

gegužės ir 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

skiriamos 

pažintinei, 

kultūrinei 

veiklai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. Bus parengta ir 

parodyta gimnazijos pradinių klasių mokinių 

neformalaus švietimo būrelių meninė programa 

priešmokyklinių grupių auklėtiniams 

Bus palaikomi ir stiprės partnerystės ryšiai su 

ikimokyklinėmis įstaigomis. Vyks gimnazijos 

neformaliojo švietimo veiklų sklaida. 

Ikimokyklinių įstaigų ,,Gintarėlis”, ,,Žilvitis”, 

,,Kastytis”, ,,Vaivorykštė”  auklėtiniai į 

gimnaziją atvyks 1 kartą 

V. Palepšienė, 

4 klasių 

mokytojos 

Balandžio 

mėn. 

 

 Dalyvavimas Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

organizuojamoje konferencijoje, skirtoje Šatrijos 

Raganos jubiliejui 

Apie 95% Ib gimn. klasės mokinių tobulins 

savo matematines kompetencijas, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo su studentais, 

mokytojais, dėstytojais įgūdžius. 

L.Karazijienė Balandžio 

mėn. 

 

 

 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 2017 metams veiklos plano priedai: 

 

1 priedas. Metodinės tarybos veiklos planas 2017 metams. 

2 priedas. Metodinių grupių veiklos planai 2017 metams. 

3 priedas. Kvalifikacijos tobulinimo veiklos planas 2017 metams. 

4 priedas. Klasių auklėtojų metodinės grupės ir klasių auklėtojų planai 2017 metams. 

5 priedas. Mokinių parlamento veiklos planas 2017 metams. 

6 priedas. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2017 metams. 

7 priedas. Socialinių pedagogių veiklos planas 2017 metams. 

8 priedas. Psichologės veiklos planas 2017 metams. 

9 priedas. Ugdymo karjerai veiklos planas 2017 metams. 

10priedas. Bibliotekos veiklos planas 2017 metams. 

11 priedas. Ugdymo turinio įgyvendinimo priežiūros planas 2017 metams. 
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PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 2017 m. sausio 12d. posėdžio  

nutarimu,  protokolo  Nr. GT1-1 

 


