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2016 METŲ ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS 

 

 

I. 2015 METŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

Gimnazija–atvira kaitai, besimokanti organizacija.  

Kryptingai planuojama gimnazijos  veikla. 

Kolegialiu būdu priimami sprendimai, skatinama lyderystė. 

Sėkmingai vykdoma vertybinio ugdymo programa, sielovadinė, karitatyvinė 

ir socialinė veikla.  

Įvairūs ir tikslingi gimnazijos ryšiai su socialiniais partneriais duoda teigiamą 

rezultatą visai bendruomenei. 

Mokiniai  saugiai  jaučiasi gimnazijoje. Sumažėjęs patyčias patiriančių 

mokinių skaičius. 

Tikslingas gabių mokinių ugdymas, nuoseklus mokymosi pagalbos teikimas 

padeda mokiniams prasmingai sieti ugdomąją veiklą su gyvenimo praktika ir 

pasiekti pakankamai aukštų rezultatų brandos egzaminuose, PUPP, 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, meniniuose, sporto 

renginiuose, projektuose.  

Standartizuotų 4 ir 8 klasių skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos ir  

socialinių mokslų  rezultatai viršija šalies vidurkį. 

Išplėtotas mokymosi diferencijavimas pagrindiniame ugdyme,  formuojant  

laikinąsias grupes pagal mokinių gebėjimus. 

Siekiant  tikslingai vykdyti gamtamokslinį gabiųjų mokinių ugdymą, 

gimnazijoje įsteigta VGTU klasė. 

 

Trūksta pozityvaus bendravimo, tolerantiškumo bendruomenėje. 

Nepakankamas tėvų į(si)traukimas į ugdymo procesą bei  dalyvavimą gimnazijos 

švietėjiškoje veikloje, apklausose pagrindiniame ir viduriniame ugdyme. 

Nepakankamai ugdoma mokinių  mokėjimo mokytis kompetencija, neefektyviai 

naudojamas patyriminis mokymas  užkerta kelią   jų savarankiškumo, analitinio 

mąstymo stiprinimui bei kūrybiškumo plėtojimui. 

Neefektyvus išmokimo stebėjimas pamokose,  lyginant su išsikeltu uždaviniu. 

Tobulintinas  sistemingas mokinių  žinių  vertinimas,  gebėjimas fiksuoti,  kaupti,  

analizuoti  atskirų  mokinių  pažangą ir akademinius pasiekimus. 

Nėra šiuolaikiškai įrengtų gamtos mokslų laboratorijų, kabinetų, sporto salė 

neatitinka higienos normų. 

Atsiranda mokymosi spragos, nes daug praleidžiama  pamokų dėl sergamumo, dėl 

įvairių priežasčių (teisintų direktorės įsakymu; šeimyninių priežasčių, kurias 

nurodo tėvai, nelaimių šeimose, įvairių kelionių bei išvykų su tėvais). 

 Per menka mokytojų dalykinės ir metodinės kompetencijos sklaida gimnazijoje . 
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Galimybės Grėsmės 

Gimnazijos tradicijų išlaikymas ir tęstinumas bei sisteminga krikščioniškų 

pasaulėžiūrinių principų integracija. 

Efektyvus bendradarbiavimas su mokinių tėvais/ globėjais/ rūpintojais. 

Kokybiškų akademinių renginių, veiklų organizavimas, kurie prasmingai 

sietųsi su ugdomąja veikla ir gyvenimo praktika, skatintų mokinių 

kūrybiškumą, saviraišką, atsakomybės jausmą. 

Ugdymo proceso modernizavimas, bendradarbiaujant su VGTU.  

Patyriminio mokymo, analitinį bei kritinį mąstymą skatinančių užduočių 

naudojimas, diferencijuojant ugdymą, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, 

kad kiekvienas mokinys pagal savo gebėjimus patirtų sėkmę. 

Nacionalinių, tarptautinių tyrimų užduočių ir  rezultatų panaudojimas 

ugdymo kokybei gerinti. 

Stiprinti mokinių pasitikėjimą savimi, dažniau paskatinti vidutinių gebėjimų 

mokinius. 

Vidinio gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų panaudojimo 

ugdymo proceso planavimui tobulinimas. 

Tikslingas ir efektyvus mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių 

pasirinkimas, dalinimosi gerąja patirtimi su kolegomis   tvarkos tobulinimas. 

 

Visuomenės susvetimėjimas, nepasitikėjimas, sekuliarizacija,  ydingas 

individualizmas daro poveikį gimnazijos bendruomeniškumo silpnėjimui. 

Pastebima, kad vis daugiau mokinių nepagrįstai siekia aukštesnių įvertinimų, bet 

ne žinių. 

Blogėjanti mokinių fizinė, neurologinė sveikata, didelis dėl ligos praleistų pamokų 

skaičius gimnazijoje. 

