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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

2019 m. gimnazijos veiklos planas rengiamas, vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu 2017-2019 m., veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, metų stipriųjų, 

silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analize (SSGG), gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymais. 

2018 METŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

Stipriosios pusės 

 Sustiprėjęs dėmesys krikščioniškųjų vertybių ugdymui, skatinamas visos 

bendruomenės dalyvavimas sielovadinėje veikloje. Tradicinis katalikiškų 

įstaigų festivalis Šiluvoje stiprina tikėjimo bendruomenių veiklą ir bendrystę. 

 Geri akademiniai rezultatai ir geras mikroklimatas gimnazijoje. 

 Konsultacijų, modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla tenkina mokinių 

poreikius, skatina mokytis. 

 2, 4, 6, 8 kl. NMPP rezultatai ženkliai viršija šalies vidurkį. 

 Tikslingi gimnazijos ryšiai su socialiniais partneriais (pradine mokykla, 

VGTU, Šv.Juozapo globos namais) duoda teigiamą rezultatą  bendruomenei.  

 Suaktyvėjusi pilietinė-socialinė veikla pasireiškė dalyvaujant Lietuvos 

Šimtmečio renginiuose, projekte ,,Kuriame Lietuvą“.  

 Mokymosi sunkumų, specialiųjų poreikių turintys  mokiniai turi galimybę  

gauti įvairiapusę specialistų, mokytojų pagalbą. 

 Tikslingas, nuoseklus gabiųjų mokinių ugdymas, skatinimas, VGTU klasių 

veikla padeda pasiekti pakankamai aukštų rezultatų brandos egzaminuose, 

PUPP,  dalykinėse olimpiadose, varžybose, meniniuose, sporto renginiuose. 

 Sistemingas mokinių  žinių  vertinimas,  gebėjimas fiksuoti,  kaupti,  

 

Silpnosios pusės 

 Dėl motyvacijos, atsakomybės stokos, pamokų praleidinėjimo, 

neišplėtotos mokėjimo mokytis kompetencijos atsiranda mokymosi 

spragos.  

 Per menka mokytojų dalykinių ir didaktinių kompetencijų sklaida 

gimnazijoje, mieste, respublikoje.  

 Dalis mokinių nepakankamai didžiuojasi savo tapatumo simboliais: 

uniforma, tradicijomis. 

 Trūksta tėvų aktyvumo dalyvaujant gimnazijos veiklos įsivertinime. 
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analizuoti  atskirų  mokinių  pažangą ir akademinius pasiekimus. 

 Integralios  dienos grupės veikla atitinka tėvų ir vaikų lūkesčius. 

 Planuojant gimnazijos veiklą, dauguma mokytojų bendrauja ir 

bendradarbiauja įvairiais lygmenimis.  

 Mokytojus efektyviai  telkia iniciatyvinė grupė KORys.  

 Bendradarbiaujant su mokinių tėvais/ globėjais/ rūpintojais  praturtintos 

edukacinės erdvės - lauko klasė, išmaniųjų IT įrenginių (planšečių) klasė. 

 Kuriamas gimnazijos estetinis vaizdas, puošiant erdves kūrybiniais mokinių 

darbais. 

 

Galimybės 

 

 Bendruomenės narių lyderystės skatinimas. 

 Nacionalinių, tarptautinių tyrimų rezultatų panaudojimas ugdymo kokybei 

gerinti. 

 Gimnazijos tradicijų išlaikymas ir tęstinumas, buvusiųjų abiturientų Alumnų 

veiklos tobulinimas. 

 Sisteminga krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų integracija į mokymo 

programas. 

 Mokinių sėkmės istorijų viešinimas. 

 Bendradarbiavimas su NKMA mokyklomis, ypatingai Kretingos Pranciškonų 

gimnazija bei Vilniaus ir Kauno Jėzuitų gimnazijomis, rengiant bendras 

mokinių rekolekcijas ir kitus renginius. 

 Tikslinė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo veikla. 

 Mokytojų dalykinių ir didaktinių kompetencijų,  mokinių pasiekimų  sklaida 

mieste, respublikoje. 

 Gamtos mokslų laboratorijų įrengimas. 

 Projektinės veiklos išplėtojimas. 

 

Grėsmės 

 

 Visuomenės susvetimėjimas,  nepasitikėjimas, ydingas individualizmas 

daro poveikį gimnazijos bendruomeniškumo silpnėjimui. 

 Besikeičianti, nestabili Lietuvos švietimo politika. 

 Nemotyvuotas, neribotas, nesaugus mokinių naudojimasis 

komunikacinėmis technologijomis ne pamokų metu. 

 Blogėjanti mokinių fizinė, neurologinė,  sveikata. 

 Žemėjanti dalies mokinių motyvacija ne tik pamokose, bet ir 

neformaliojo ugdymo veikloje. 

 Mokytojo kvalifikacijos ir spartaus mokymo proceso modernėjimo  

neatitikimas.  

 Dalis gerai ir labai gerai besimokančių mokinių renkasi kitas miesto 

gimnazijas po 8-os klasės. 

 Menkstanti III-IV gimnazijos kl. mokinių kultūrinė savimonė ir 

saviraiška. 
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2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

PRIORITETAS Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, pripažįstant asmens individualumą  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Telkti  darnią, gebančią susitarti, puoselėjančią krikščioniškąsias vertybes bendruomenę. 

1.1. Puoselėti gimnazijos išskirtinumą, stiprinant ryšius su socialiniais partneriais, skatinant  saviraiškų dalyvavimą bendruomenės gyvenime.  

1.2. Skatinti    lyderystę,  puoselėjant dialogo  ir  susitarimų  kultūrą,  sudarant sąlygas bendruomenės narių kūrybiškumo, pilietiškumo ugdymuisi  ir sveikai gyvensenai.  

2. Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą.  

2.1. Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą, tobulinant  ugdymo/si  procesą pamokoje, užtikrinant mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos 

vertinimo patikimumą, objektyvumą, sistemingumą, stebėseną.  

2.2. Kurti dinamišką ir modernią  ugdymo/si aplinką, sudarant galimybes kryptingam mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymuisi, tiriamosios veiklos plėtrai.  

 

III. 2019 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

1.UŽDAVINYS. Puoselėti gimnazijos išskirtinumą, stiprinant ryšius su socialiniais partneriais, skatinant  saviraiškų dalyvavimą bendruomenės gyvenime  

 

Katalikų Bažnyčios tikėjimo tradicijų puoselėjimas, gimnazijos tapatumo palaikymas 

1.1. Vertybinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 1-4 klasėse  

Mokiniai sieks gilesnio savęs ir kito 

asmens pažinimo bei vertinimo. 

Susipažins su  skelbiamomis 

krikščioniškomis vertybėmis, kurs ir 

palaikys teigiamus tarpusavio santykius. 

Dalyvaus 100 procentų mokinių. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Visus metus 

pagal planą 

Žmogiškieji ištekliai 

1.2. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo 

programos įgyvendinimas 5-8, I-IV 

gimnazijos klasėse 

Pagilinti krikščioniškąjį mokinių ugdymą Pavaduotojas 

ugdymui, 

Dorinio ugdymo 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Klasių auklėtojai 

Visus metus 

pagal planą 

Projektinės lėšos iš 

Lietuvių Katalikų 

Religinės Šalpos fondo 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

1.3. Gimnazijos bendruomenės šventė ,,Kaziuko 

kermošius“  

Puoselėjamos gimnazijos tradicijos, 

stiprės tapatumo, bendruomeniškumo 

jausmas, renginiuose dalyvaus  mokiniai, 

tėveliai.  Visų klasių mokiniams bus 

organizuotos veiklos, atitinkančios 

amžiaus tarpsnių poreikius. Bus 

skatinamas didesnis tėvų į(si)traukimas į 

gimnazijos veiklą  

Gimnazijos taryba, 

Mokinių savivalda, 

Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

neformalaus švietimo 

būrelių vadovai  

Kovo 2 d., 

gimnazija 

Žmogiškieji ištekliai,  

2 proc. lėšos 

1.4. Gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

veiklos apžvalgos leidinio parengimas ir 

išleidimas 

Gimnazijos tradicijos, mokinių pasiekimai 

bus užfiksuoti metų leidinyje, pagerės 

informacijos apie gimnazija sklaida 

Darbo grupė Birželis Žmogiškieji ištekliai,  

2 proc.lėšos 

1.5. Paramos ir labdaros vakaro organizavimas  Plėsis bendradarbiavimas su mokinių 

tėvais, socialiniais partneriais, rėmėjais.   

