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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 2015 M. ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS 

PRIORITETAS 

Bendruomenės tapatumo, mikroklimato stiprinimas ir bendradarbiavimo plėtra mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo, įsivertinimo, informavimo procese 

 

1. Tikslas: 

Ugdyti aktyvų pilietį, besimokantį sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

 

Uždaviniai: 

1.1. Tobulinti saugios aplinkos kūrimą, glaudinant tėvų ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinant tapatumą ir 

priklausomumo gimnazijai jausmą. (1.1.3., 1.1.4., 4.5.1., 4.5.2., 5.5.2.). 

1.2. Padėti mokiniams įsitraukti į krikščioniškos bendruomenės,  pilietinį gyvenimą, dalyvaujant savivaldoje, komunikacinėje erdvėje 

(1.1.1., 1.3.2.). 

 

2. Tikslas: 

Tobulinti pamokos vadybą, siekiant kokybiško, orientuoto į mokinių pažangą ugdymo. 

 

Uždaviniai: 

2.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti didžiausios asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jų poreikius ir gebėjimus, tobulinant 

mokinių vertinimą ir įsivertinimą, ugdant mokymosi motyvacijos ir mokėjimo mokytis kompetencijas (2.4.1., 2.4.2., 2.6., 3.1.1., 4.2.1., 4.4.3). 

2.2. Tobulinti mokytojų bendrąją ir profesinę kompetenciją, skleidžiant pasidalijamosios lyderystės idėjas gimnazijoje pamokos 

organizavimo, mokinių pažangos stebėjimo klausimais (5.3.2., 2.6.). 
 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavi 

mai 
(numatomos 

lėšos) 

ETOSAS 

SANTYKIŲ KAITOS, TAPATUMO IR SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS 

1.1. UŽDAVINYS. Tobulinti saugios aplinkos kūrimą, glaudinant tėvų ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, stiprinant tapatumą ir priklausomumo 

gimnazijai jausmą. (1.1.3., 1.1.4., 4.5.1., 4.5.2., 5.5.2.) 

1.1.1.Gimnazij 1. Rinkimai į naują mokinių parlamentą Išrinktas naujas mokinių parlamentas ir mokinių V.Rudokienė Balandis   



os mokinių 

savivaldos 

veiklos 

plėtojimas 

prezidentas 

2. Klasių seniūnų mokymai Padidės mokinių motyvacija ir noras save 

realizuoti 

V.Rudokienė 

Mokinių 

parlamentas 

Kovas, 

spalis 

Projekto 

,,Vertybių 

kaleidoskop

as“ ir 

katalikų 

šalpos 

fondo lėšos 

1.1.2. 

Mokytojų 

dalykinis 

bendradarbiavi

mas ir 

personalo 

ugdymo 

strategijos 

1. Pradinių klasių ir 5 klasių mokytojų 

dalykinis bendradarbiavimas 

Sėkminga penktokų adaptacija E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

V.Babrauskienė 

Kovas-

gegužė 

 

2.Lietuvių kalbos mokytojų 

bendradarbiavimas su teatro, istorijos 

mokytojais, rengiant meninio skaitymo 

konkursus, svarbių valstybei švenčių 

minėjimus 

Mokiniai gebės analizuoti grožinės literatūros 

tekstus, gebės raiškiai kalbėti, valdyti auditoriją. 

Bus plečiamas mokinių istorinis-kultūrinis 

akiratis 

J.Bardauskienė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai, 

istorijos 

mokytojai  

Sausis-

kovas 

 

3.Komandų telkimas laikinoms problemoms 

spręsti. Diskusijos, pasitarimai dėl mokinių ir 

mokytojų santykių pamokoje, klasės valdymo 

Įgytos žinios apie klasės valdymą, konfliktų 

sprendimą leis išvengti konfliktinių situacijų, 

didės mokinių ir mokytojų saugumas gimnazijoje 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

I.Bučiūnienė 

Sausis-

gruodis 

 

1.1.3. Mokinių 

sąmoningo 

elgesio, 

drausmės ir 

kultūros 

stiprinimas 

 

 

 

 

 

1.Socialinio ugdymo užsiėmimai 1-4 klasių 

mokiniams "Keičiuosi"   

 

Bus formuojami tinkamo elgesio įgūdžiai I.Bučiūnienė Per 

pusmetį 

po 10 

užsiėmim

ų 

 

2.Mokinių savanorių prevencinio darbo grupė 

"Pagalbos ranka" (mokinių įtaka mokiniams) 

Bus kuriamas teigiamas klasių mikroklimatas(I 

etapas -grupės formavimas; žinių ir įgūdžių 

formavimas, II etapas -tiesioginis žinių taikymas 

pilotinėse klasėse) 

I.Bučiūnienė Kovas -

gruodis 

 

3.Poveikio priemonių taikymas tiems 

mokiniams, kurie dėl netinkamo elgesio 

pamokose pakeičia ugdymo vietą 

Pagerės mokinių drausmė ir elgesys pamokų 

metu. Skatinamas pozityvus elgesys 

E.Dilienė 

I.Bučiūnienė 

Sausis-

gruodis 

 

1.1.4. Mokinių 

nedrausmingu-

mo pamokose 

priežasčių 

identifikavi-

mas 

 

 

1.Psichologinių - socialinių paskaitų - 

užsiėmimų "Saugi ir sėkminga paauglio 

socializacija"  

 

 

Bendradarbiaujant su PPT ir Jaunimo darbo 

centru  8-9 kl. II kl. mokiniams bus 

organizuojamos 

3-4 paskaitos-užsiėmimai mokymosi, teigiamo 

elgesio motyvacijos skatinimui 

I.Bučiūnienė Sausis-

gruodis 

 

 2.Socialinė auklėtojų valanda skirta mokinių 

elgesio, kultūros aptarimui, probleminių atvejų 

nustatymui 

Glaudesnis bendradarbiavimas su klasių (atskirų 

koncentrų) auklėtojais 

I.Bučiūnienė Sausis-

gruodis 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.Klasių valandėlių mokinių drausmės 

klausimais organizavimas 

Bus išsiaiškintos mokinių nedrausmingumo 

priežastys 

I.Bučiūnienė Sausis-

gruodis 

 

4.Psichologinių prevencinių užsiėmimų 

organizavimas tikslinei mokinių grupei (kurie 

trukdo palaikyti pamokoje ugdymuisi palankią 

atmosferą) 

Bus vykdoma mokinių elgesio korekcija ir 

pagerėjimo stebėjimas. Pasitelkiama 

nepilnamečių reikalų specialistų pagalba 

I.Bučiūnienė Sausis- 

gruodis 

 

5.Paskaita mokiniams ,,Atsakomybė ir 

tolerancija“ 

Geresnis mokinių elgesys, pasitikėjimas savo 

jėgomis, sustiprėjęs pasididžavimo savo 

gimnazija jausmas 

E.Dilienė Spalis  50,00 

1.1.5. Tėvų 

švietimo 

renginių 

organizavimas, 

tėvų pagalba 

mokantis 

1.Meninių programų tėvams organizavimas Stiprės bendruomenės teigiamas mikroklimatas, 

tėvai įvertins vaikų meninius gebėjimus, stiprės 

pasididžiavimo gimnazija jausmas 

J.Bardauskienė 

Klasių auklėtojai 

Vasaris-

gruodis 

 

2.Tėvų susirinkimai: ,,Išeinant į 5 klasę“, 

susitikimas su 8 kl. mokinių tėvais dėl lietuvių 

kalbos standartizuotų patikrų mokiniams 

organizavimo, II kl. – dėl PUPP organizavimo, 

IV kl.- dėl brandos egzaminų organizavimo 

Tėvai susipažins su mokytojais, auklėtojais, kurie 

dirbs penktose klasėse. 