Dalis mokinių neturi noro ar galimybių plėsti kultūrinę kompetenciją. 

Miesto gimnazijų konkurencija trukdo išsaugoti gabiausius ir motyvuotus 

mokinius I-IV gimnazijos klasėse. 

Didėjančios socialinės visuomeninės problemos (prasta šeimų socialinė, 

materialinė padėtis, emigracija) nesudaro sąlygų mokinių palankiai kultūrinei 

aplinkai. 

Amžiaus grupių fiziologinis nesuderinamumas (vyresnių klasių mokinių 

nepasitenkinimas triukšmu). 

Daugėjant vyresniojo amžiaus mokytojų, ryškėja kartų  atotrūkio problemos. 
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II. 2016 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

Prioritetas: 

Gimnazijos kaip krikščioniškojo ugdymo įstaigos savitumo ir patrauklumo plėtotė. 

 

I.Tikslas: 

Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą saugant bei formuojant gimnazijos tradicijas. 

Uždaviniai: 

1.1. Puoselėti gimnazijos ir Katalikų Bažnyčios tikėjimo tradicijas. 

1.2. Skatinti savarankišką mokinių veiklą, padėti jiems plėtoti kūrybines galias, puoselėti ugdytinių tiesos ieškojimo nuostatą. 

1.3.Tobulinti tėvų ir globėjų/ rūpintojų informavimo sistemos kultūrą. 

 

II.Tikslas: 

Pagerinti ugdymo kokybę per darbuotojų kompetencijų plėtrą, mokinių elgesio kaitą. 

 

Uždaviniai: 

2.1.Siekti efektyvaus mokymo/si, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui siekti didžiausios asmeninės pažangos, skatinant mokinių savarankišką  ugdymosi tikslų ir 

mokymosi būdų pasirinkimą, bendradarbiaujant, siejant teoriją su praktika. 

2.2.Gerinti ugdymo kokybę, skatinant įsivertinimą kaip kasdienę gimnazijos bendruomenės praktiką. 

2.3.Plėtoti modernaus ugdymo/si galimybes, vykdant procesą netradicinėse aplinkose, skatinant mokymąsi virtualioje aplinkoje. 
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III. 2016 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ   PLANAS 

 
Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.1. Puoselėti gimnazijos ir Katalikų Bažnyčios tikėjimo tradicijas 

1.1.1. Rekolekcijos mokytojams: 

,,Asmeninėmis savybėmis grįstos kompetencijos: 

vertybės ir įsitikinimai“ 

 

Gavėnos rekolekcijos mokytojams 

 

Advento rekolekcijos mokytojams. 

Mokytojai geriau suvoks savo tapatumą ir 

sugebės mokinius motyvuoti siekti savo tikslų. 

Dalyvaus 85 proc. mokytojų                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

E.Dilienė, 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

 

2016 m. 

rugpjūtis 

IV sav., 

2016 m. 

kovo 4-5 d. 

Kupiškis, 

2016 m. 

gruodis 

MK lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

 

1.1.2. Tradicinių gimnazijos renginių organizavimas:  

Mokslo ir žinių diena,  

Gimnazijos gimtadienio diena,  

Šimtadienis,  

Kaziuko mugė, 

Paskutinio skambučio šventė,  

Mokslo metų baigimo šventė,  

Mokytojų  diena,  

Atestatų įteikimo šventė 

Bus puoselėjamos gimnazijos tradicijos, stiprės 

tapatumo, bendruomeniškumo jausmas, 

renginiuose dalyvaus 98 procentai mokinių, 

visų klasių mokiniams bus organizuotos 

veiklos, atitinkančios amžiaus tarpsnių 

poreikius. Tėvų į(si)traukimas į gimnazijos 

veiklą 

 

Darbo grupės 2016 m.  

1.1.3. Pirmojo gimnazijos direktoriaus monsinjoro Jono 

Juodelio 90-ųjų gimimo metinių paminėjimo 

organizavimas (pagal atskirą planą) 

 

Gimnazijos bendruomenės narių sutelkimas 

pozityviai veiklai, bendravimo ir 

bendradarbiavimo skatinimas, tėvų 

į(si)traukimas į gimnazijos veiklą 

Darbo grupė 2016 m.   