Surinktos paramos lėšos leis pagerinti 

problemų, susijusių su lėšų stygiumi, 

sprendimą 

Gimnazijos vadovai, 

Gimnazijos taryba, 

Mokinių savivalda 

Gruodis 

(antra  

savaitė), 

gimnazija 

Žmogiškieji ištekliai 

1.6. Šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę Eucharistinio dvasingumo stiprinimas. 

Puoselėjamas krikščioniškas gimnazijos 

išskirtinumas. Palankaus mokytojų 

krikščioniško mikroklimato kūrimas. 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Paskutinį 

mėnesio 

sekmadienį, 

Kristaus 

Karaliaus 

katedra 

Žmogiškieji ištekliai 

1.7. Klasės Šv. Mišios  Asmeninio tikėjimo pagilinimas, gilinantis 

į Eucharistijos slėpinį 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

klasių auklėtojai  

Visus metus 

pagal planą, 

gimnazijos 

koplyčia 

Žmogiškieji ištekliai 

1.8. Šv. Kazimiero savaitė Gilesnis Šv. Kazimiero – Lietuvos 

valstybės kūrėjo – pažinimas. 

Pasiruošimas vyskupijos Šv. Kazimiero 

šventei 

Tikybos mokytojai Kovo 4-8 d.  Žmogiškieji ištekliai 

1.9. Pelenų diena Gavėnios liturginio laikotarpio 

iškilmingas pradėjimas 

Pavaduotojas 

ugdymui,  

dalykų mokytojai 

Kovo 6 d. 

Šv. Mišios 

katedroje 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

1.10. Klasės Kryžiaus kelias  Gilesnis Viešpaties Jėzaus Kryžiaus aukos 

supratimas, pasirengimas Velykų 

šventėms. 

Tikybos mokytojai Kovo – 

balandžio mėn. 

Kryžiaus kelio 

pamaldos 

katedroje ar 

vienuolyne 

Žmogiškieji ištekliai 

1.11. Evangelizacinis projektas “Irkis į gilumą” Asmeninio ryšio su Išganytoju 

pagilinimas bei asmeninio dvasingumo 

ugdymas 

Tikybos mokytojai  Sausio- 

gruodžio mėn. 

 

Asmeninės lėšos, Lietuvių 

Katalikų Religinės Šalpos 

fondas  

1.12. Paroda „ Kunigo P. Markevičiaus kūryba“ 

 

Skatins mokinių, pilietiškumą, iniciatyvas T.Paliukėnas, 

A.Bijanskienė, 

 

Balandžio 

mėn. 

Gimnazija 

Žmogiškieji ištekliai 

1.13. Vasaros Biblinė stovykla Pradinių klasių mokinių supažindinimas 

su Biblijos istorijomis bei asmenybėmis. 

Tikybos mokytojai Birželio mėn.  Projektinės, mokinių tėvų 

lėšos 

1.14. Šv. Jokūbo kelio ambasadorių Lietuvoje  

žygis  

Pažinti Lietuvos šventoves bei puoselėti 

piligrimystės tradicijas. 

Tikybos mokytojai,  

Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Birželio mėn. Šv. Jokūbo kelio 

asociacija 

1.15. Tikėjimo ir pilietiškumo stovykla 

Berčiūnuose 

Pagilinti tikėjimo, istorijos ir fizinės 

ištvermės įgūdžius. 

Tikybos, istorijos, 

kūno kultūros 

mokytojai 

Birželio 13-14 

d. 

Žmogiškieji ištekliai 

1.16. Mokytojų rekolekcijos (Gavėnios, Advento, 

prieš mokslo metus) 

Pagilinti krikščioniškąjį mokytojų 

tapatumą. Palankaus mokytojų 

bendruomenės krikščioniškojo 

mikroklimato kūrimas. 

Pavaduotojas ugdymui Tris kartus 

metuose 

Žmogiškieji ištekliai 

1.17. Advento jaunųjų kūrėjų kūrybos vakaras  Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, plės kultūrinį akiratį, skatins 

mokinių kūrybiškumą 

Menų ir technologijų 

metodinis būrelis 

Gruodis 

Gimnazijos 

salėje 

Žmogiškieji ištekliai 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

1.18. Bendradarbiavimas su NKMA: 

dalyvavimas Panevėžio vyskupijos Šv. 

Kazimiero šventėje Utenoje; 

Platesnis krikščioniškojo tikėjimo 

pažinimas, bendraujant su kitų katalikiškų 

mokyklų moksleiviais 

Gimnazijos 

bendruomenė 

Visus metus 

pagal NKMA 

planą 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

Šiluvos festivalyje, MAGIS turnyruose ir 

kt. 

(PRIEDAS 

NR.1) 

1.19. Katalikiškųjų mokyklų teatrų festivalis 

Kaune Jėzuitų gimnazijoje „Gyvenk ir leisk 

gyventi kitiems!“ (iš popiežiaus 

Pranciškaus patarimų, kaip gyventi 

laimingai).  VJG 

Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, plės kultūrinį akiratį, skatins 

mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir 

iniciatyvas 

J. Bardauskienė Kovo 29d. 

Kaune 

 

Žmogiškieji ištekliai 

1.20. Dalyvavimas miesto jaunųjų kūrėjų 

veikloje „Nevėžis“ 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas; 

Mokinių kūryba siunčiama į miesto 

laikraštį ir almanachą „Nevėžis“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

1.21. Dalyvavimas tarptautiniame festivalyje 

„Panevėžio literatūrinė žiema“ 

G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje 

Jaunieji gimnazijos kūrėjai dalyvaus 

skaitymuose, diskusijose apie literatūros 

pasaulio naujienas, dalinsis patirtimi su 

kitais kūrėjais. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Gruodis Žmogiškieji ištekliai 

1.22. Vaikų darbų paroda Panevėžio miesto  

G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje  

Skatins mokinių kūrybiškumą, 

pilietiškumą ir iniciatyvas 

E. Babachinas, 

R. Ambrazevičienė, 

N. Cimbalienė, 

A. Bijanskienė, 

G. Bujokaitė 

Gegužės- 

birželio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

1.23. Pradinių klasių mokinių dalyvavimas 

socialinių partnerių organizuotose akcijose: 

,,Rudens kraitelė  2019” (Panevėžio 

Gamtos mokykla), ,,Dovanodamas kitam 

tampi turtingesnis”( Šv. Juozapo senelių 

globos namai)“. 

Bus ugdoma  mokinių socialinė 

kompetencija, diegiamas jautrumas 

stokojantiems. 85 procentai mokinių 

dalyvaus  labdaros akcijose. 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Rugsėjis-spalis Žmogiškieji ištekliai 

1.24. Mokinių dalyvavimas veiklose, 

bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja 

biblioteka 

 

Bus ugdomos  mokinių socialinė, 

pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo  

kompetencijos. Konkursai parodos, 

edukacinės veiklos. Dalyvaus 60 procentų 

mokinių. 

Lietuvių kalbos, 

pradinių klasių 

mokytojos 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

1.25. Bendravimas ir bendradarbiavimas su 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 

„Mažosios sporto šventės“ organizavimas 

Ryšių su socialiniais partneriais 

stiprinimas, gimnazijos vardo viešinimas. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Rugsėjis-spalis Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

miesto lopšelių-darželių ugdytiniams  

1.26. Bendradarbiavimas su šeima pradinėse 

klasėse  ,,Šeimos savaitė” 

Stiprės dialogas tarp mokinių, mokytojų ir 

tėvų (globėjų). Tėvai kiekvienoje klasėje 

praves po 3-5 pamokas, supažindins su 2- 

4 profesijomis.  

Pradinių klasių 

mokytojos 

Gruodis Žmogiškieji ištekliai 

1.27. Respublilinis giesmių festivalis " Laudate 

Dominum " Nidoje 

 

Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį. 

J. Garbaliauskienė Gegužė Žmogiškieji ištekliai 

1.28. Bendradarbiavimas su pradine mokykla Ryšių su socialiniais partneriais 

stiprinimas, mokinių pritraukimas atvykti 

mokytis 5 klasėje 

Suformuotos  keturios 

penktosios klasės 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

1.29. Draugiškas vaikinų krepšinio 3x3 turnyras 

su Panevėžio M.Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla.  