Tėvai bus supažindinti su patikrų turiniu, 

vertinimo kriterijais, PUPP ir brandos egzaminų 

organizavimo tvarka 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

Sausis, 

vasaris, 

balandis, 

gegužė 

 

3.Būsimųjų pirmokų tėvų susirinkimas Tėvai susitiks su gimnazijos administracija, 

švietimo pagalbos specialistais. Bus supažindinti 

su gimnazijos tvarka ir taisyklėmis. 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

Birželis   

4.Atvirų durų dienos 

Individualūs pokalbiai su tėvais. 

 

 

Organizuojamos dvi atviros durų  dienos. 

Mokytojai kartu su tėvais aptars mokinių 

ugdymo(si) pažangą, elgesio problemas 

Pradinių klasių 

mokytojai, įvairių 

dalykų mokytojai 

Vasaris, 

balandis, 

gegužė, 

lapkritis 

 

5.Tradicinė Šeimos savaitė pradinėse klasėse 

 

 

Bendradarbiaujant su tėvais bus pravestos 

integruotos pamokos, veikla netradicinėje 

erdvėje, mokiniai susipažins su tėvų 

darbovietėmis 

E.Dilienė 

Padinių klasių 

mokytojos 

Gruodis   

6.Paskaitos tėvams (,,Atsakomybė ir 

tolerancija“, ,,Bendravimo su paaugliais 

ypatumai“), informacijos sklaida gimnazijos 

interneto svetainėje, informacinių lankstinukų 

tėvams rengimas 

Bus vykdoma psichologinė, pedagoginė švietimo 

pagalba 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

Sausis-

gruodis 

 

7.Klasių tėvų susirinkimai pusmečių 

rezultatams aptarti 

Organizuojami ne mažiau kaip 2 susirinkimai 

klasėje. Pagerės bendradarbavimas su tėvais. 85 

proc. tėvų dalyvaus susirinkimuose 

Klasių auklėtojai Sausis-

gruodis 

 

8.Individualių pokalbių su tėvais ir mokiniais, 

kurie turi mokymosi problemų, organizavimas 

Stiprės mokytojų, tėvų, administracijos 

bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Vasaris,  

gegužė 

 

1.1.6. Veiklos 1. Rodikliai įsivertinimui: Bus parengtos rodiklių iliustracijos (4 ir 2 lygio), GVKĮG 2015 m. - 



kokybės 

,,Tėvų 

pedagoginis 

švietimas“ 

įsivertinimas 

4.5.1.Tėvų pagalba mokantis 

4.5.2.Tėvų švietimo politika 
įvertinta gimnazijos veiklos kokybė ir nustatytas 

lygis 

sausis - 

gegužė 
2. Įsivertinimo analizavimas ir naudojimas 

planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą 
Bus parengtos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvados bei pateikti pasiūlymai tolimesnei veiklai. 

Rezultatai bus pristatyti gimnazijos savivaldos 

institucijose: Mokytojų taryboje, Gimnazijos 

taryboje 

GVKĮG gegužė  

1.1.7. 

Edukacinių 

aplinkų 

tobulinimas, 

materialinės 

bazės 

turtinimas 

1.Poilsio zonos pradinių klasių mokiniams 

įrengimas gimnazijos II aukšte, pastatant 

stalus žaidimams. 

 

Stiprės palankus mokymuisi klimatas. Gerės 

turiningas mokinių poilsis pertraukų metu 

 

G.Gailiūnienė 

V.Poviliūnas  

Rugsėjis  200,00 

2.Mokymo ir metodinių priemonių įsigijimas 

(pagal atskirus poreikio planus) 

 

Stiprės mokinių motyvacija siekti geresnių 

rezultatų. 

Bus įsigytos priemonės  ugdymo proceso 

organizavimui 

G.Gailiūnienė 

V.Poviliūnas 

Rugsėjis  Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

3.,,Ramybės zonos“ gimnazijos IV aukšte 

įrengimo projekto įgyvendinimas 

Gimnazijoje atsiras poilsio zona įrengta pagal 

mokinių poreikius ir pageidavimus 

V.Rudokienė 

Mokinių 

parlamentas 

Kovas-

gruodis 

Labdaros 

akcijų metu 

surinktos 

lėšos, lėšos 

gautos už 

makulatūrą 

4.Mokinių kūrybinės grupės "Gimnazijos 

ženklai" veiklos organizavimas 

 

6-8 aktyvūs ir iniciatyvūs mokiniai kurs 

vaizdinius skelbimus, pranešimus, rengs akcijas 

atskirose gimnazijos erdvėse (valgykloje, 

koridoriuose, kieme, tualetuose ir pan.) 

siekiant formuoti pageidaujamą mokinių kultūrą, 

higieną, elgesį  

I.Bučiūnienė Kovas-

gruodis 

(veiklos 

pristatyma

s kas du 

mėnesius) 

 

ETOSAS 

KRIKŠČIONIŠKOS BENDRUOMENĖS VERTYBIŲ IR PILIETIŠKUMO UŽTIKRINIMAS 

1.2.UŽDAVINYS. Padėti mokiniams įsitraukti į krikščioniškos bendruomenės,  pilietinį gyvenimą, dalyvaujant savivaldoje, komunikacinėje erdvėje (1.1.1., 

1.3.2.). 

1.2.1. 

Sielovados 

renginių 

organizavimas 

1.Bendruomenės Š.Mišios. 

Giedojimas bendruomenės  šv.Mišiose. 

Gilesnis krikščioniško tikėjimo pažinimas, 

krikščioniškųjų vertybių įsisavinimas 

Stiprės mokinių bendruomeniškumo jausmas, 

bus kuriami ir palaikomi teigiami mokinių 

tarpusavio santykiai. 

Stiprės bendruomenės identitetas 

Kun. Avogulis 

A.Meškauskas 

J.Garbaliauskienė 

G.Garlienė 

Z.Pilkauskienė 

D.Šmidtienė 

Paskutinį 

mėnesio 

sekmadien

į 

 

2.Kapeliono valanda Kun. A.Vogulis 

Klasių auklėtojai 

Antradieni

ais 

 



14.00-

15.00 

3.Susitikimai su broliu Pauliumi Vaineikiu 

OFM, Dievo Apvaizdos seserimis 

,,Žmogiškojo pašaukimo tematika“ 

s.V.Fedaravičiūtė Sausis   

Pasiruošimas Lietuvos Jaunimo dienoms 

Alytuje ir dalyvavimas 

 

 

A.Meškauskas Antradieni

ais 14.40 

Birželio 

27-28 d. 

 

4.Liturginių švenčių minėjimas gimnazijos 

bendruomenei (Advento, Gavėnios laikas, 

Pelenų diena).  

Meno terapija. Kryžiaus gaminimas dekupažo 

technika. Mąstymas ,,Žvelgiant į Velykų 

kryžių“ 

Kun.A.Vogulis 

A.Meškauskas 

J.Šadauskienė 

Vasaris, 

kovas, 

balandis, 

gruodis 

 

 5.Rekolekcijos mokytojams  A.Meškauskas Kovas, 

rugpjūtis 

Mokytojų 

auka po 

15eurų 

6.Panevėžio vyskupijos konferencija skirta 

Vysk. K.Paltaroko 140-osioms gimimo 

metinėms paminėti 

Stiprės bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, stiprės gimnazijos identitetas  

G.Gailiūnienė 

J.Brazauskas 

Spalio 15 

d. 

Panevėžio 

vyskupijos, 

gimnazijos 

lėšos 

1.2.2. Vertybių 

ugdymo 

programos 

plėtojimas 

 

 

1.Projekto ,,Vertybių kaleidoskopas“ 

parengimas savivaldybės organizauojamam 

vaikų socializacijos programų konkursui 

Laimėjus projektą, gautos lėšos bus naudojamos 

vertybių ugdymo programos įgyvendinimui 5-8 

ir I-IV kl. 