1.1.4. Kazimiero Paltaroko gimnazijos 25-mečio 

paminėjimo šventės organizavimas (pagal atskirą 

planą) 

Suburti buvusius ir esamus gimnazijos 

mokytojus, mokinius, darbuotojus prasmingam 

pabuvimui drauge. Prisiminti gimnazijos  

istoriją, puoselėti amžinąsias vertybes ir  

mokytojo – mokinio dialogą. Tėvų 

į(si)traukimas į gimnazijos veiklą 

Darbo grupė, 

patvirtinta 

direktoriaus 2016-

02-11 įsakymu 

Nr.V-57 

2016 m. 

spalis 

  

 

1.1.5. Dalyvavimas Nacionalinės  katalikiškųjų mokyklų 

asociacijos  veiklose (pagal atskirą planą)   

Išreikštas pritarimas katalikų tikėjimo 

vertybėms ir šiomis vertybėmis vadovaujamasi 

įgyvendinant ugdymo programas 

G. Gailiūnienė 2016 m.  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.1.6. Dalyvavimas konferencijoje- seminare 

,,Krikščionybės istorijos studijos  (II dalis) 

Mokytojų krikščionybės istorijos suvokimo 

kompetencijos gilinimas 

Tikybos, istorijos 

mokytojai 

2016-03- 19 

Vilniaus 

jėzuitų 

gimnazija 

MK lėšos 

1.1.7. Bendruomenės valandos su Kapeliono 

organizavimas 

 

Nuoširdus bendradarbiavimas su mokyklos 

kapelionu. Susitikimai vyks visų klasių 

mokiniams, jų tėvams/ globėjams/ rūpintojams,  

mokytojams 

Kapelionas 

kunigas T. 

Paliukėnas 

Antradieniais  

14.00-15.35 

val. koplyčia 

 

1.1.8. Pašvęstojo gyvenimo metų užbaigos vakaro 

„Ateikite ir pamatysite“ organizavimas 

Gilesnio vienuolinio gyvenimo pažinimo V. Fedaravičiūtė, 

K. Mikalauskaitė 

2016-01-29  

1.1.9. Dalyvavimas tęstiniame projekte su A. Lipniūno 

progimnazija “Celebrations around the world“ 

Ugdomas bendruomeniškumas, kūrybiškumas, 

gilinamos dalykinės žinios, skatinamas 

kultūrinis bendradarbiavimas katalikiškų 

mokyklų tarpe. Dalyvaus 14 mokinių komanda 

M. Antanėlienė, 

J. Alešiūnienė 

G. Breivienė 

2016 m. 

gruodis 

 

1.1.10. Pasiruošimas Pasaulio Jaunimo dienoms 

Krokuvoje 2016 m. liepos 25-31d. 

 

Siekiama bendrystės, draugiškumo, tikėjimo Kapelionas 

kunigas T. 

Paliukėnas 

 

Pirmą 

mėnesio 

penktadienį 

Kristaus 

karaliaus 

katedra 

 

1.1.11. Dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose Krokuvoje 

 

Jaunimas išdrįs liudyti savo tikėjimą jaunų 

žmonių tarpe. 

Siekiama bendrystės, draugiškumo, tikėjimo. 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

2016 m. 

liepa 

 

Liturginis šventimas: 

1.1.12. Bendruomenės Šv. Mišių šventimas 

 

Gilesnis krikščioniškojo tikėjimo pažinimas, 

krikščioniškųjų vertybių įsisavinimas 

 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

Paskutinis 

mėnesio 

sekmadienis 

Kristaus 

Karaliaus 

katedra 

 

1.1.13. Pelenų dienos liturginis šventimas gimnazijos 

bendruomenei 

Gavėnios rimties, pasninko laikymasis. Šv. 

Mišios gimnazijos mokiniams ir mokytojams 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas, 

2016-02-10 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 

 

 A. Oksienė, 

J. Šadauskienė 

1.1.14. Gavėnios Kryžiaus kelias mokytojams Kristaus 

Karaliaus katedroje 

Mokytojų vieningumo, sąmoningumo, 

atvirumo tikėjimui stiprinimas 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

2016-02-19 

 

 

1.1.15. Gavėnios Kryžiaus kelias mokiniams Kristaus 

karaliaus katedroje 

Mokinių vieningumo, sąmoningumo, atvirumo 

tikėjimui stiprinimas 

Tikybos 

mokytojai 

2016 m. 

kovas 

 

1.1.16. Švč.Sakramento adoracija-susitikimas su Gyvuoju 

Dievu 

Gilesnis krikščioniškojo tikėjimo pažinimas, 

krikščioniškųjų vertybių įsisavinimas 

R. Ratkevičiūtė, 

J. Šadauskienė, 

A. Oksienė, 

G. Garlienė 

 

2016 m. 

kovas 

Kristaus 

Karaliaus 

katedra 

 

1.1.17. Padėkos Šv. Mišios už mokslo metus 

 

Nuoširdi padėka Dievui už praėjusius mokslo 

metus ir draugystės su Dievu palaikymas 

vasaros metu 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

 

2016 m. 

gegužė, 

birželis 

 

1.1.18. Rožinio malda Mokės melstis Rožinio malda. Daugiau sužinos 

apie Švč. Mergelę Mariją, jos gyvenimą 

Tikybos 

mokytojai 

2016 m. 

spalis 

 

1.1.19. Advento renginiai: Šeimos savaitė, popietės 

klasėse, prakartėlių paroda 

Bus puoselėjamos gimnazijos tradicijos, stiprės 

tapatumo, bendruomeniškumo jausmas, 

renginiuose dalyvaus 98 procentai mokinių, 

visų klasių mokiniams bus organizuotos 

veiklos, atitinkančios amžiaus tarpsnių 

poreikius 

1 - 4 klasių 

mokytojos  
sausio - 

gruodžio 

mėn.  