Į varžybas bus įtraukta apie 20 mokinių iš 

7, I-IV gimnazijos klasės 

V.Semčišinas, 

V.Karanauskaitė 

Sausio 10 d. 

Sporto salė 

Žmogiškieji ištekliai 

1.30. Draugiškas merginų tinklinio turnyras su 

Panevėžio M.Rimkevičaitės paslaugų ir 

verslo mokykla 

Į varžybų pasirengimo procesą bus  

įtrauktos 8,I gimnazijos klasių merginos  

V.Karanauskaitė, 

V.Semčišinas 

Sausio 24-31 

d.  

Žmogiškieji ištekliai 

2.UŽDAVINYS. Skatinti    lyderystę,  puoselėjant dialogo  ir  susitarimų  kultūrą,  sudarant sąlygas bendruomenės narių kūrybiškumo, pilietiškumo ugdymuisi  ir 

sveikai gyvensenai  

Gimnazijos tradicijų plėtojimas 

2.1. Tradicinių gimnazijos renginių 

organizavimas:  

Mokslo ir žinių diena,  

Gimnazijos gimtadienio diena,  

Šimtadienis, Velykiniai renginiai, 

Paskutinio skambučio šventė,  

Mokslo metų baigimo šventė  

Bus puoselėjamos gimnazijos tradicijos, 

stiprės tapatumo, bendruomeniškumo 

jausmas, renginiuose, visų klasių 

mokiniams bus organizuotos veiklos, 

atitinkančios amžiaus tarpsnių poreikius. 

Tėvų į(si)traukimas į gimnazijos veiklą 

 Metodinio būrelio 

mokytojai, choras 

dalyvaus ir gimnazijos 

tradiciniuose 

renginiuose 

 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.2. Siekiant mokymosi patirčių  

tarpdiscipliniškumo, organizuojamos  

netradicinio ugdymo dienos  5-8, I-IV 

gimnazijos klasėse  

Netradicinio ugdymo dienose dalyvauja 

90 procentų mokinių, įgyvendinama  

prasminga integracija 

Direktoriaus  

pavaduotojos ugdymui 

Pagal ugdymo 

planą 

Kultūros pasas,  

mokinio  

krepšelio  lėšos mokinių 

tėvų lėšos 

2.3. Neformaliojo švietimo veiklų, orientuotų į 

mokinių kompetencijų ugdymą ir pomėgius 

Efektyviai bus panaudota ne mažiau kaip 

90 procentų valandų, skirtų neformaliajai 

Direktoriaus  

pavaduotojos ugdymui 

Visus metus Mokinio  

krepšelio  lėšos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

plėtojimas veiklai, organizuojamas saviraiškus 

dalyvavimas gimnazijos gyvenime, 

formalųjį ugdymą papildanti veikla 

2.4. Telkiamos    komandos    ir    dalyvaujama  

Panevėžio  m.  savivaldybės,        

Respublikos organizacijų    finansuojamų    

programų  projektuose 

Laiku  ir  laikantis  reikalavimų  teikiamos  

projektų   paraiškos   finansuojamų   

programų  

projektų rėmimo konkursams 

 

L.Masiliūnienė PRIEDAS 

Nr.1. Parengti 

ir rengiami 

projektai 2019 

m. 

Projektinės lėšos 

Pilietinio tautinio aktyvumo, pilietiškumo kompetencijos ugdymas 

2.5. AIESEC nacionalinis mokyklų ,,Activate 

Lithuania“ projektas 8, I-III gimnazijos 

klasėse 

Studentės savanorės iš Turkijos, Omano ir 

Rusijos 8, I-II gimnazijos klasėse, 

naudodamos netradicinius ugdymo 

metodus, įgyvendins dvylikos žingsnių 

programą, padės mokiniams išsiaiškinti 

ugdymosi problemas ir numatyti jų 

sprendimo kelius, tobulinti bendravimo 

anglų k. įgūdžius  

V.Dumbrienė,  

darbo grupė 

Sausio 14 d.- 

vasario 14 d. 

Projektinės lėšos, 2 

procentų lėšos 

2.6. Fotografijų konkurso „Panevėžys-mano 

miestas“ laureatų  fotografijų paroda 

Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, plės kultūrinį akiratį, skatins 

mokinių kūrybiškumą, 

S. Skrebys 2019 sausis Žmogiškieji ištekliai 

2.7. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Bus ugdomas mokinių  pilietiškumas, 

pagarba istorinei praeičiai, tautinei 

kultūrai, bus stiprinamos patriotinės 

nuostatos. Atmintinos dienos paminėjime 

v dalyvaus 95 procentai  gimnazijos 

mokinių 

A.Kazlauskienė Sausio 11d. Žmogiškieji ištekliai 

2.8. Valstybinių švenčių paminėjimas: 

Projektas Interaktyvaus žemėlapio 

sukūrimas „Vasario 16-osios Akto 

signatarai“ ; 

Kovo 11-ajai skirta netradicinė - integruota 

istorijos - muzikos, lietuvių k.  pamoka 

„Ginkluota rezistencija Lietuvoje“; 

Projektas „Surink Lietuvą“ 

Valstybinių švenčių paminėjimo veikloje 

dalyvaus  I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai. Jie praplės istorines žinias apie 

Lietuvos Tarybą, Vasario 16-osios Akto 

signatarus, jų polines pažiūras, veiklą. 

Mokės atrinkti medžiagą, komunikuoti, 

pagilins mokėjimo mokytis kompetenciją 

A.Kazlauskienė,  

R. Kemzūrienė,  

A. Bijanskienė,  

A. Gudynienė, 

J. Garbaliauskienė,  

J. Pūkaitė, 

I. Norkūnaitė 

 

Pagal 

valstybinių 

švenčių 

kalendorių 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

2.9. Socialinės – pilietinės veiklos 

organizavimas   5-8, I-II gimnazijos klasėse 

Veiklose, organizuojamose, atsižvelgiant į 

amžiaus tarpsnius, dalyvauja 100 procentų 

5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių  

A.Oksienė, klasių 

auklėtojai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.10. Europos kalbų diena: lietuvių kalba 

Europos kalbų kontekste 

5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai vers įvairaus pobūdžio kitų 

kalbų tekstus į lietuvių kalbą, juos 

redaguos; gilins kalbines kompetencijas, 

įtvirtins analitinio mąstymo įgūdžius 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

L.Karazijienė,  

I.Savickienė 

Rugsėjis Žmogiškieji ištekliai 

2.11. Gimnazijos kūrėjų popietė „Poetinio žodžio 

sūpuoklėse“ 

5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių jaunieji 

kūrėjai pristatys savo kūrinius, dalinsis 

patirtimi su kitais kūrėjais 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai, 

 A.Gudynienė, 

L.Karazijienė 

Gegužė Žmogiškieji ištekliai 

2.12. Gražiausio lietuviško žodžio rinkimai 5-8 klasių, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai rinkdami gražiausią lietuvišką 

žodį plės žodyną 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

(atsak. R.Nefienė) 

Vasaris Žmogiškieji ištekliai 

2.13. Mažoji konferencija „Gimtojo žodžio 

saugotojai Panevėžio krašte“ 

7-8 klasių rengdami pranešimus apie 

žymiausius Panevėžio krašto kalbininkus, 

knygnešius ugdys patriotiškumą 

Z.Kontrimienė, 

R.Nefienė, 

M.Rastenienė 

Gegužė Žmogiškieji ištekliai 

Ekologinio sąmoningumo ugdymas 

2.14. Žemės dienos renginių organizavimas Puoselėjamas bendruomeniškumo 

jausmas. Palankaus mokytojų  

bendravimui mikroklimato kūrimas. 