V.Rudokienė Sausis   

2.Krikščioniškų vertybių programos 

organizavimas 

Plėtojama vertybinio ugdymo programa leis 

mokiniams giliau pažinti save ir kitą asmenį, 

gilintis į krikščioniškas vertybes. Kurs ir 

palaikys teigiamus tarpusavio santykius 

s.V.Fedaravičiūtė Sausis-

gruodis 

1332,25 

eurų 

Iš projekto 

Katalikų 

religinė 

šalpa 

3.Katalikiško auklėjimo programos 

įgyvendinimas pradiniame ugdyme 

E.Dilienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Sausis-

gruodis 

 

4.,,Valentino diena kitaip“ Kauno Žalgirio 

arenoje 

s.V.Fedaravičiūtė 

s.Z.Mikalauskaitė 

Vasaris  Tėvų lėšos 

5.Meninės saviraiškos diena ,,Kaziuko mugės“ 

organizavimas. 

Puoselėjama etninė kultūra, išryškės mokinių 

kūrybiniai sumanymai 

R.Ambrazevičienė 

pradinio ugdymo 

metodinė grupė 

Kovo 4 d Tėvų lėšos 



6.Užgavėnių kaukių paroda-konkursas II 

gimn. kl. 

Mokiniai skleis savo iniciayvą ir kūrybingumą, 

ugdys tautinę savimonę. 

R.Ambrazevičienė Vasaris-

kovas  

 

7.Vasaros stovyklų organizavimas“ 

 

 Stovykla-pleneras„Svajonė“ (5-8kl) 15 

mokinių (Kauno raj.) 

 

 ,,Biblinė stovykla“ 

 

 ,,Atgaiva“(1-4 kl. mokiniams) 

 

Mokiniai (klasės) plės akiratį netradicinėje 

aplinkoje, dalyvaus religinio paveldo saugojimo 

veikloje, ugdymo turinį sies su praktika, 

domėsis menu,kurs animacinius filmukus, lies 

akvarele, gilins vertybių žinojimą. Bus 

suorganizuota darbų paroda gimnazijoje. 

Vyks aktyvi ir įvairiapusė veikla, kūrybiškumo 

lavinimas 

 

 

A.Bijanskienė 

J.Šadauskienė 

 

R.Ratkevičiūtė 

A.Oksienė 

A.Cimermonienė 

R.Žakaitienė 

 

 

Birželio  

1-5  

 

Birželis  

 

Birželio 

 1-4 

Tėvų, 

projektinės 

lėšos 

868,68 

868,68 

 

Projekto 

lėšos 

8.Advento renginių organizavimas: advento 

vainikų, prakartėlių parodos,  

Mokiniai skleis savo iniciayvą ir kūrybingumą, 

vyks bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

Menų ir 

technologijų, 

pradinio ugdymo 

metodinės grupės 

Gruodis  Gimnazijos 

lėšos 100 

eurų, tėvų 

lėšos 

9.Panevėžio ir šalies dramos teatrų spekltaklių 

peržiūra ir aptarimas: 

,,Ida iš šešėlių sodo“ (7-8 kl.) 

,,Margarita“ (III gimnazijos kl.) 

,,Balta drobulė“ (IV gimnazijos kl.) 

Gilesnis grožinio teksto suvokimas, vertybių 

ugdymas 

R.Nefienė 

V.Gaušienė 

M.Rastenienė 

Sausis, 

balandis 

 

10.Edukacinė programa 5 klasei, skirta 

Spaudos atgavimo dienai 

Panevėžio kraštotyros muziejuje mokiniai bus 

supažindinti su lietuviškos spaudos draudimo 

laikotarpiu, asmenimis platinusiais spaudą 

L.Karazijienė Gegužė   

11.Renginių šv.Pranciškaus gyvūnų globėjo 

dienai paminėti organizavimas: 

Fotonuotraukų paroda ,,Mano augintinis“ (1-4 

kl. ) 

Gamtinių koliažų paroda 

Akcija ,,Padėk gyvūnams 

Išvyka į gyvūnų globos namus 

Ugdoma pagarba gyvūnams, mokinių 

kūrybiškumas. 

 Pradinių klasių mokinių augintinių 

fotonuotraukų paroda bus suorganizuota I-II 

aukštų stenduose. 6 klasių geriausi darbai bus 

eksponuojami I aukšto koridoriuje 

V.Babrauskienė 

N.Garuckienė 

Spalis   

12.Medžių puošimo šventės organizavimas Skatinama 5 klasių mokinių kūrybinė iniciatyva, 

gamtos ir žmogaus vientisumo suvokimas 

N.Garuckienė Spalis   

1.2.3. 

Karitatyvinė-

projektinė 

veikla 

1.Dalyvavimas projekte Pašvęstojo gyvenimo 

metams ,,Šiam mano džiaugsmui daugiau jau 

nieko netrūksta“ Jn 3, 29 . Veiklos vyks 

Panevėžio vyskupijos mokyklose, dekanatų 

centruose, Panevėžio vyskupijos Sielovados 

centre 

Mokiniai artimiau pažins pašvęstojo gyvenimo 

bendruomenes, jų narius, pašaukimų įvairovę ir 

esmę, bus skatinami kasdieniuose gyvenimo 

apsisprendimuose vadovautis evangelinėmis 

vertybėmis 

Tikybos mokytojai 

J.Bardauskienė 

S.Skrebys 

Sausio 12 

d. 

Lapkričio 

29  

 

2.Labdaros akcijų organizavimas: Mokiniai dalinsis meile artimui, ugdys Žukauskienė Gruodis,  



,, Darom“, ,,Gerumas mus vienija“ (pagalba 

Caritas organizacijai) 

,,Maltiečių sriuba“ 

,,Margutis stokojantiems“, pagalba 

,,Raudonajam kryžiui“ 

Rudens kraitelė šv.Juozapo globos namams, 

Panevėžio Gamtos mokyklai 

,,Užvieną trupinėlį – čiulbėsiu visąvasarėlę“ 

,,Pasninko krepšys“ 

asmeninę, pažinimo kompetencijas, bus 

stiprinami socialiniai įgūdžiai, tarnystės 

puoselėjimas 

O.Meškauskienė 

J.Šadauskienė 

A.Oksienė 

Pradinių klasių 

mokytojos  

Klasių auklėtojai 

 

 

balandis, 

spalis 

1.2.4. 

Gimnazijos 

mokinių 

savivaldos 

veiklos 

plėtojimas 

Projekto parengimas ir teikimas Immaculata 

fondui 

Gautos lėšos leis organizuoti vyresnių klasių 

mokiniams įvairiapusiškesnes veiklas, įtraukti į 

jas tėvus, alumnus ir kt. Bendruomenės narius. 

Bus skatinama savanorystė, pagalba 

silpnesniam, stiprinamas atsakomybės jausmas 

V.Rudokienė 

I.Bučiūnienė 

Rugpjūtis   

1.2.5. 

Pilietiškumo 

akcijų 

organizavimas 

1.Sausio 13-osios -  Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

Mokiniai puoselės istorinę atmintį, pilietinę 

savimonę, pagarbą istorinei praeičiai, 

demokratinėms vertybėms. Bus ugdomas 

kritinis požiūris į tikrovę, gunamą informaciją, 

skatinamas jaunimo iniciatyvumas. Akcijose 

dalyvaus 90 proc.  

E.Dilienė 

V.Babrauskienė 

V.Dumbrienė 

R.Kemzūrienė 

Sausio 13 

d. 