 

1.1.20. Krikščioniškų vertybių ugdymo programos 

organizavimas 5-8, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniams  

Bus organizuotos krikščioniškų vertybių 

ugdymo 2 dienos visoms 5-8, I-IV gimnazijos 

klasėms, kuriose dalyvaus 95 procentai 

mokinių 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas, 

V. Fedaravičiūtė, 

Klasių auklėtojai 

2016 m.  

1.1.21. Katalikiškojo auklėjimo programos 1-4 klasėms 

organizavimas 
Padės mokiniams įsitraukti į krikščioniškos 

bendruomenės gyvenimą, kurs ir palaikys 

teigiamus tarpusavio santykius. Katalikiškojo 

auklėjimo programoje dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

 

 

Kapelionas kun. 

Paliukėnas, 

 1 - 4 klasių 

mokytojos  

2016 m.   
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.2. Skatinti savarankišką mokinių veiklą, padėti jiems plėtoti kūrybines galias, puoselėti ugdytinių tiesos ieškojimo nuostatą. 

1.2.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

bendruomenei ,,Sėkmingas klasės auklėtojo darbo 

su klase bei tėvais organizavimas“ 

Klasių auklėtojai (90 proc.) pasidalins gerąja 

patirtimi kaip efektyviai organizuoti 

auklėjamąją veiklą, sužinos naujų būdų formų 

kaip veiksmingai bendrauti su mokinių tėvais. 

Suorganizuos 2-3 veiklas, pasinaudoję 

seminaro medžiaga. 

E.Dilienė 2016 m. 

balandis 

MK lėšos 

1.2.2. Renginių, skirtų bibliotekų metams paminėti, 

organizavimas (pagal atskirą planą)  

Padidinti bibliotekos įvaizdžio patrauklumą, 

skatinti skaitymą, organizuoti renginius 

įvairaus amžiaus mokiniams, 

Ž. Čipienė L. 

Tartilaitė  

2016 m.  

1.2.3. Dalyvavimas projekte „Kelias link knygos per 

medijas“ (Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 

Lietuvos kultūros taryba) 

Skatinti vaikus ir jaunimą skaityti knygas, 

kuriant patrauklius pristatomuosius knygų 

videoklipus (trailer), 

V.Dumbrienė, 

A.Bijanskienė 

2016 m. 

kovas-

gegužė 

 

Bendruomeniškumo, pilietinės atsakomybės plėtotė: 

1.2.4.  Viktorina 5 klasių mokiniams ,,Linksmieji 

kodėlčiukai‘‘ 
Skatinama mokinių motyvacija tobulėti, plėsti 

pažinimo kompetencijas,ugdomas bendravimas 

ir bendradarbiavimas. Dalyvaus  96 proc. 5 

klasių mokinių. 

R.Nefienė, 

M.Rastenienė, 

Z.Kontrimienė 

Balandžio 

mėn.  
 

1.2.5.  Klasių aktyvo ir savanorių mokymai-nakvynės Siekiama atskleisti atskirų mokinių, mokinių 

parlamento narių gebėjimus burti komandą, 

tobulės komandinio darbo įgūdžiai, didės 

pasitikėjimas savimi.Dalyvaus apie 30-40 

mokinių. 

V. Rudokienė, 
mokinių 

parlamentas 

Balandis, 

lapkritis  
 

1.2.6. 5-8 klasių ir I-II klasių  “Protų kovos 2016” Sudaryta galimybė atsiskleisti gimnazijos 

gabių ir talentingų vaikų intelekto potencialui. 

Dalyvaus apie 150 mokinių 

V. Rudokienė, 

mokinių 

parlamentas 

Vasaris-

gegužė 
 

1.2.7. Bendruomeniškumo akcijų organizavimas: 

Diena be uniformos,  Judėjimo penktadieniai ir 

kitos 

Stiprinamas bendruomeniškumas. Dalyvaus  

dauguma gimnazijos mokinių 

V.Rudokienė, 

kūno kultūros 

mokytojai 

2016 m.  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.2.8. Filmų vakarai “KPG cinema” Stiprinamas bendruomeniškumo jausmas. V. Rudokienė, 

mokinių 

parlamentas 

Sausis-kovas, 

spalis-

gruodis 

 

1.2.9. Dalyvavimas Kauno arkivyskupijos 

organizuojamame Video darbų ir reklaminių klipų 

konkurse ,, Atrask Gailestingumą“. 