5-8, I-II klasių mokiniai bus skatinami 

tausoti aplinką, energijos šaltinius, 

ugdomas jų kūrybiškumas 

S.Butkutė, 

D.Dambrauskienė, 

D.Misevičienė, 

N.Garuckienė, 

D.Kuosienė 

Kovas - 

balandis 

 

Žmogiškieji ištekliai 

2.15. Dalyvavimas projekte „Mes rūšiuojame“   Mokiniai ugdys ekologinį sąmoningumą, 

mokysis rūšiuoti elektronines atliekas 

S.Butkutė 

D.Dambrauskienė 

D.Misevičienė 

N.Garuckienė 

D.Kuosienė 

Visus metus 

 

Žmogiškieji ištekliai 

2.16. Organizuoti pasaulinės gyvūnų globos 

dienos Šv. Pranciškaus paminėjimą 

 

90% 6 klasių mokinių pristatys  savo 

kūrybinius darbus 

N.Garuckienė 

 

Spalis 5d. Žmogiškieji ištekliai 

2.17. Dalyvavimas konkurse „Dovanokime viltį Mokiniai   tobulins  komunikacijos N.Garuckienė Gruodis Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

gyventi“ kompetenciją 

Psichologinės prevencinės veiklos organizavimas, sveikos gyvensenos ugdymas 

2.18. Mokinių smurto, patyčių, žalingų įpročių 

prevencijos renginių, akcijų, susitikimų, 

konkursų, viktorinų mokinių saugumui 

užtikrinti, organizavimas, bendravimo ir 

bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

palaikymas (Tarptautinės kovos su 

triukšmu dienos minėjimas, Pasaulinės 

psichikos sveikatos dienos minėjimas, 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 

Kasmet 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 

Bus suteikiama daugiau informacijos 

mokiniams apie psichikos sveikatą, bei 

kaip savimi rūpintis, kad išlikti psichiškai 

sveikais, apie tolerancijos svarbą ir 

siekiama įtraukti mokinius ir tolerancijos 

dienos minėjimo planuojamas veiklas 

Bus teikiamas dėmesys, kaip sumažinti 

triukšmo lygį pertraukų metu. 

Švietimo pagalbos 

specialistai, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal 

atmintinų 

dienų 

kalendorių 

Žmogiškieji ištekliai 

2.19. Projektinis prevencinių užsiėmimų ciklas 

„Aš tarp kitų“ 5-6 klasių mikroklimatui 

formuoti. 

Organizuoti kiekvienai klasei keturis 

teminius užsiėmimus, skirtus teigiamam 

klasės mikroklimatui formuoti 

Socialinės pedagogės 

Psichologė 

Rugsėjis -

lapkritis 

Žmogiškieji ištekliai 

2.20. Sistemingas tyrimų atlikimas, 

identifikuojant mokinių gebėjimus, 

aiškinantis mokymosi, elgesio ar 

motyvacijos sutrikimus: 

Saugaus interneto diena.  

Tyrimas „ Saugus internetas“ 6 - 7 klasių 

mokinių. 

4 kl. pasirengimo pereiti į aukštesnę 

mokymosi pakopą tyrimas. 

1, 5 ir naujai atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimas (m2.23.okinių, jų tėvų, mokytojų 

apklausa); 

I-II gimn. kl. mikroklimato klasėje 

įvertinimas 

Laiku ir kvalifikuotai bus identifikuoti 

mokinių mokymosi sunkumai ir elgesio 

sutrikimai. Tyrimų rezultatai   bus 

pristatyti tėvams, mokytojams 

auklėtojams ir pateiktos rekomendacijos 

problemoms spręsti 

Švietimo pagalbos 

specialistai, Vaiko 

gerovės komisija 

 

 

 

 

Gruodis 

Balandis  

 

Spalis-lapkritis 

 

Kovas  

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

2.21. Prevencinių programų (,,Antras žingsnis‘, 

,,Obuolio draugai“ Olweus patyčių 

prevencijos programa) įgyvendinimas. 

Bendradarbiavimas su viešosios tvarkos 

palaikymo ir vaikų teisių apsaugos 

institucijomis bei pedagogine- psichologine 

tarnyba 

Sumažės 2 proc. patyčių atvejų skaičius 

gimnazijoje (nuo 10 iki 8 proc.) 

Organizuojamos 2 kartus per mėnesį 

klasių valandėlės 3-8 ir I-II gimnazijos 

klasių mokiniams, gimnazijos darbuotojų 

mokymai  

(5 užsiėmimai per metus) 

Mažės rizikos grupės mokinių skaičius. 

Sukurta patyčių mažinimo strategija. 

Savalaikis specialiųjų poreikių mokinių 

atpažinimas. Sistemingai 

bendradarbiaujama tarp institucijų. 

Gimnazijos vadovai,  

klasių auklėtojai, 

pagalbą teikiantys 

specialistai, Vaiko 

gerovės komisija 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.22. Kolegialaus ryšio pamokų stebėjimo 

metodikos diegimas, panaudojant virtualios 

Iqes.online.Lietuva sistemos galimybes 

Mokytojos pasidalins turima patirtimi, 

pagilins profesinę kompetenciją. Visos 

mokytojos praves po 1 atvirą pamoką per 

metus. 

Per metus mokytojai patys ves ir stebės 

vieną (ir daugiau) kolegų pamoką pagal 

numatytą veiklos prioritetą. Tobulės 

pamokų kokybė, mokytojų tarpusavio 

bendradarbiavimas, organizuojant 

pamokų aptarimą, bus tobulinama 

profesinė kompetencija 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Dalykų mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.23. Sveikatos stiprinimo, sveiko maisto 

vartojimo skatinimo renginių 

organizavimas 

Ugdomas supratimas, kad sveiko 

gyvenimo įpročių ugdymas svarbiausias 

sveikatos stiprinimo veiksnys 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.24. Sportinių varžybų, konkursų inicijavimas ir 

organizavimas 

Masiniuose sportiniuose renginiuose 

dalyvauja 80 procentų mokinių  

Kūno kultūros 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

Meninių, kūrybinių galių ugdymas 

 

   

2.25. Paroda – dovana senelių namuose Skatins mokinių kūrybiškumą, 

pilietiškumą, iniciatyvas 

Menų mokytojai Balandis Žmogiškieji ištekliai 

2.26. III-IV gimna. kl. darbų paroda ,,Veidai‘‘ Skatins mokinių kūrybiškumą, 

iniciatyvas, stiprins bendradarbiavimą, 

A. Bijanskienė, 

 

Vasaris Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

plės akiratį 

2.27. Lietuvos mokinių,, fotografijų konkursas“ Skatins mokinių kūrybiškumą, 

pilietiškumą ir iniciatyvas 

S.Skrebys Rugsėjis Žmogiškieji ištekliai 

2.28. Verbų paroda Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį 

A. Bijanskienė 

 

Balandis Žmogiškieji ištekliai 

2.29. IV gimnazijos klasių mokinių darbų paroda 

„Dovana mokyklai“ 

Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį 

A. Bijanskienė 

 

Gegužė 

  

Žmogiškieji ištekliai 

2.30. 5- klasių mokinių dailės darbų paroda Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį 

R. Ambrazevičienė Vasaris 

 

Žmogiškieji ištekliai 

2.31. Optinės iliuzijos iš raidžių  

‘Lietuvos praeitis, dabartis, ateitis‘‘ 

Skatins mokinių kūrybiškumą, 

iniciatyvas, stiprins bendradarbiavimą, 

plės akiratį 

A.Bijanskienė 

 

Datos bus 

tikslinamos 

Žmogiškieji ištekliai 

2.32. Respublikinis chorų festivalis " Dainų 

mozaika " Vilniuje 

Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį 

J. Garbaliauskienė Gegužė 

 

Žmogiškieji ištekliai 

2.33. X-asis tarptautinis gospel festivalis 

Gargžduose. Dalyvauja choras 

 

Skatins mokinių kūrybiškumą, stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

plės kultūrinį akiratį 

J. Garbaliauskienė Balandis 

26-27d. 