 

2.,,Konstitucija gyvai“, skirta Konstitucijos 

dienai 

  

3.Susitikimas III-IV gimnazijos klasių 

mokiniams su organizacijos ,,Baltosios 

pirštinės“ Panevėžio skyriaus koordinatoriumi 

M.Maniku 

Mokiniai prisijungs prie organizacijos 

savanorių, stebės tiesioginius ,ero ir 

savivaldybių rinkimus, fiksuos rinkimų 

pažeidimus 

V.Dumbrienė 

R.Kemzūrienė 

Vasaris   

4.Kultūrinė-edukacinė ekskursija pilietiškai 

aktyviems mokiniams 

Bus ugdomos moralinės-pilietinės vertybės, 

pagarba, meilė savo tėvynei, tautiškumui 

V.Dumbrienė   

5.Akcija, skirta Knygnešio dienai paminėti 

,,Dovanokime knygą savo gimnazijos 

bibliotekai“ 

Mokiniai turės galimybę prisidėti prie 

gimnazijos bibliotekos turtinimo 

Ž.Čipienė 

Pradinio ugdymo, 

lietuvių kalbos 

mokytojai 

Kovas   

6.Dalyvavimas gamtosauginiame projekte 

,,Mes rūšiuojame“ 

Ugdomas mokinių ekologinis sąmoningumas, 

gebėjimas rūšiuoti elektronines atliekas 

N.Garuckienė Sausis-

gruodis 

 

7.Dalyvavimas ,,Kamštelių vajus 2015“ Mokiniai bus skatinami tausoti aplinką, 

energijos šaltinius, ugdomas jų kūrybiškumas 

N.Garuckienė Balandis-

lapkritis 

 

8.Žemės mėnesiui skirtų renginių 

organizavimas 

Bus ugdomas mokinių pilietiškumas, skatinant 

aplinkosaugines iniciatyvas, aktyvinamas 

mokyklos bendruomenės poreikis gyventi 

ekologiškai švarioje, darnioje aplinkoje 

Gamtos mokslų, 

pradinio ugdymo 

mokytojai 

Kovas-

balandis  

Gimnazijos 

lėšos 

Apie 100 

eurų 



1.2.6. 

Valstybinių 

švenčių, 

atmintinų 

dienų 

minėjimas 

1.Gimnazijos choro, orkestro pasirodymas  

Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjime 

Panevėžio J.Balčikonio gimnazijoje 

Mokiniai skleis savo iniciayvą ir kūrybingumą, 

ugdys tautinę, pilietinę savimonę 

Menų  

J.Garbaliauskienė 

Vasario 

15 d. 

Tėvų lėšos 

2.Šventinis koncertas  ,,Gimtosios žemės 

apkabinti“, skirtas Vasario 16-osios 

minėjimui. Koncertuos Panevėžio 

V.Mikalausko menų gimnazijos mokiniai 

 

Dalyvaus 1-8 kl. mokiniai. 

Bus formuojamos mokinių pilietinės nuostatos 

ir vertybės, plėtojant mokinių, mokytojų ir 

vietos bendruomenių partnerystę 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

A.Kazlauskienė 

D.Šmidtienė 

 

Vasario 

13 d. 

 

 

 

 

 

30,00 

 

 

 

 

 

 

3.Debatai ,,Vasario 16-osios istorinės datos 

svarba šiuolaikiniams jaunimui“ 

6, II kl. mokiniai ugdys(is) komunikavimo, 

bendravimo kompetencijas. Mokysis debatų 

metodo 

J.Brazauskas Vasaris  

4.Pilietiškumo pamoka, skirta Vasario 16-ajai. 

Diktantas ,,Žmogus. Tėvynė.Žodis“ (5-8 ir I-II 

kl.) 

Bus skatinamas pasidižiavimas savo Tėvyne, 

gimtuoju žodžiu. Geriausiai parašę mokiniai 

apdovanojami padėkomis 

L.Karazijienė 

M.Rastenienė 

Vasaris  

5. Tarpmokyklinis 8 kl. mokinių konkursas 

,,Žynys 2015“, skirtas Lietuvos valstybės 

dienai paminėti (I-II turai) 

5 mokiniai besidomintys mokslu, menu, kultūra 

patobulins ir praplės dalykines žinias, ugdys 

loginį mąstymą, bendradarbiavimą 

R.Kemzūrienė Vasario 

24 d. 

Kovo 3 d. 

 

6. 1-4 ir 7-8 kl. mokinių koncertai, skirti 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečiui ,,Geltona, žalia raudona“ 

Mokiniai stiprins tapatumo, pasididžiavimo 

savo valstybe jausmą, kurs Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo 

tradicijas, ugdysis bendruomeniškumo jausmą, 

puoselės išugdytas dvasines vertybes 

E.Dilienė 

V.Babrauskienė 

J.Bardaukskienė 

Kovo 10 

d. 

 

7. Piešinių parodos: 

 ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ (1-2) 

 ,,Išlikti ir augti“ (5-8 kl.) 16 piešinių 

 

1-2 kl. mokytojos 

A.Bijanskienė 

Vasaris-

kovas 

Tėvų, 

gimnazijos 

lėšos 

8.Rašinių konkursas ,,Žodis Lietuvai“ 3-4 kl. 

mokiniams 

3-4 kl. mokytojos Vasaris   

9.Viktorina ,,Lietuva – mūsų Tėvynė“ 3-4 kl. 

mokiniams. 

V.Babrauskienė 

S.Marcinkevičienė 

Kovo 6 d.  

10.Nacionalinis konkursas ,,Lietuvos istorijos 

žinovas“ IV kl. mokiniams (I turas) 

A.Kazlauskienė 

R.Kemzūrienė 

Kovo 10 

d. 

 

1.2.7. 

Renginiai, 

skatinantys 

pasididžiavimą 

gimnazija ir 

stiprinantys 

bendruomenę 

1.Dalyvavimas respublikinėje parodoje-

konkurse ,,Mano kiemo aitvaras“ 

II gimn. kl. 1 mokinė. 

Ugdomas kūrybiškumas 

R.Ambrazevičienė Vasario 9 

d. 

 

2.Neformaliojo technologijų švietimo būrelio 

mokinių darbų paroda ,,Šilko šviesa“ 

G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje  

 

 

 

Mokiniai ugdys kūrybiškomo kompetenciją 

10 mokinių darbų (5-8 kl.) bus eksponuojami 

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės 

bibliotekoje 

Stiprės gimnazijos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

R.Ambrazevičienė Vasaris-

kovas 

Tėvų lėšos 



3.Dalyvavimas miesto, šalies vaikų teatrų 

konkursuose: 

 Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų 

konkurse ,,Šimtakojis 2015“ miesto 

etape (2-4 kl. spektaklis, 8b kl. 

spektaklis) 

 Mokyklinių teatrų šventė ,,Drąsiau 

drambly“ 

 Jaunųjų dramaturgų konkursas 

Saviraiškos, socialinių įgūdžių ugdymas, 

sceninės meninės raiškos įgūdžių tobulinimas, 

vaizduotės lavinimas žodžio raiškoje 

 

Kiek galėtų dalyvauti, kurių klasių 

J.Bardauskienė  

 

Vasario 

25 d. 

 

 

Kovo  d. 

 

Balandžio  

Gimnazijos, 

tėvų lėšos 

 4.Tradicinių gimnazijos renginių 

organizavimas (Šimtadienis, Paskutinio 

skambučio šventė, Rugsėjo –osios šventė, 

muzikos šventė bendruomenei (5-IV kl.), 

gimnazistų pirmokų krikštynos, aktyvistų 

naktys, Mokslo metų baigimo šventė, 

renginiai, skirti vyskypo K.Paltaroko jubiliejui 

paminėti, Kaziuko mugė, Žemės dienos) 

Bus puosėlėjamos gimnazijos tradicijos, stiprės 

tapatumo, bendruomeniškumo jausmas, kuriama 

draugiška aplinka, bus puoselėjamos lietuviškos 

tradicijos, tautiškumas. 

Stiprės gimnazijos vaidmuo vietos 

bendruomenėje 

Dorinio ugdymo, 

menų ir 

technologijų, 

pradinio ugdymo, 

gamtos mokslų 

metodinės grupės, 

II kl. auklėtojai,  

Mokinių 

parlamentas 

Vasaris-

spalis   

Gimnazijos, 

tėvų lėšos 

5.Pradinių klasių liaudiškų šokių kolektyvo 

,,Spindulėlis“ atstovavimas gimnazijai miesto, 

regiono renginiuose (,,Aguonėlės“, 

Aukštaitijos regiono dainų-šokių šventėse, 

Kalėdinėje mugėje, Vaikystės šventėje) 

Z.Rimkuvienė 

G.Bataitienė 

O.Meškauskienė 

V.Palepšienė 

 

Per metus  

6.Dalyvavimas gamtamoksliniame konkurse 

tarp miesto gimnazijų 

15 I gimnazijos klasės mokinių komanda 

atskleis savo kūrybiškumą, pasitikrins žinias ir 

gebėjimus, tinkamai atstovaus savo gimnaziją 

D.Dambrauskienė 

D.Misevičienė 

J.Pūkaitė 

Kovas-

gegužė 

 

7.Bendradarbiavimo renginiai kartu su šalies 

katalikškomis mokyklomis 

Stiprės bendradarbiavimo ryšiai, katalikiškos 

mokyklos identitetas 

Administracija Sausis-

gruodis 

 

UGDYMO KOKYBĖ IR VEIKSMINGUMAS 

PAGALBA MOKINIUI 

2.1. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti didžiausios asmeninės pažangos, atsižvelgiant į jų poreikius ir gebėjimus, tobulinant mokinių 

vertinimą ir įsivertinimą, ugdant mokymosi motyvacijos ir mokėjimo mokytis kompetencijas (2.4.1., 2.4.2., 2.6., 3.1.1., 4.2.1., 4.4.3). 