Padės mokiniams patirti, pažinti ir atrasti ne tik 

juos suprastį pasaulį, bet ir save per kitokias 

patirtis 

J. Šadauskienė 2016 m. 

kovas 

 

1.2.10. Dalyvavimas projekte „Gailestingumas atveria 

širdį vilčiai“, skirtame popiežiaus Pranciškaus 

paskelbtiems Jubiliejiniams Gailestingumo 

metams. 

Padės mokiniams įsitraukti į krikščioniško 

projekto darbų vykdymą. Dalyvaus piešinių 

konkurse ir viktorinoje. 

 

R. Ratkevičiūtė, 

J. Šadauskienė, 

A. Oksienė 

V. Fedaravičiūtė 

2016 m.  

 

 

1.2.11. Dalyvavimas projekte „Gailestingoji Dievo meilė“  

 

Padės mokiniams įsitraukti į krikščioniško 

projekto darbų vykdymą. Dalyvaus piešinių 

konkurse ir viktorinoje. 

R. Ratkevičiūtė, 

J. Šadauskienė, 

A. Oksienė 

2016 m.  

 

 

1.2.12. Socialinės- pilietinės veiklos organizavimas 5-8, 

I-IV gimnazijos klasėse 

Aktyvi ir įvairiapusė veikla mokiniams; 

socialinių įgūdžių stiprinimas; tarnystės 

puoselėjimas 5-8, I-II gimnazijos klasėse 

V.Dumbrienė, 

A.Oksienė, 

Klasių auklėtojai 

2016 m.  

1.2.13. Labdaros akcijų organizavimas: 

 „Pasninko krepšys“, 

 „Maisto bankas“. 

 „Maltiečių sriuba“,  

,,Gerumas mus vienija“. 

,,Margutis stokojantiems“, 

„Pasninko krepšys“, 

Labdaringa akcija šv. Juozapo globos namuose 

Socialinių įgūdžių stiprinimas. A.Oksienė, 

J.Šadauskienė, 

D. Žuklauskienė, 

O.Meškauskienė 

Gavėnios  

laikas 

 

 

1.2.14. Dalyvavimas Kauno arkivyskupijos 

organizuojamame renginyje Valentino diena 

kitaip „Meilės nuotykis 3x77“ Kaune, Žalgirio 

arenoje. 

Drąsos kalbėti apie brandžią draugystę ir 

meilę. Dalyvavo 24 mokiniai. 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas, 

J. Šadauskienė 

 

2016-02-14 

Kaunas, 

Žalgirio 

arena 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.2.15. Dalyvavimas respublikinėje mokytojų ir mokinių 

kūrybinių bei tiriamųjų darbų konferencijoje ir 

parodoje- konkurse „Šv. Kazimiero asmenybės 

vertybių raiška“  

Atskleisti Lietuvos ir jaunimo globėjo- 

karalaičio šv. Kazimiero asmenybės vertybių 

raišką ir aktualumą XXI amžiaus kontekste 

J. Šadauskienė,  

A. Oksienė 

 

2016-04-21 

Kauno Šv. 

Kazimiero 

pagrindinė 

mokykla  

 

1.2.16. Susitikimas su kun. Daniel Ange- jaunimo 

evangelizacijos mokyklos “Jaunimo šviesa” 

įkūrėju. Gailestingumas? Ar man jo reikia? būti 

gailestingu!? O kam? 

 

Susipažinti su kun. Daniel Ange- jaunimo 

evangelizacijos mokyklos “Jaunimo šviesa” 

įkūrėju. Gailestingumas? Ar man jo reikia? 

būti gailestingu!? O kam? Dalyvaus visi III- IV 

gimnazijos klasių mokiniai. Tikimasi 

gailestingų darbų darymo 

Tikybos 

mokytojai 

2016-03-02 

Gimnazijos 

Aktų salė 

 

1.2.17. Padėkos už mokslo metus diena ,,Po žiedlapių 

lietumi“ 

Mokiniai sieks gilesnio savęs ir kito asmens 

pažinimo bei vertinimo, dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

E. Dilienė, 

S.Marcinkevičien

ė 

A.Cimermonienė 

2016 m. 

gegužė 

 

Meninis ugdymas:  

1.2.18. Advento vainikų ir prakartėlių paroda, Daržovių 

paradas, dalyvavimas akcijoje „Rudens kraitelė -   

2016“, piešinių parodos  Gabrielės Petkevičaitės – 

Bitės bibliotekoje, tarptautinis kompiuterinių 

kalėdinių ir naujametinių atvirukų konkursas 

„Žiemos fantazija 2016“, mokinių darbų 

eksponavimas gimnazijos stenduose. 

Mokiniai ugdysis kūrybiškumo kompetenciją. 