Gargžduose 

Žmogiškieji ištekliai 

2.34. Gimnazijos  

erdvių apipavidalinimas, parodų, konkursų 

organizavimas 

Plečiama mokinių  kultūrinė 

kompetencija, skatinama sieti ugdomąją 

veiklą su gyvenimo praktika 

Menų ir technologijų 

metodinis būrelis 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

2.35. Miniatiūra metų knygos rinkimams  Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius, plės kultūrinį akiratį, skatins 

mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir 

iniciatyvas 

J. Bardauskienė Vasario 27d. 

Petkevičaitės 

Bitės 

bibliotekoje 

Žmogiškieji ištekliai 

2.36. Jaunųjų kūrėjų vakaras „Maži ir dideli“ 

Skirtas Motinos dienai 

Skatins mokinių kūrybiškumą, 

pilietiškumą, iniciatyvas 

J. Bardauskienė, 

N. Cimbalienė 

Balandis Žmogiškieji ištekliai 

3.UŽDAVINYS.  Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą, tobulinant  ugdymo/si  procesą pamokoje, užtikrinant mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo patikimumą, objektyvumą, sistemingumą, stebėseną 

  

Sistemingas pagalbos teikimas, nuoseklus įsivertinimas 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

3.1. 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. Ryškus 

teigiamas konsultacijas lankiusių mokinių 

mokymosi rezultatų pokytis 

Dalykų mokytojai Visus metus Žmogiškieji ištekliai, 

mokinio krepšelio lėšos 

3.2. 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 Žmogiškieji ištekliai 

3.3. 1, 5 klasių, I gimnazijos  klasių mokinių  ir 

naujai atvykusių į gimnaziją mokinių 

adaptacijos tyrimas ir rekomendacijų 

parengimas 

Bus atlikta mokinių apklausa kaip jiems 

sekasi adaptuotis gimnazijoje, 

išsiaiškintos problemos, numatomos 

priemonės ugdymo(si) aplinkai pagerinti, 

vykdytas gautų rezultatų aptarimas 

bendruomenėje 

Psichologė, dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai  

2019 m. 

rugsėjo- spalio 

mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

3.4. Tikslinga veikla integralioje dienos 

mokykloje 1 klasių mokiniams. 

Integralios  dienos mokyklos veikloje 

prasmingai dalyvaus  ir gilins 

kompetencijas  90 procentų pirmų klasių  

mokinių. 

Direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai, 
mokinio krepšelio lėšos 

3.5. 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 Žmogiškieji ištekliai 

3.6. Lankomumo ir vėlavimo į pamokas 

sistemos tobulinimas 

Bus patobulintas lankomumo tvarkos 

aprašas. 10 proc. pagerės mokinių 

lankomumas bei sumažės nepateisintų 

pamokų skaičius. Pagerės 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

bendradarbiavimas su tėvais vykdant  

lankomumo ir  vėlavimo į pamokas 

prevenciją. 

3.7. 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 

 

 

 

 

 

Visus metus 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.8. Diagnostinių darbų pradinėse klasėse 

organizavimas, analizavimas su 

mokiniais ir jų tėvais 

Testų analizės  rezultatai taps priemone 

ugdymo kokybei, grįžtamajam ryšiui 

gerinti. Mokiniai rašys koncentruose 

suderintus diagnostinius darbus: lietuvių 

kalbos diktantą, teksto suvokimo ir 

matematikos testą. Mokytojos parengs 

diagnostinių darbų rezultatų suvestines, 

aptars vaikų pažangą su tėvais. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2019 m. Žmogiškieji ištekliai 

3.9. Bandomųjų  brandos egzaminų, PUPP  

organizavimas 

 

 

Mokytojai ir mokiniai išsiaiškins ir 

įvertins įgytas žinias ir supratimą, žinių 

taikymą bei aukštesnio lygio mąstymo 

gebėjimus. Mokytojai ir mokiniai 

išsiaiškins tipines klaidas, atliks 

papildomų užduočių, konsultacijų. 

Tikslingesnis, nuoseklesnis mokinių 

ugdymas. Pagalba abiturientams 

pasitikrinti žinias bei likviduoti pastebėtas 

spragas prieš valstybinį egzaminą. 

R.Kazakevičienė Pagal grafiką Žmogiškieji ištekliai 

3.10. Diagnostinių testų vykdymas III gimnazijos 

klasėse 

Sudaromos sąlygos fiksuoti lygį, kaupti, 

analizuoti mokinių asmeninę pažangą, 

Dalykų  mokytojai, 

dėstantys III 

2019 m. pagal 

grafiką 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

nuosekliai teikti mokymosi pagalbą. 

Dalyvaus  98 proc.  mokinių.  Numatoma, 

kad testą išlaikys 95% mokinių. 

gimnazijos  klasėse  

3.11. Lietuvių kalbos tikrinamieji darbai 

(diktantas „Po gimtosios kalbos stogu“) 

 

Dalyvaus 5-8 klasių, I-IV gimnazijos 

klasių mokiniai. 

Sistemingas išmokimo tikrinimas padės 

atpažinti gabius mokinius ir palengvins 

laikinųjų grupių formavimą. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Du kartus per 

mokslo metus: 

kovo 4-8 d., 

spalio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

3.12. Fizikos, chemijos, biologijos  tikrinamieji 

kontroliniai darbai 

Mokiniai įsivertina savo individualią 

pažangą 

S.Butkutė, 

D.Dambrauskienė, 

D.Misevičienė, 

N.Garuckienė, 

D.Kuosienė 

Visus metus 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.13. Anglų k. tikrinamųjų kontrolinių darbų 

vykdymas  

5-8, I gimnazijos klasėse 

Objektyvus mokinių mokymosi pasiekimų  

į(si)vertinimas. Aiškus ir tikslingas 

mokinių suskirstymas į grupes pagal jų 

gebėjimo lygį, reikalingą ugdymo(si) 

kokybei gerinti 

Anglų kalbos  

mokytojos 

2019 kovas 

2019 gruodis 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.14. Matematikos tikrinamieji, kontroliniai 

darbai 7, 8, I gimnazijos  klasėse 

 

Mokiniai įsivertins savo mokymosi 

pažangą ir pasiekimus 

7, 8 I gimnazijos 

klasių matematikos 

mokytojos 

2019 m. 

sausio, kovo, 

balandžio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

Pamokų netradicinėse erdvėse organizavimas. Aktyviųjų ugdymosi metodų taikymas 

3.15. Literatūros pamoka J.Miltinio palikimo 

centre 

Pamokoje dalyvaus II gimnazijos  klasių 

mokiniai; jie susipažins su savo miesto 

žymių žmonių veikla, jų indėlį į miesto 

kultūrinį gyvenimą 

A.Gudynienė, 

V.Gaušienė, 

I.Savickienė, 

L.Karazijienė 

Balandis- 

gegužė 

Žmogiškieji ištekliai 

3.16. Išvyka į spektaklį „Balta drobulė“ Spektaklį stebės III-IV gimnazijos  klasių 

mokiniai; jie plės kultūrinį akiratį, gilins 

kritinio vertinimo įgūdžius, geriau suvoks 

programinę literatūrą 

V.Gaušienė Kovas Individualios lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

3.17. Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 

Kraštotyros muziejuje 

Dalyvaus 5 klasių mokiniai; jie stiprins 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius; atliks motyvuojančias užduotis 

I.Savickienė, 

A.Gudynienė, 

R.Nefienė, 

Z.Kontrimienė 

Gegužė Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

3.18.  Dalyvavimas Nacionaliniame diktante 20-15  I- IV gimnazijos klasių mokinių 

dalyvaus gimnazijoje suorganizuotame 

Nacionaliniame diktante; jie gilins 

kalbinio raštingumo kompetencijas 

L.Karazijienė, 

R.Nefienė 

Vasaris Žmogiškieji ištekliai 

3.19. Išvyka į spektaklį „Ida iš šešėlių sodo“ Spektaklį stebės 7-8 klasių mokiniai; 

 jie plės kultūrinį akiratį, gilins kritinio 

vertinimo įgūdžius 

Z.Kontrimienė 

V.Gaušienė 

 

Sausis 24 d. Individualios lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

3.20. Išvyka į spektaklį „Pikseliukai“ Spektaklį stebės 6 ir dviejų 5 klasių 

mokiniai; jie plės kultūrinį akiratį, gilins 

kritinio vertinimo įgūdžius 

Z.Kontrimienė Balandis Individualios lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

3.21. Kalbos ugdymo/literatūrinė pamoka 

G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje 

Pamokoje dalyvaus I gimnazijos klasių 

mokiniai 

R.Nefienė 

A.Gudynienė 

M.Rastenienė 

Spalis Žmogiškieji ištekliai 

3.22. Matematikos, gamtos mokslų pamokos 

netradicinėse erdvėse 

Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir 

pasiekimus 

VGTU grupių 

matematikos ir gamtos 

mokslų mokytojos 

Visus mokslo 

metus  VGTU 

laboratorijos 

2019-01-28, 

02-01, 04- 08, 

11-.. . data 

derinama 

Mokinio krepšelio lėšos 

3.23. Gerosios  patirties sklaida panaudojant 3D 

matematikos programos  galimybes, 3D 

klasės pristatymas būsimiems mokiniams, 

pradinių klasių mokiniams, socialiniams 

partneriams, mokytojų stažuotės 

gimnazijoje dalyviams, gimnazijos 

alumnams, gimnazijos svečiams 

 

Puoselėjamas gimnazijos išskirtinumas, 

stiprinamas ryšys su socialiniais 

partneriais, stiprinamas ryšys su kitų 

mokyklų mokytojais, su alumnais 

Matematikos ir IT 

mokytojai 

Visus mokslo 

metus, 

403 kab. 