2.1.1.Mokinių 

atsakomybės 

už savo 

mokymąsi 

skatinimas 

1.,,Kengūros 2015“ olimpiada (matematikos, 

kalbų, gamtos, istorijos) 

 

Vyks tikslingas, nuoseklus mokinių poreikių 

tenkinimas, mokymosi motyvacijos gerėjimas, 

pasitikėjimas savo jėgomis, dalykų 

populiarinimas mokinių tarpe. 

Mokiniai bus skatinami mokytis, praktiškai 

pritaikyti sukauptas žinias, mąstyti ir dirbti 

savarankiškai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Vasaris-

kovas 

 

Mokininių 

tėvų lėšos 

(vienam 

mokiniui po 

2 eurus 

2.Dalyvavimas IT konkurse ,,Bebras“ 3-8 ir I-

II kl. 

I.Lažauskienė 

A.Kuzmickas 

Spalis   



V.Babrauksienė 

3.Dalyvavimas nacionaliniame dailaus rašto 

konkurse ,,Rašom 2015“ 

3-4 kl. mokytojos Vasario 1-

15 d. 

 

4.Draugiškos vaikinų krepšinio varžybos 8 kl. 

I-IV gimnazijos kl. 

Vaikinų tinklinio varžybos I-IV kl. 

5.Baudų ir tritaškių metimo konkursas I-IV 

gimnazijos kl. 

Gausus užsiregirtavusių klasių skaičius. Paaiškės 

stipriausios, sportiškiausios klasės 

V.Karanauskaitė 

 

K.Meliūkštis 

N.Ridikienė 

V.Semčišinas 

Sausis-

vasaris 

Kovas  

Kovas-

balandis 

 

6.Padėkos mokiniams už dalyvavimą bei 

laimėjimus įvairiuose renginiuose, mokslo 

pasiekimus 

Keliamas aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis 

lygis 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

 

  

2.1.2.Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas 

1.Matematinis konkursas 6 kl. ,,Matematika 

linksmai“ 

Mokiniams sudarytos galimybės išreikšti ir 

tobulinti savo kūrybinius ir matematinius 

gebėjimus 

V.Skrebūnienė Vasaris  

2.Matematinis konkursas ,,Protų 8M1 ir 8M2 

grupėms 

B.Masiokienė Kovas  

3.Respublikinės pradinių klasių mokinių 

gamtamokslinės konferencijos organizavimas 

,,Gamtos taku“ 

Bus skatinamas vaikų domėjimasis juos 

supančia gamta ir aplinka, formuosis mokinių 

pažinimo, kūrybiškumo, socialinė, mokymosi 

mokytis kompetencijos, bus plėtojamas vaikų 

užimtumas, taikant patyriminį mokymą 

E.Dilienė 

D.Kepalienė 

A.Cimermonienė 

Spalis   

4.Pradinių klasių bendradarbiavimo projektai 

su apskrities G.Petkevičiaitės-Bitės biblioteka, 

miesto biblioteka ,,Žalioji pelėda“ (kūrybinių 

darbų parodų, literatūros renginių 

organizavimas) 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Sausis-

gruodis 

 

5.Mokausi iš kino. Filmo ,,Pakeliui į 

mokyklą“ peržiūra ir aptarimas 

Bus stiprinamas palankus emocinis klasės 

klimatas, skatinamas noras mokytis 

V.Babrauskienė Vasaris   

 6. 4 kl. mokinių dalyvavimas pasaulinėse 

varžybose First Lego League (Ateities 

mokyklos sezono varžybos) KTU robotikos 

centre. 

Stiprės mokinių noras mokytis, aktyvumas, 

pasitikėjimas savo jėgomis 

S.Marcinkevičienė Vasario 6 

d. 

 

7.KAM viktorina ,,Ką žinai apie Lietuvos 

kariuomenę 

 

Bus skatinamas mokinių domėjimasis Lietuvos 

kariuomenės istorija, karininko profesija 

A.Kazlauskienė 

R.Kemzūrienė 

Kovas-

balandis 

 

8.Respublikinis konkursas ,,Kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ II, IV gimnazijos kl. 

5 mokiniai tobulins kūrybiškumo, 

komunikavimo kompetencijas 

J.Brazauskas   

9.Viktorina skirta Europos dienai. 

Renginys skirtas Europos dienai 

Bus ugdomos mokinių iniciatyvumo, 

kūrybingumo, komunikavimo kompetencijos. 

Mokiniai pasitikrins geografijos, istorijos žinias 

apie ES raidą 

G.Minienė 

J.Pūkaitė 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Gegužės 9 

d.  

 



10.Teisinių žinių konkursas ,,Protų kova“ III-

IV gimnazijos kl. 

Bus ugdomas mokinių teisinis sąmoningumas, 

bus stiprinamas komandinis darbas 

A.Kazlauskienė 

R.Kemzūrienė 

Spalis   

11.Paraiškos naujam Erasmus+ projektui 

rengimas. Ketina dalyvauti 6 šalys (Lietuva, 

Vokietija, Vengrija, Italija, Prancūzija, 

Portugalija).  

Bus patobulinta mokinių asmeninės pažangos 

siekimo skatinimo metodika. Dalyvaudami 

projekte mokiniai nagrinės migracijos temą 

M.Balbieriūtė Kovas   

12.Dalyvavimas miesto tarpmokyklinėse 

varžybose. 

Masinių žygių dviračiais po Anykščių ir 

Neringos apylinkes organizavimas. 

Linksmosios estafetės 4-5 kl. mokiniams 

Mokiniai tenkins savo poreikius ir stensis kuo 

geriau pasirodyti.. 

Iki 50 vyresnių klasių mokinių dalyvaus dviračių 

žygiuose, ugdys ištvermę. 

Varžysis apie 130 mokinių 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Gegužė-

birželis 

 

2.1.3. 

Mokėjimo 

mokytis 

kompetencijų 

ugdymo(si) 

galimybių 

plėtojimas 

1.Ugdymo(si) rezultatų analizė ir pokyčio 

stebėjimas 

Po I ir II pusmečio į(si)vertinus mokinių 

pasiekimus bus užtikrintas geresnis ugdymo 

proceso grįžtamasis ryšys. Laiku teikiama 

specialistų pagalba 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

Po I ir II 

pusmečių 

 

2.Pradinių klasių vertinimo sistemos 

pritaikymas. Mokinių darbų aplankų 

tobulinimas. 

Objektyvesnis bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimas, stiprės mokymosi motyvacija, 

pasitikėjimas savo jėgomis 

E.Dilienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

  

3.Atmintinės mokiniams ,,Dešimt žingsnių 

sėkmingo gamtos mokymosi link“ paruošimas 

(kurioms klasėms?) 

Mokiniams bus pateikta glausta informacija apie 

mokymosi mokytis metodiką, praktiški 

patarimai, kaip būti aktyviu pamokos dalyviu, 

kaip lengviau įsiminti pamokos medžiagą bei ją 

pritaikyti praktikoje 

S.Butkutė Balandis-

birželis 

 

4.6-8 I-II gimnazijos kl. mokinių dalyvavimas 

XV Č.Kudabos geografijos konkurse 

Mokiniai pasitikrins geografijos žinias. Bus 

tobulinamos iniciatyvumo mokėjimo mokytis, 

komunikavimo komptencijos 

G.Minienė 

J.Pūkaitė 

Kovo 28 

d. 