Kūrybinėje veikloje dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

  

  

  

 

1 - 4 klasių 

mokytojos 

2016 m.  

1.2.19.  5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių talentų 

konkursas  

Skatinti mokinius išreikšti savo sugebėjimus, 

didinti pasitikėjimą savimi. Dalyvaus 

penkiolika talentingų atlikėjų. 

V.Dumbrienė, 

J.Bardauskienė 

2016-01- 15  

1.2.20.  Dalyvavimas Pasauliniame vaikų haiku konkurse  Skatinamos 5-7 klasių mokinių saviraiškos 

galimybės, plečiama kultūrinė kompetencija, 

ugdomas savarankiškumas, atsakomybė už 

kūrybinės iniciatyvos įgyvendinimą laikantis 

konkurso nuostatų. Dalyvauja 70 proc. 5-7 

klasių mokinių. 

 M.Rastenienė, 

L.Karazijienė 

2016 m. 

sausio-

vasario mėn.  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.2.21. Dalyvavimas miesto ir regioniniame meninio 

skaitymo konkurse 

Ugdoma kultūringo  mokinio kompetencija. 

Dalyvaus 7 mokiniai. 

J.Bardauskienė 2016 m. 

sausis-kovas 

 

1.2.22. Dalyvavimas Meninio skaitymo konkursas miesto 

Lėlių Vežimo teatre 

Puoselėjama meilė gimtajai kalbai, literatūrai, 

sceninė kultūra, pasitikėjimo savimi 

kompetencija  

J.Bardauskienė 2016 m. 

vasaris 

 

1.2.23. Dalyvavimas tarptautiniame vertimų ir iliustracijų 

konkurse „Tavo žvilgsnis.“ 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas. Dalyvaus 

30 mokinių. 

R. Gibienė 2016-02-10. Mokinių tėvų 

lėšos 

1.2.24. Pilietinės dainos konkursas 

 

 

Ugdoma mokinių pilietiškumo kompetencija. 

Dalyvaus 1- 4 klasių ir I-II gimnazijos  klasių 

mokiniai 

Darbo grupė 2016 m. 

kovas 

20 EUR  

1.2.25. Dalyvavimas mokyklinių teatrų apžiūroje- 

šventėje "Drąsiau,  Drambly"  miesto 

bendruomenių rūmuose 

Ugdoma meninė kompetencija. 

Dalyvaus 20 mokinių 

J.Bardauskienė 2016 m. 

kovas 

 

1.2.26. Dalyvavimas I-II gimnazijos klasių mokinių 

rusiškos dainos konkurse ,,Minties“ gimnazijoje 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas. Dalyvaus 

Id klasės mokinė 

R. Žentelienė 2016 m. 

kovas-

balandis 

 

1.2.27. Dalyvavimas tarptautiniame  frankofoniškojo 

teatro konkurse Alytuje  

Ugdoma kultūringo  mokinio kompetencija. 

Dalyvaus 12 mokinių 

V.Mackuvienė, 

J.Bardauskienė, 

N. Cimbalienė 

2016 m. 

balandis 

 

200 EUR 

1.2.28. Dalyvavimas respublikiniame ,,Dainų dainelės“ 

konkurse 

Lavinami muzikiniai gebėjimai. Dalyvauja 3 

mokiniai 

J. Garbaliauskienė 

 

 

2016 m. 

vasaris- 

gegužė 

 

1.2.29. Dalyvavimas tradicinėje šventėje “Mažosios 

scenos dienos” Kauno Jėzuitų gimnazijoje 

Bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmo 

puoselėjimas, pasidalinimas gerąją profesine ir 

kūrybine patirtimi, aktyvus dalyvavimas 

LKMA veikloje. Renginyje dalyvaus 20 

mokinių. 

J.Bardauskienė 

 

 

2016 m. 

balandis 

200 EUR  

 

 

 

1.2.30. Dalyvavimas respublikiniame konkurse “Kylanti 

žvaigždė”. 

Lavinami muzikiniai gebėjimai. Dalyvaus 5 

mokiniai. 

J. Garbaliauskienė 2016 m. 

balandis- 

gegužė 

 

1.2.31. Dalyvavimas chorų šventėje “Dainų mozaika” 

 

Lavinami muzikiniai gebėjimai. Dalyvaus 35 

mokiniai. 

J. Garbaliauskienė 

 

2016-04-23 100 EUR 

1.2.32. Dalyvavimas giesmių festivalyje Juodkrantėje Bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmo J.Garbaliauskienė 2016 m. 100 EUR 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

puoselėjimas, pasidalinimas gerąją profesine ir 

kūrybine patirtimi. Dalyvaus 40 mokinių. 

gegužė 

 

1.2.33. Dalyvavimas miesto gimtadienio šventėje 

 

 

Bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmo 

puoselėjimas 

Darbo grupė 2016 m. 

rugsėjis 

 

Savivaldybės 

fondo lėšos 

1.2.34. Dalyvavimas Šv. Cecilijai skirtame giesmių 

konkurse. 