Žmogiškieji ištekliai, 
mokinio krepšelio lėšos  

3.24. Skaičiaus PI diena Puoselėjamas bendruomeniškumas, 

pozityvus  metodinės grupės mokytojų 

mikroklimato kūrimas, tradicijos 

5-8, I-IV grupėse bus ugdomas mokinių 

sąmoningumas, atsakingumas, 

kūrybiškumas, bendruomeniškumas. 

Matematikos 

mokytojos 

Kovo 14 d.  Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

Mokiniai tobulins komunikavimo 

kompetenciją. Stiprės  mokinių, tėvų ir  

mokytojų ryšys 

3.25. Modernios, šiuolaikiškos ir patikimos 

mokymo/si  sistemos egzaminatorius.lt 

naudojimas ugdymo procese 

Mokytojai ir mokiniai išsiaiškins ir 

įvertins įgytas žinias ir supratimą, žinių 

taikymą bei aukštesnio lygio mąstymo 

gebėjimus. Mokytojai ir mokiniai 

išsiaiškins tipines klaidas, atliks 

papildomų užduočių, konsultacijų 

Dalykų mokytojai Visus metus Žmogiškieji ištekliai, 

mokinio krepšelio lėšos 

3.26. Edukacinės programos, pamokos  

netradicinėse erdvėse: 

Kraštotyros muziejuje, Apylinkės, 

Apygardos teisme 

Bus stiprinamas tapatumo ir 

pasididžiavimo jausmas savo valstybe. 

Apie 50 mokinių dalyvaus konkursuose, 

renginiuose tikslu pasitikrinti savo 

gebėjimus ir  kuo geriau   atstovauti 

gimnaziją 

Istorijos mokytojai Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

 

3.27. Europos kalbų dienos minėjimas Skatinti mokinius domėtis kitomis 

Europos šalių kalbomis, jų kultūra, 

papročiais, tradicijomis. 

Užsienio kalbų 

mokytojos. 

Rugsėjo 26 d. Žmogiškieji ištekliai 

3.28. Europos savaitės minėjimas Skatinti mokinius domėtis kitomis 

Europos šalių kalbomis, jų kultūra, 

papročiais, tradicijomis. 

Užsienio kalbų ir 

lietuvių kalbos 

mokytojos. 

Gegužės 6-9 

dienos 

Žmogiškieji ištekliai 

3.29. Anglų kalbos pamoka I-III gimnazijos 

klasių mokiniams netradicinėje erdvėje- 

Rusų dramos teatre Vilniuje 

Mokinių domėjimasis Anglijos kultūra, 

kalba ir jos istorija 

Anglų kalbos 

mokytojos. 

2019 m. 

lapkritis 

Individualios lėšos, 

žmogiškieji ištekliai 

3.30. Integruota literatūros ir muzikos pamoka Pamokoje dalyvaus 8 klasių mokiniai; 

išryškės integralaus ugdymo, naujų idėjų 

pritaikymo galimybės  

 

R.Nefienė Kovas Žmogiškieji ištekliai 

3.31. Dailyraščio konkursas „Išlieka tai, kas 

gražu“ 

Dailyraštį rašys 6 klasių  mokiniai; jie 

įvirtins tvarkingo ir dailaus rašymo 

įgūdžius 

Z.Kontrimienė 

V.Gaušienė 

 

Vasario 26 d. Žmogiškieji ištekliai 

3.32. Atvira integruota dailės-tikybos pamoka 

“Kunigo P.Markevičiaus kūryba” 

Plėtojami integraciniai ryšiai, mokiniams 

sudarytos galimybės pažinti Lietuvai 

nusipelnusius žmones 

A.Bijanskienė 

T. Paliukėnas 

2019 m. kovo 

15 d. 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

3.33. Integruota technologijų ir tikybos  pamoką 

kartu su tikybos mokytoja A. Oksiene 5kl 

klasės mokiniams. Pamokos tema: „Velykų 

simbolių prasmė“ 

Pagilintos užduočių kūrimo ir pateikimo, 

praktinių žinių taikymo, vertinimo ir 

įsivertinimo kompetencijos 

R. Ambrazevičienė, 

Alma Oksiene 

Balandžio 

mėn. 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Bendradarbiavimas su mokinių tėvais/ globėjais/rūpintojais   

3.34. Informacijos sklaida „Tėvų biblioteka“ 

gimnazijos elektroniniame puslapyje 

(rekomenduojama literatūra, straipsniai ir 

kita vaikų auklėjimo ir ugdymo temomis) 

 

Gimnazijos puslapyje sukurta skiltis, 

kurioje viešinama rekomenduojama 

literatūra, filmų nuorodos, informaciniai 

lankstinukai skirti pedagoginiam – 

psichologiniam tėvų švietimui  

Socialinės pedagogės, 

Psichologė 

Nuolat Žmogiškieji ištekliai 

3.35. Profesionalios pagalbos pamokose ir 

specialistų pratybose mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

gabumų turintiems) teikimas, 

bendradarbiaujant su dalykų mokytojais 

Bus teikiama veiksminga specialistų 

pagalba bendradarbiaujant su mokytojais 

įvairių dalykų pamokose. 20 proc. pagerės 

mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 

pažinimas, bus taikomi veiksmingi 

mokymo/si būdai 

Įvairių dalykų 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, vaiko 

gerovės komisija 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

3.36. Nuolatinis mokinių mokinių tėvų/ 

globėjų/rūpintojų informavimas tėvų 

susirinkimuose   

Vykdoma nuolatinė informacijos sklaida, 

organizuojant mažiausiai 2 tėvų 

susirinkimus ir 2 Atviras durų dienas per 

mokslo metus 

Pavaduotojai ugdymui, 

klasių auklėtojai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių žinių patikrinimas 

3.37. PRIEDAS Nr.2 

Brandos egzaminų, PUPP, Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo, 

Diagnostinių testų vykdymas 2018-2019 m. 

m. 6-8 , I-IV gimnazijos klasėse 

Bus įvertinta ugdymo kokybė ir 

sukuriama pridėtinė vertė gimnazijoje. 

Bus išaiškinti aukštesniųjų gebėjimų bei 

nepakankamai pasirengę tolimesniam 

mokymuisi mokiniai.  Rezultatai bus 

aptarti metodinėse grupėse ir numatytos 

priemonės žemesnių gebėjimų mokinių 

poreikiams tenkinti 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

PRIEDAS 

Nr.2 

NEC lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

3.38. Nacionalinio mokinių   pasiekimų 

patikrinimo organizavimas  2, 4 klasėse 

mokinių pasiekimams įvertinti ir turimam  

žinių lygiui nustatyti 

Kiekviena klasės mokytoja supažindins 

mokinių tėvus su gautais testų rezultatais, 

atliks testų rezultatų  analizę. Bus 

išaiškinti aukštesniųjų gebėjimų bei 

nepakankamai pasirengę tolimesniam 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2019 m. 

balandis-

gegužė 

NEC lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

mokymuisi mokiniai.  Rezultatai bus 

aptarti metodinėje grupėje ir numatytos 

priemonės žemesnių gebėjimų mokinių 

poreikiams tenkinti 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas   

3.39. Mokytojų nuolatinio mokymosi 

kompetencijų plėtojimas, tikslingai 

tobulinant kvalifikaciją pagal numatytus 

prioritetus 

Mokytojai  kasmet apibendrins ir 

įsivertins savo veiklą savianalizės 

ataskaitose bei metiniuose pokalbiuose su 

vadovais. 