Vilnius 

Lėšos 

skirtos 

pažintinei 

veiklai 

5.Įvairių sportinių varžybų stebėjimas miesto 

sporto bazių arenose 

 

Mokiniai lankysis ir stebės varžybas miesto 

Cido arenoje, sporto rūmuose, plaukimo 

baseinuose, manieže ir kt. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Sausis-

gruodis 

 

2.1.4. 

Ugdomojo 

konsultavimo 

sistemos 

tobulinimas 

1.Konsultacinių centrų veiklos plėtojimas. 

Individualios konsultacijos gabiems ir 

sunkumų turintiems mokiniams 

Geresnis mokinių ugdymosi poreikių 

tenkinimas. Bus sudarytosm sąlygos pagerinti 

savo žinias, išsiaiškinti nesuprantamus dalykus, 

pasirengti įvairiems konkursams, olimpiadoms 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Sausis-

gruodis 

 

2.Individualių pagalbos mokiniui planų 

aptarimas dėl mokymosi, psichologinių 

sunkumų su vaiko pagalbos specialistais, 

tėvais.  

Mokinių žinių ir gebėjimų vertinimas, pateiktos 

specialistų rekomendacijos skatins individualią 

mokinio pažangą pagal savo poreikius ir 

gebėjimus 

Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis-

gruodis 

 

3.Vyresnių klasių mokinių-savanorių pagalbos Vyresnieji mokiniai padės žemesnių klasių V.Rudokienė, Rugsėjis-  



mažesniems grupės suformavimas mokiniams mokytis atskirų mokomųjų dalykų dalykų mokytojai spalis 

4.Mokinių, turinčių neigiamų dalykų 

įvertinimų pirmame pusmetyje nukreipimas į 

konsultacinius centrus 

Stiprės mokymosi motyvacija, bus suteikta 

pagalba mokymosi sunkumų turintiems 

mokiniams, ilgesnį laiką nelankiusiems 

mokyklos mokiniams 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

Sausis-

vasaris 

 

5.Pagalbos teikimo  ilgesnį laiką 

nelankiusiems mokyklos, mokymosi 

sunkumų, elgesio sutrikimų turintiems 

mokiniams tvarkos aprašo rengimas 

   

2.1.5. 

Standartizuotų 

testų 4, 8 kl., 

PUPP, VBE 

rezultatų 

gerinimas 

1.Lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, 

chemijos, anglų kalbos, biologijos, istorijos 

bandomieji brandos egzaminai. 

PUPP bandomieji egzaminai 

Bandomųjų egzaminų ir patikros rezultatai bus 

analizuojami, jais pasinaudojama kartojant 

kursą. Į patikros rezultatus bus atsižvelgta 

skirstant mokinius į mobiliąsias grupes 

R.Kazakevičienė 

Dalykų mokytojai 

R.Kazakevičienė 

Dalykų mokytojai 

Sausis-

balandis 

 

Popierius 

užduočių 

kopijavimui 

(4 pakai), 

gimnazijos 

lėšos 

 

2.Standartizuotų matematikos, gamtos, 

istorijos, geografijos, skaitymo, rašymo testų 

4, 8 kl. vykdymas ir aptarimas 

Apie 75 4 klasių ir 120 8 klasių mokiniai 

pasitikrins savo žinias ir gebėjimus, praktiškai 

įsivertins bendrosiose programose aptartus 

mokinių pasiekimų aspektus ir mokinių 

pasiekimų lygius 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

Balandis-

gegužė 

Gimnazjos 

lėšos 

(popierius 

testams) 

3.TIMSS tyrimas 4a kl. 27 mokiniai pasitikrins matematinius, gamtos 

mokslų gebėjimus, įsivertins savo pasiekimų 

lygį 

E.Dilienė 

S.Marcinkevičienė 

Kovas   

4.Tarptautinis PISA penkiolikmečių tyrimas 

 

Šis tyrimas akcentuoja ne mokinių gebėjimą 

atkurti žinias, o gebėjimą tomis žiniomis  

pasinaudoti. Bus tiriami skaitymo gebėjimai, 

matematinis, gamtamokslinis raštingumas, 

problemų sprendimo bendradarbiaujant įgūdžiai, 

finansinis raštingumas 

V.Dumbrienė Balandis  

2.1.6.Gabių 

mokinių 

ugdymo(si) 

galimybių 

plėtojimas 

1.Dalyvavimas gimnazijos, miesto, apskrities, 

respublikinėse olimpiadose (lietuvių kalbos, 

matematikos, informatikos, fizikos, 

biologijos, chemijos, istorijos, užsienio kalbų, 

geografijos) 

20 proc. gabių mokinių ruošis olimpiadoms, 

konkursams. Bus išaiškinti gabiausi mokiniai, 

kurie atstovaus gimnaziją miesto, apskrities, 

šalies turuose. Bus skatinamas mokinių 

mokslinis kritinis mąstymas , grindžiamas 

tvirtomis žiniomis. Vyks tikslingas, nuoseklus 

mokinių poreikių tenkinimas, mokymosi 

motyvacijos gerėjimas, savarankiškumas, dalykų 

populiarinimas mokinių tarpe. 

Laimėtos 25 prizinės vietos 

E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

sausis-

balandis, 

gruodis 

 

2.Respublikinis epistolinio rašinio konkursas M.Rastenienė Sausis   

3.Dalyvavimas jaunųjų filologų konkurse. Lietuvių kalbos 

mokytojos 

  

4.Dalyvavimas IT respublikiniuose 

renginiuose: Dr.J.P.Kazicko kompiuterininkų 

I.Lažauskienė, 

A.Kuzmickas 

Kovas   



forume, LOGO konkurse-olimpiadoje 

(klasės?) 

5.Meninio skaitymo šventės-konkursai 

gimnazijoje, miesto, respublikiniame turuose 

1-4 kl., 5-8, I-IV kl. 

Mokiniai puoselės gimtąjį žodį, tobulės mokinių 

sceninė raiška 

J.Bardauskienė 

Pradinio ugdymo, 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Sausis, 

vasaris, 

balandis 

Gimnazijos 

lėšos 

6.Gimnazijos mokinių kūrybos almanacho 

parengimas ir išleidimas 

Bus stiprinama motyvacija kurti, išleistas 

gimnazijos humanitarinę kultūrą 

reprezentuojantis leidinys 

V.Dumbrienė 

A.Gudynienė 

Kovas-

gegužė 

 

7.Pradinių klasių mokinių dalyvavimas 

miesto, respublikiniuose (,,Skaitau lietuvišką 

pasaką), tarptautiniuose (,,Išgirsk slapčiausią 

gamtos kalbą) piešinių konkursuose 

Sudarytos galimybės mokinių kūrybiškumo, 

savarankiškumo plėtotei, savęs įsivertinimui. 

Mokiniai patobulins meninius įgūdžius 

G.Bataitienė 

K.Tamauskienė 

  

8.Vyresnių klasių mokinių dalyvavimas 

Nacionaliniame Konstitucijos egzamine 

Teisinio sąmoningumo, raštingumo ugdymas A.Kazlauskienė 

R.Kemzūrienė 

Spalis   

9.Mokinių, dalyvavusių ,,Mokinių jaunųjų 

tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos 

sukūrimas – II etapas“ mokslinių darbų 

pristatymas gamtos mokslų pamokose 

15 8-10 klasės mokinių atskleis savo asmeninę 

pažangą 

Gamtos mokslų 

moytojai 

Birželis   

10.Šventinis projektas su Panevėžio 

A.Lipniūno proginmazijos 6-8 ir II gimnazijos 

kl. mokiniais ,,Celebrations around the world“ 

Sudarytos galimybės mokinių kūrybiškumo, 

savarankiškumo plėtotei, savęs įsivertinimui. 