 

Lavinami  mokinių meniniai įgūdžiai. 

Ugdomas bendruomeniškumo, tapatumo 

jausmas. 

J. Garbaliauskienė 2015 m. 

lapkritis 

 

1.2.35. Dailės, fotografijų, keramikos parodų 

organizavimas gimnazijoje ir miesto bei 

respublikos erdvėse 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas. Surengta 40 

parodų  Dalyvaus 100 mokinių. 

Dailės, 

fotografijos 

mokytojai 

2016 m.  

1.2.36. Dalyvavimas Juozo Miltinio dramos teatro 

projekte ,,Panevėžys vienija ir taškas!“   

Ugdomos kūrybingumo,  bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijos. Dalyvaus I- 

II- III- IV gimnazijos  klasių  mokiniai. 

Darbo grupės 2016 m.  

1.2.37. Skaidrių ir video filmukų kūrimas/ darymas 

„Kalėdos  pasaulyje“ 

Skatinamas mokinių kūrybiškumas. 

Plėtojamos žinios apie  kitų šalių kultūrą ir 

papročius. Dalyvaus 50 procentų mokinių. 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

2016 m. 

lapkritis-  

gruodis 

 

1.2.38. Kalėdinių linkėjimų paroda gimnazijos erdvėse Skatinamas mokinių kūrybiškumas. 

Plėtojamos žinios apie šalies, kurios kalbos 

mokosi, kultūrą ir papročius. Dalyvaus 70 

procentų mokinių. 

Užsienio kalbų 

mokytojai. 

2016 m. 

gruodis 

 

Gamtamokslinis ugdymas:  

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

aplinkosaugines iniciatyvas, aktyvinamas 

mokyklos bendruomenės poreikis gyventi 

ekologiškai švarioje, darnioje aplinkoje 

Gamtos mokslų 

mokytojai 
2016 -03-20- 

2016-04-22 
Gimnazijos 

lėšos apie 80 

EUR 

1.2.40. Daržovių paradas 1-4 klasėms. 
Rudens kraitelė – 2016. 
Akcija ,,Už vieną trupinėlį - čiulbėsiu visą 

vasarėlę“  1-4 klasėms 

 Aktyvinamas gimnazijos bendruomenės 

poreikis gyventi ekologiškai švarioje, darnioje 

aplinkoje. Dalyvaus 30 procentų mokinių.  

D. Kepalienė, 
V. Palepšienė 

2016 m.  

1.2.41. Dalyvavimas gamtosauginiame projekte “Mes 

rūšiuojame”  
Ugdomas mokinių ekologinis sąmoningumas, 

gebėjimas rūšiuoti elektronines atliekas 
N. Garuckienė  Visus metus   

1.2.42. Dalyvavimas gamtosauginiame projekte “Mąstau. Ugdomas mokinių ekologinis sąmoningumas, N. Garuckienė  Visus metus   
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 
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vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

Rūšiuoju. Gyvuoju” gebėjimas rūšiuoti elektronines atliekas 
1.2.43. Dalyvavimas konkurse “Kamštelių vajus 2015” Mokiniai bus skatinami tausoti aplinką, 

energijos šaltinius, ugdomas jų kūrybiškumas 
N. Garuckienė  2016 m. 

balandis-

spalis  

 

1.2.44. Renginių Šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, dienai 

paminėti organizavimas: 
1) gamtinių koliažų paroda; 

2) akcija “Padėk gyvūnams”; 
3) išvyka į gyvūnų globos namus. 

Ugdoma pagarba gyvūnams, mokinių 

kūrybiškumas - 5  klasių mokinių geriausi 

darbai bus eksponuojami I aukšto koridoriuje 

N. Garuckienė 2016 m. 

spalis 
 

1.2.45. Medžių puošimo šventės organizavimas Skatinama 5 klasių mokinių kūrybinė 

iniciatyva, gamtos ir žmogaus vientisumo 

suvokimas 

N. Garuckienė 2016 m. 

gruodis 

 

1.2.46. 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 

S. Butkutė 

D. Misevičienė 

2016 m. 

kovas - 

gegužė 

 

Pilietiškumo ugdymas: 

1.2.47. Pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes ji liudija“  1,5-8,I,II,IVgimnazijos klasių mokinių  

aktyvus dalyvavimas Sausio 13-osios 

paminėjime,  pagarbos istorinei praeičiai 

ugdymas 

V.Dumbrienė, 

R.Kemzūrienė 

2016-01-13  

1.2.48.  Pilietiškumo akcijų organizavimas. 
Sausio 13-osios  - Laisvės gynėjų diena ,,Atmintis 

gyva, nes liudija“,  

akcija „Apjuoskime Laisvę“, 
Pilietinė akcija ,,Konstitucija gyvai“, skirta 

Konstitucijos dienai  1-4 klasėms. 