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 

Įvairių dalykų 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai, 

mokinio krepšelio lėšos 

3.40. Atviros pamokos  ,,Kolega kolegai“ Mokytojai stebėdami kolegų pamokas, bei 

vesdami patys  sieks geresnės ugdymo  

kokybės 

 

S.Butkut, 

D.Dambrauskienė, 

D.Misevičienė, 

N.Garuckienė, 

D.Kuosienė, 

I.Kitrienė 

Visus metus 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.41. Patirties mainai „Vieningos skaitymo 

strategijų taikymo sistemos įgyvendinimas 

5-10 klasėse“ 

Mokytojos pasidalins patirtimi apie 

pasiekimus ugdant skaitytojus, gebėjimą 

vertinti grožinę kūrybą  

A.Gudynienė 

R.Nefienė 

Lapkritis Žmogiškieji ištekliai 

3.42. Stažuotė „Dviejų šalių kalbinių ir kultūrinių 

panašumų ir skirtumų pažinimas mokant 

lietuvių ir anglų kalbų“ Trakų Vytauto 

Didžiojo gimnazijoje 

Pagilintos profesinės komunikacijos 

kompetencijos, tarpdalykinio integravimo 

įgūdžiai ir motyvacija metodinei veiklai. 

E. Narkevičienė 

R. Vaišnorienė 

Kovas Projekto lėšos 

3.43. Seminarai bendruomenei: 

Socialinių ir emocinių kompetencijų 

Mokytojai, vadovai įgis žinių, supratimo, 

gebėjimų ugdyti mokinių visapusiškai 

Metodinė taryba, 

Gimnazijos vadovai 

Kovo 21 d. 

Gegužė  

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

ugdymas; Strateginis planavimas veiksmingą socialinį elgesį bei stiprinti 

mokinių emocines kompetencijas, tokias 

kaip gebėjimas atpažinti ir suprasti savo 

emocijas ir jausmus, gebėjimas valdyti, 

kontroliuoti ir reguliuoti emocijas. 

Mokytojai tobulins vadybos, pokyčių 

valdymo ir ugdymo turinio įgyvendinimo 

galimybių kompetencijas. Įgis patirties 

2020-2022 metų strateginio plano 

rengimui. 

3.44.  Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir 

įgytų žinių bei gebėjimų  taikymas ugdymo 

procese   

Mokytojai nuolat tobulins savo 

kvalifikaciją, domėsis naujovėmis, žinias 

taikys darbe su mokiniais. 

Dalykų mokytojai Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

3. UŽDAVINYS. Kurti dinamišką ir modernią  ugdymo/si aplinką, sudarant galimybes kryptingam mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymuisi, 

gabiųjų mokinių ugdymuisi, tiriamosios veiklos plėtra 

  

Kryptingas gabiųjų mokinių ugdymas 

4.1. Gabių ir talentingų mokinių,  ugdymas 

dalyvaujant miesto, rajono, respublikos 

renginiuose: konkursuose, konferencijose  

Bus ugdomos mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos. Išryškės 

talentingi mokiniai, siekiantys  tobulinti 

savo gebėjimus. Dalyvaus 10 procentų 

mokinių 

Pradinių klasių 

mokytojos 

2019 m. Žmogiškieji ištekliai 

4.2. Mokinių dalyvavimas  VDU Teologijos 

fakulteto konkurse “Laisvės kontūrai” 

Gabiųjų mokinių ugdymas, mokant 

išreikšti savo poziciją gyvybės, meilės, 

lytiškumo bei pilietiškumo klausimais 

Tikybos mokytojai 2019 m. 

vasario- 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji ištekliai,  

2 procentų lėšos 

4.3. Mokinių dalyvavimas LBD ir Lietuvos 

katechetikos centro konkurse “Pažink 

Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai”  

Sužadinti mokinių domėjimąsi 

bendražmogiškomis ir krikščioniškomis 

vertybėmis, analizuojant Šventąjį Raštą 

bei kūrybiškai jį pavaizduojant 

Tikybos mokytojai. 2019 m. 

vasario- 

gegužės mėn. 

Žmogiškieji ištekliai,  

2 procentų lėšos 

4.4. Mokinių dalyvavimas Respublikinėje 

bendrojo ugdymo mokyklų 7-12 

kl.(gimnazijų I-IV kl.) integruotoje tikybos-

dailės-geografijos-pilietiškumo 

Pagilinti Lietuvos Bažnyčios istorijai 

svarbių asmenybių bei istorinių įvykių 

pažinimą 

Tikybos mokytojai, 

Istorijos mokytojai, 

Geografijos mokytojai 

Dailės mokytojai 

2019 m. kovo-

gegužės mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

konferencijoje 

4.5. Meninio skaitymo konkurso gimnazijoje 

organizavimas ir dalyvavimas miesto bei 

respublikos etape 

Gimnazijos organizuojamame konkurse 

dalyvaus klasėse išrinkti geriausi 

skaitovai. 

Lavinami mokinių oratoriniai gebėjimai, 

ugdoma jų saviraiška, skatinamas 

pilietiškumas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

(atsak. Z.Kontrimienė) 

Sausis Žmogiškieji ištekliai 

4.6. Dalyvavimas Epistolinio rašinio konkurse 6-8 klasių mokiniai dalyvaus konkurse 

gimnazijoje, geriausi darbai bus nusiųsti 

miesto etapą 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai 

Lapkritis- 

gruodis 

Žmogiškieji ištekliai 

4.8. Dalyvavimas matematinio ir 

gamtamokslinio raštingumo konkurse, 
Matematikų komandinės varžybose 

Pakruojyje, Aukštaitijos krašto dr. J.P. 

Kazicko programavimo ir IT taikymo 

konkursuose Pasvalyje, 

 Jaunųjų matematikų varžybose 5-8 kl. 

Šiauliuose, Respublikiniame LOGO 

konkurse, Tarptautiniame  matematiniame 

konkurse ,,KENGŪRA‘‘, IT Bebras 

Mokiniai pagal savo gebėjimus ir 

pasiekimus patekę į konkursus, kels savo 

mokymosi motyvaciją, įsivertins savo 

individualu mokymosi pažangos augimą 

Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus, datos 

tikslinamos 

Žmogiškieji ištekliai, 

2 procentų lėšos 

4.9.  Dalyvavimas  olimpiadose Panevėžio m., 

respublikos etapuose  

 5-8, I-IV klasių gimnazijos mokiniai, I, 

II, III vietų laimėtojai pasitikrins ir 

įsivertins savo pasiekimus ir kels  

motyvaciją mokytis, siekti aukščiausio 

lygio pasiekimų pagal savo gebėjimus  

Dalykų mokytojai Pagal grafiką  Žmogiškieji ištekliai 

4.10. Bendradarbiavimas su projektu ,,Iniciatyvos 

būsiu__“ 

Padės edukuoti Lietuvos naujo šimtmečio 

kartą ( mokinius), paruoš ir kvies į 

nuotoliniu būdu tiesioginius e-susitikimus 

su profesionalais, į e-pamokas, į e -

konferencijas, į NKS 2019 e- renginius 

stebėti internetu gimnazijoje.  

J. Kondrotienė 2019 m. 

lapkritis-

gruodis 

Žmogiškieji ištekliai 

4.11. Dalyvavimas Lietuvos  jaunųjų filologų 

konkurse (vertimų ir vokiečių k. sekcija), 

vokiečių kalbos dienose  gimnazijoje ir  

Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir 

pasiekimus. 

Skatinamas mokinių domėjimasis 

A. Survilienė Sausis 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

miesto, respublikiniuose renginiuose, 
respublikiniame Getės instituto komiksų 

vokiečių kalba konkurse „Istorijos iš 

ateities“, tarpmokykliniame konkurse 6 

klasių mokiniams „Ostern in 

Deutschland/Velykos Vokietijoje“ 

Vokietijos kultūra, kalba ir jos istorija 

 

 

4.12. Septintų klasių mokinių konkursas prancūzų 

kalba "Je parle francais, et toi?“ , 
Prancūziškos dainos konkursas, 
Frankofonijos šventė gimnazijoje, Teatrų 

frankofonų konkurso nacionalinis turas 

Mokinių domėjimasis Prancūzijos kultūra, 

kalba ir jos istorija 

V. Mackuvienė Kovo 8-9 d. 

Palanga 

Žmogiškieji ištekliai 

4.13. Pažintinė ekskursija mokiniams į Vokietiją 

(Hamburgas, Liubekas, Heides parkas) 

Mokinių domėjimasis Vokietijos kultūra, 

kalba ir jos istorija 

A. Survilienė Balandis  

 

Žmogiškieji ištekliai, 

individualios lėšos 

4.14. Dalyvavimas miesto anglų kalbos 8 klasių 

skaitovų konkurse : I turas mokykloje, II 

turas 5-oje gimnazijoje 

Anglų kalbos žinių gilinimas  Anglų kalbos 

mokytojos 

Kovas Žmogiškieji ištekliai 

4.15. Dalyvavimas respublikiniame projekte 

„Kalbų kengūra“ ir konkurse „Tavo 

žvilgsnis“ 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje 

 

Užsienio kalbų  

mokytojos 

Kovas 

 

Žmogiškieji ištekliai 

4.16. Tarptautinė Kings anglų kalbos olimpiada Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje 

 

Anglų kalbos 

mokytojos 

Kovas Žmogiškieji ištekliai 

4.17. Dalyvavimas 5-6 klasių mokinių konkurse 

,,Smart kids“ 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje 

5-6 klasių  anglų 

kalbos mokytojai 

Sausis 16 d. 