Mokiniai patobulins kalbinius, bendravimo 

įgūdžius 

M.antanėlienė 

G.Breivienė 

K.Lazauskaitė 

Gruodis   

11.Dalyvavimas 20-ajame tarptautiniame 

frankofoniškojo teatro festivalyje 

V.Mackuvienė Balandžio 

11-16 d. 

 

12.Dalyvavimas respublikiniame konkurse 

,,Lietuvos sveikuolis 2015“ 

 

Dalyvavimas šalies mokyklų žaidynėse. 

 

Lietuvos KKŽ normatyvų laikymas 

Mokiniai dalyvaus visose amžiaus grupėse, taps 

nugalėtojais. 

Gausiai dalyvaus žaidynėse. 

Bus parengti 5-8 ženklininkai 

V.Semčišinas 

 

 

V.Karanauskaitė 

 

V.Semčišinas 

Lapkritis  

 

 

Gegužė  

 

Gegužė  

 

2.1.7. 

Vykdomos 

prevencinės 

programos ir 

prevencinė 

veikla 

1.Programos ,,Antras žingsnis įgyvendinimas“ 

1-3 kl. mokiniams 

Mokiniai gebės valdyti emocijas, taikiai spręsti 

konfliktus, bus motyvuojamas pageidaujamas 

mokinių elgesys 

1-3 kl. mokytojos Sausis-

gruodis 

 

2.Olweus patyčių prevencijos programos 

įgyvendinimas 1-8 ir I-II klasėse 

Mažės įvairių nusikalstamumo, smurto, žalingų 

įpročių rizikos veiksnių, formuosis teigiamos 

gyvenimo nuostatos, bus skatinama mokinių 

iniciatyva, užimtumas, kūrybiškumas 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

MSG vadovai 

Klasių auklėtojai 

Sausis-

gruodis 

 

3.Pradinių klasių mokinių lankymasis miesto 

Saugaus eismo klasėje 

1-4 kl. mokytojos   



4.Dalyvavimas respublikiniame ,,Šviesoforo“ 

konkurse (1-4 kl. komanda) 

S.Marcinkevičienė Kovas   

5.Prevencinių dienų minėjimas gimnazijoje 

(Tolerancijos, diena, Psichikos diena, Žalingų 

įpročių prevencijos diena, Savaitė be patyčių 

ir kt.) 

I.Bučiūnienė 

S.Alejūnienė 

Sausis-

gruodis 

 

2.1.8. Mokinių 

ugdymas 

karjerai 

 

1.Pradinių klasių mokinių lankymasis tėvų 

darbovietėse, tėvų dalyvavimas teminėse 

klasės valandėlėse apie profesijas 

Mokiniai domėsis įvairiomis profesijomis, ugdys 

kūrybiškumą, mokysis pažinti save 

1-4 kl. mokytojos Sausis-

gruodis 

 

2.Edukacinė III gimnazijos klasės mokinių 

išvyka į VGTU 

Apie 40 III gimnazijos klasės mokinių praplės 

žinias, tobulės jų tiriamojo darbo įgūdžiai, 

mokiniai geriau pasiruoš brandos egzaminams, 

pasirinks profesiją 

D.Dambrauskienė Kovas-

balandis 

Profesinio 

orientavimo 

(apie 80,00 

eurų) 

 3.Profesinio informavimo pertraukos  

      

Informacijos apie profesijas pateikimas filmų 

pagalba mokyklos televizoriuje pertraukų metu 

(bus pademnstruota 90 iki 20 min. trukmės 

informacinių filmų) 

I.Bučiūnienė Kovas-

gruodis 

 

4.Profesinio veiklinimo organizavimas 8 ir II 

klasių mokiniams 

Pagalba žemos motyvacijos mokiniams 

pasirenkant mokymosi formas, kryptį 

I.Bučiūnienė Sausis-

gruodis 

 

5.Profesijų mugės diena (galėtų būti 

netradicinio ugdymo diena) gimnazijoje. 

 

Masinis profesijų  pristatymas (mokytojai, 

tėveliai, Jaunimo darbo centro atstovai) 

gimnazijoje 

Profesinio 

informavimo grupė 

  

2.1.9. 

Sveikatos 

stiprinimo 

priemonių 

įgyvendinimas 

 

 

 

 

1.Pradinių klasių mokinių dalyvavimas miesto 

estafečių, fultbolo varžybose 

Mokiniai varžysis su miesto mokyklų mokiniais, 

ugdys ištvermę, vikrumą 

2 kl. mokytojos Kovas-

gegužė 

 

2.Mokymo plaukti programos ,,Ešeriukas“ 

įgyvendinimas 2-3 kl. mokiniams, 

bendradarbiaujant su Panevėžio sveikatingmo 

klubu ,,Sėkmės banga“ 

Bus suorganizuotos 10-15 plaukimo pamokų 

Panevėžio ,,Žemynos“ progimnazijos baseine. 

Dalyvaus 140 mokinių, 90 proc. mokinių išmoks 

plaukti, stiprės mokinių sveikata, fizinis 

pajėgumas 

2-3 kl. mokytojos Rugsėjis-

spalis 

 

3.Sportiškiausios klasės rinkimai pradinėse 

klasėse 

Bus išaiškinta sportiškiausia klasė, kuri 

atstovaus gimnaizją miesto ture 

4 kl. mokytojos Lapkritis   

4.Mokinių sveikatos vertinimo konkursas 5-8 

ir I-IV klasėse 

Bus atrinkti geriausieji mokiniai į respublikinį 

sveikatos vertinimo konkursą 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Rugsėjis-

spalis 

 

5.Respublikinio projekto ,,Sveikatiada“ 

įgyvendinimas 5-8 ir I-II klasėse 

Pagausės sveika gyvensena besidominčių 

mokinių 

S.Alejūnienė 

N.Ridikienė 

Vasaris-

gegužė 

 

6.Turistinės technikos renginys 5-8 ir I-II 

klasėse 

S.Mažuolienė Gegužė   

 7. Respublikinis projektas „Sveikatiada“ 

 

Vaikų sveikos gyvensenos įpročių ugdymas ir 

skatinimas 

VSPS 

S.Alejūnienė, 

Sausis-

gruodis 

 



 N.Ridikienė 

 8.Paskaitos ir renginiai mokiniams, tėvams 

sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

 

Sveikos mitybos, judėjimo skatinimas, žalingų 

įpročių prevencija 

 

VSPS 

S.Alejūnienė 

 

Sausis-

gruodis 

 

 9. Individualios konsultacijos mokiniams, 

mokytojams, tėvams sveikatos stiprinimo 

klausimais, pirmosios pagalbos suteikimas 

Sveikatos stiprinimas, susirgimų prevencija VSPS 

S.Alejūnienė 

 

Sausis-

gruodis 

 

 10. Mokinių sveikatos būklės, gydytojų 

rekomendacijų laikymosi priežiūra 

Sausis-

gruodis 

 

2.1.10. 

Veiklos 

kokybės  

,,Vertinimas 

ugdant“ 

įsivertinimas 

1.Rodikliai įsivertinimui: 

2.6.1.Vertinimas kaip ugdymas 

2.6.2.Vertinimas kaip pažinimas 

2.6.3.Vertinimas kaip informavimas 

Bus parengtos rodiklių iliustracijos (4 ir 2 lygio), 

įvertinta gimnazijos veiklos kokybė ir nustatytas 

lygis 

GVKĮG 2015 m. 

sausis - 

gegužė 

- 

2. Įsivertinimo  išvadų analizavimas ir naudojimas 

planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą 

 

 

 

 

Bus parengtos veiklos kokybės įsivertinimo 

išvados bei pateikti pasiūlymai tolimesnei 

veiklai. 

Rezultatai bus pristatyti gimnazijos savivaldos 

institucijose: Mokytojų taryboje, Gimnazijos 

taryboje 

GVKĮG gegužė - 

2.1.11. 