Panevėžio 

Šaltinio 

progimnazija 

Žmogiškieji ištekliai 

4.18. Gabių  mokinių  ugdymas dalyvaujant: 

 gimnazijos, miesto jaunųjų istorikų 

olimpiadoje, 

KAM viktorinoje „Ką aš žinau apie 

Lietuvos kariuomenę?“, 

Temidės konkurse, 

Nacionaliniame konkurse „Lietuvos 

žinovas“, 

Efektyviai bus ugdomi gabūs ir talentingi 

vaikai  bendradarbiaujant, atrenkant ir 

pritaikant ugdymo turinį, taikant 

saviraiškos veiklas išryškės talentingi 

mokiniai, siekiantys tobulinti savo 

gebėjimus. Mokiniai pagilins mokėjimo 

mokytis kompetenciją 

A.Kazlauskienė 

R. Kemzūrienė 

Sausis-vasaris 

Kovas-

balandis 

 

Spalis 

Gegužė 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

Nacionaliniame Konstitucijos egzamine, 

ES egzamine 

4.19. 31-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada (9–12 kl.) . 2019 m. kovo 12 d. 

8-oji geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“. 2019 m. vasario 26–27 d. 

XIX Nacionalinis mokinių Č. Kudabos 

geografijos konkursas.  2019 m. balandžio  

6 d. 

Apie 50 mokinių dalyvaus konkursuose, 

renginiuose tikslu pasitikrinti savo 

gebėjimus ir  kuo geriau   atstovauti 

gimnaziją. 

A. Koncė 

J. Pūkaitė 

G.Gailiūnienė 

 

 

 

 

Kovo 12 d. 

Panevėžys 

Vasario 26–27 

d. K.Paltaroko 

gimnazija 

Balandžio 6 d. 

Vilnius 

Žmogiškieji ištekliai 

Tiriamosios veiklos plėtra    

4.20. Dalyvavimas Miltinio gimnazijos,  

„Tiriamoji –praktinė konferencijoje“ 

Mokiniai   tobulins tiriamojo darbo 

įgūdžius ir komunikacijos kompetenciją 

S.Butkutė Balandis 

gegužė 

Žmogiškieji ištekliai 

4.21. Bendradarbiavimo su VGTU veiklų 

plėtojimas: I ir II VGTU grupių mokinių 

ugdymas, dalyvavimas nacionaliniame 

moksliniame statybos iš makaronų 

čempionate „Makaronų tiltai 2019“ 

atrankos etape Panevėžio K. Paltaroko  

gimnazijoje 

Mokiniai tobulins tiriamojo darbo 

įgūdžius ir komunikavimo  kompetencijas 

VGTU grupių  

matematikos 

mokytojos 

2019 m. kovas Žmogiškieji ištekliai 

4.22. VGTU klasių mokinių mokslinė 

konferencija ,,Kurkime ateitį kartu su 

VGTU‘‘ 

Mokiniai tobulins susitarimų kultūrą, 

komunikavimo kompetenciją 

VGTU  grupių 

matematikos 

mokytojos 

2019-05-16 Žmogiškieji ištekliai, 2 

procentų lėšos 

Dinamiškos ir modernios  ugdymo/si aplinkos plėtra 

4.23. Psichologo kabineto materialinės bazės 

vystymas 

Bus įsigyta metodinės literatūros, video 

medžiagos. Bus užtikrinamas sukauptų 

resursų prieinamumas kitiems 

suinteresuotiems asmenims. 

 

Direktorius Pagal planą Žmogiškieji ištekliai, 2 

procentų lėšos 

4.24. Įsigijimas 30 vnt. planšečių su pakrovimo 

dėže 

Bent po 1 pamoką bus pravesta, 

panaudojant planšetes pamokose 

V.Poviliūnas, 

M.Kaulinis, 

Lietuvių, užsienio 

kalbų, matematikos, 

gamtos mokslų dalykų 

mokytojai 

2019 m. sausis Ūkio  lėšos, 2 procentų 

lėšos 



24 
 

Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Ištekliai 

4.25. Informacinių technologijų kabineto (406) 

kompiuterių atnaujinimas 

10 procentų pagerės pamokų efektyvumas V.Poviliūnas, 

M.Kaulinis, 

IT mokytojai 

2019 m. sausis Mokymo lėšos 

4.26. Gamtos mokslų laboratorijos įrengimas, 

baldų ir įrangos įsigijimas  

Bus tobulinamas potyriminis mokymas G.Gailiūnienė, 

V.Poviliūnas 

2019-09-01 Mokinių tėvų įnašo lėšos 

4.27. Gamtos mokslų laboratorijos 

paruošiamosios patalpos įrengimas, baldų ir 

įrangos įsigijimas 

Bus užtikrintos saugios sąlygos darbui, 

patalpos atitiks higienos reikalavimus 

G.Gailiūnienė, 

V.Poviliūnas 

2019-09-01 Mokinių tėvų įnašo lėšos 

4.28. Chemijos kabineto remontas, baldų ir 

įrangos įsigijimas 

Bus atnaujinta edukacinė erdvė chemijos 

mokymui 

G.Gailiūnienė, 

V.Poviliūnas 

2019-09-01 Mokinių tėvų įnašo lėšos 

4.29. Anglų kalbos kabineto (212) remontas Bus atnaujinta edukacinė erdvė anglų 

kalbos mokymui 

V.Poviliūnas 2019-09-01 Ūkio lėšos 

4.30. Lengvojo keleivinio automobilio įsigijimas Automobilis bus naudojamas mokinių ir 

mokytojų poreikiams tenkinti edukacinėje 

veikloje bei gimnazijos ūkio reikmėms 

G.Gailiūnienė, 

V.Poviliūnas 

2019-06-01 Projektinės lėšos 

4.31. Pakabinti stovus tinkliniui Papildomai galės užsiiminėti tinklinio 

pratybose visa klasė 

V.Poviliūnas 2019 m. sausis Ūkio lėšos 
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IV. 2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS  PLANO ĮSIVERTINIMAS 

 

4.1. Direkciniai pasitarimai. 

4.2. Mokytojų tarybos posėdžiai. 

4.3. Metodinės tarybos posėdžiai. 

4.4.Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė. 

4.5. NMPP, PUPP, Brandos egzaminų rezultatų analizė. 

4.5. 2019 m. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (birželis, gruodis) 

 

2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

1 priedas.  Parengti ir rengiami projektai  2019 metams. 

2 priedas.  Brandos egzaminų,  PUPP, NMPP,  Diagnostinių testų vykdymas 2018-2019 m. m.  6-8,  I-IV gimnazijos klasėse. 

3 priedas.  Kvalifikacijos tobulinimo veiklos planas 2019 metams. 

4 priedas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės metinis darbo planas 2019 metams. 

5 priedas. Metodinės tarybos veiklos planas 2019 metams. 

6 priedas. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019 metams. 

7 priedas. Socialinių pedagogių veiklos planas 2019 metams. 

8 priedas. Psichologės veiklos planas 2019 metams. 

9 priedas. Profesinio informavimo, karjeros planavimo veiklų planas 2018-2019 m. m. 

10priedas. Jono Juodelio bibliotekos veiklos planas 2019 metams. 

 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 2019 m. vasario  5 d. posėdžio   nutarimu,  protokolo  Nr. GT1-1 

 

____________________________ 

 