Mokymo 

priemonių, 

edukacinių 

aplinkų 

panaudojimas  

1.Matematikos-dailės-technologijų projektas 8 

kl. ,,Simetrija mene ir gamtoje“  

Mokiniams bus sudarytos galimybės, naudojant 

įvairias technikas ir priemones, parodyti 

simetrijos grožį, bei išreikšti kūrybinius 

gebėjimus. Geriausi darbai papuoš 402 kabinetą. 

G.Lukoševičienė Spalis  

2.Fizikos laboratorinių darbų atlikimas 

Panevėžio KTU fizikos laboratorijoje ir jų 

pristatymas 

46 III-IV gimnazijos klasių mokiniai, pasirinkę 

fizikos Akursą, turės galimybę pagilinti savo 

teorines žinias ir sieti jas su praktika. Vyks 

ugdymas netradicinėse erdvėse 

D.Dambrauskienė Vasaris  Profes.  

orientavimo 

lėšos 60,00 

eurų 

3.Trimatis kino teatras gimnazijoje 

(kilnojamas planetariumas). 

Filmų ,,Astronomija. 10 žingsnių per dangų“, 

,,NANOKAM“, ,,Žmogaus kodas“ peržiūra ir 

aptarimas 

95 proc.pradinių, 30 proc. vyresnių klasių 

mokinių netradiciniu-patyriminiu būdu pagilins 

savo žinias apie gamtą. Vyks ugdymas 

netradicinėse erdvėse 

V.Babrauskienė 

D.Dambrauskienė 

 

Balandis  Tėvų lėšos 

(vienam 

mokiniui 

1,72 euro) 

4.Dalyvavimas edukaciniame projekte 

,,Nariuotakojai mokykloje“ (gyvų eksponatų 

paroda gimnazjoje) 

V.Babrauskienė 

D.Misevičienė 

N.Garuckienė 

Sausis, 

balandis 

 Tėvų lėšos 

(vienam 

mokiniui 

1,5 euro 

5.Filmo k/c ,,Garsas“ ,,Mes dar dainuosim“ I-

II kl. mokiniams peržiūra ir aptarimas 

Netradicinėje erdvėje mokiniai ugdys(is) 

pilietinę savimonę, pagarbą istorinei praeičiai, 

geriau supras Sausio 13-osios prasmę 

V.Dumbrienė Vasaris-

balandis 

Tėvų lėšos 



 

UGDYMO KOKYBĖ IR VEIKSMINGUMAS 

LYDERYSTĖ MOKYKLOJE 

2.2. UŽDAVINYS.  Tobulinti mokytojų bendrąją ir profesinę kompetenciją, skleidžiant pasidalijamosios lyderystės idėjas gimnazijoje pamokos organizavimo, 

mokinių pažangos stebėjimo klausimais (5.3.2., 2.6.). 

2.2.1. 

Renginiai 

mokytojų  

bendrosioms, 

profesinėms 

kompetencijo

ms plėtoti 

1.Seminaras bendruomenei ,,Bendravimas su 

paaugliais“ 

Mokytojai tobulins bendravimo su paaugliais 

kompetencijas 

E.Dilienė Kovas-

balandis 

400,00 

2.Seminaras dalykų mokytojams ,,Testų kūrimas“ 30 įvairių dalykų mokytojų tobulins testų 

kūrimo, jų panaudojimo kompetencijas 

E.Dilienė Balandžio 

1d. 

120,00  

3.Seminaras-edukacinė kelionė klasių 

auklėtojams ,,Tolerancija ir kitoniškumas“ 

Bus skatinamas klasių auklėtojų 

bendradarbiavimas 

E.Dilienė 

N.Cimbalienė 

Birželis 300,00 

2.2.2. 

Mokytojų 

praktinės 

patirties 

sklaida 

1.Atvirų pamokų organizavimas: 

 Atvira pamoka ,,Užklasinio skaitymo 

pamoka 6 klasėje“ 

 Atvira matematikos pamoka 6 kl. 

,,Stačiakampio gretasienio paviršiaus 

ploto radimas“ 

 Integruota matematikos bei gamtos ir 

žmogaus pamoka ,,Vanduo.Pigus ar 

brangus“ 

 Integruota, netradicinė istorijos-muzikos 

pamoka III-IV gimnazijos kl. ,,Ilga kaip 

šimtmetis diena“, skirta Kovo 11-osios 

paminėjimui 

Gerosios patirties sklaida. 

Sudomins ir motyvuos mokinius dirbti 

pamokoje. Bus skatinamos jaunimo 

iniciatyvos. Sudarytas pamokų vaizdo įrašų 

rinkinys 

R.Nefienė 

 

A.Girletė 

 

 

 

J.Pūkaitė 

 

 

A.Kazlauskienė 

R.Kemzūrienė 

J.Garbaliauskienė 

Vasaris  

 

Kovas  

 

 

Vasaris-

balandis 

 

Kovas  

 

2. Gerosios patirties sklaida Panevėžio 

A.Lipniūno proginmazijos mokytojams 

,,Žvelgiant į Velykų kryžių“ 

Mokytojai, specialistai organizuos 

seminarus, rengs pranešimus miesto, šalies 

pedagogams. Skleis savo gerąją patirtį 

J.Šadauskienė Vasario 18 d.  

3. Bendradarbiavimas su KC organizuojant ir 

vedant seminarą vyksupijos mokytojams ,,Ateik 

ir sek mane“ 

R.Ratkevičiūtė Birželis-liepa  

4. Pranešimas ,,Novatoriškumas anglų kalbos 

pamokose“ tarpregioninėje anglų kalbos 

mokytojų metodinėje dienoje 

R.Vaišnorienė Vasario 13 d.  

5. Seminaro Panevėžio m. anglų kalbos 

mokytojams organizavimas ,,Rašto darbų 

vertinimas pagrindiniame ugdyme“ 

R.Vaišnorienė Kovo 31 d.  

6. Vyresniosios anglų kalbos mokytojos R.Kazakevičienė Balandis   



R.Vaišnorienės praktinės veiklos stebėjimas, 

siekiant aukštesnės kvalifikacinės kategorijos 

7.Pranešimas ,,Mokinių sveikatingumo ugdymo 

gimnazijoje patirtis“ ŠMM organizuojamoje 

konferencijoje 

E.Dilienė 

S.Alejūnienė 

Kovas   

8. Programos ,,eTest“ įdiegimas gimnazijoje Programa įdiegiama 32 mėnesiams. Įvairių 

dalykų mokytojai gebės rengti testus, bus 

tenkinami įvairių gebėjimų mokinių poreikiai 

G.Gailiūnienė 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Balandis-

gruodis 

150,00 

2.2.3. 

Mokytojų 

kompetencijų 

veiksmingai 

identifikuoti 

mokinių 

pažangą ir 

pasiekimus 

pamokoje 

tobulinimas 

1. Seminaras bendruomenei ,,Pažangos 

matavimas pamokoje“ 

Bus tobulinamos mokytojų mokinių 

pažinimo, pasiekimų vertinimo 

kompetencijos  

E.Dilienė Spalis   

2. Grįžtamojo ryšio taikymas, panaudojant 

pamokos vertinimo, įsivertinimo instrumentus, 

esančius Iqes.lt interneto platfomoje 

50 proc. mokytojų taikys mokinių 

įsivertinimo įrankius pamokoje. Mokytojai 

efektyviau gaus informaciją apie mokinių 

padarytą pažangą pamokose, darbo 

pamokose sėkmingumą, mokinių aktyvumo 

ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį 

Įvairių dalykų 

mokytojai 

Sausis-

gruodis 

 

3. Metodinių grupių vidinis atvirų pamokų 

stebėjimas, aptarimas, siekiant įvertinti mokinio 

pažangos stebėjimo, fiksavimo būdus ir metodus, 

bei jų aptarimas 

Skatins mokinių individualią pažangą 

Plėtojamos mokytojų dalykinio turinio 

planavimo, pažangos matavimo 

kompetencijos 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Vasaris-

gegužė 

 

4.Teminė ugdomosios veiklos priežiūra: 

pažangos matavimo pamokoje būdai 

Administracija Sausis-

gruodis 

 

 

--------------------------------------------------------  

 

 

 