Bus puoselėjama istorinė atmintis ir 

patriotiškumas, akcijose dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

E. Dilienė, 
D. Kepalienė,  

1-4 klasių 

mokytojos 

2016-01-13  

 

 

 

2016m. 

spalis 

 

1.2.49. Valstybinių švenčių, atmintinų dienų minėjimas. 
Šventinis koncertas ,,Lietuva mano širdyje“, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui. 

1 – 4 klasių mokinių dailaus rašto konkursas „Po 

tėviškės dangumi“ skirtas Vasario 16–ajai, 

parodos organizavimas  1-4 klasėms 

 

Bus puoselėjamas patriotiškumas, 

pasididžiavimas savo tėvyne, dalyvaus 100 

procentų mokinių. 

E. Dilienė, 1 - 4 

klasių mokytojos 
2016-03-10 

 

 

2016-02/5-10 
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1.2.50. Filmo ,,Mes dainuosime“ peržiūra ir aptarimas . 

II gimnazijos klasės 

II gimnazijos klasės mokinių aktyvus 

dalyvavimas Sausio 13-osios paminėjime, 

jaunimo iniciatyvos skatinimas 

V.Dumbrienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

2016-01-13  

1.2.51. Minėjimas ,,Per istoriją kuriame ateitį“( skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai) 

Pilietinės savimonės, pagarbos istorinei 

praeičiai , demokratinėms vertybėms, kritinio 

požiūrio į tikrovę, gaunamą informaciją 

ugdymas. Gabiųjų mokinių paskatinimas 

V.Dumbrienė, 

R.Kemzūrienė 

2016-02-12  

1.2.52. Edukacinė programa ,,Skamba, skamba kankliai“ 

(Muzikos ansamblis ,,Ainiai“) 

 

Pagarbos tautinėms tradicijoms ugdymas. 

Dalyvaus 2-4, I-II gimnazijos klasių mokiniai 

 

V.Dumbrienė, 

muzikos 

mokytojai 

2016 m. 

vasaris 

Mokinių tėvų 

lėšos 

1.2.53. Edukacinė programa , ,Karaliaus Mindaugo 

Lietuva“ 

(Nevyriausybinė organizacija ,,Vikingų kaimas“) 

5-6 klasių mokiniams gyvai pristatytas 

viduramžių laikotarpis (XIII-XIV a.), kai 

formavosi Lietuvos valstybė  

V.Dumbrienė, 

A.Kazlauskienė 

2016-03-08 Mokinių tėvų 

lėšos 

1.2.54. Susitikimas su ,, Karlag -2015“ ekspedicijos 

dalyviais, Seimo nariais (D.Petrulis, 

R.Juknevičienė), politologais, politikais 

(Ž.Povilionis ) 

I-IV gimnazijos klasių mokiniai  susipažins su 

tremtinių ir politinių kalinių kalinimo vietomis, 

jų atminimo saugojimu Jaunimo iniciatyvos 

skatinimas, pagilins tarptautinės ir vidaus 

politikos žinias 

Istorijos ir 

lietuvių kalbos 

mokytojai 

2016 m. 

laikas 

tikslinamas 

 

1.2.53. Dalyvavimas Nacionaliniame Konstitucijos 

egzamine I-II etape 

 

Pilietiškumo, politinio sąmoningumo ugdymas 

6-8,I-IV gimnazijos  klasėse 

Istorijos 

mokytojai 

2016 m. 

rugsėjis-

spalis 

 

1.2.54. KAM  viktorina „Ką žinai apie Lietuvos 

kariuomenę“ 
Skatinti III-IV gimnazijos klasių mokinių 

domėjimąsi Lietuvos kariuomenės istorija, 

karininko profesija 

A.Kazlauskienė 

 

2016 m. 

kovas 

 

1.2.55. Projekto ,,Kazys Grinius- iškilus Lietuvos 

Prezidentas“ organizavimas 

  

Skatinti II gimnazijos klasių mokinių 

domėjimąsi istorinėmis asmenybėmis , jų 

nuopelnais lietuvių tautai 

R.Kemzūrienė  

A.Kazlauskienė 

2016 m. 

balandis- 

gegužė 

 

1.2.56. Europos dienos paminėjimas Skatinti mokinius domėtis ES istorija, jos 

raidos etapais ; dalyvauti kuriant stendus, 

Europos dienai paminėti 

Geografijos 

mokytojai 

2016-05-09   

1.2.57. Europos kalbų dienos paminėjimas Skatinti mokinius domėtis kitomis Europos 

šalių kalbomis, jų kultūra, papročiais, 

tradicijomis. Dalyvaus 70 procentų  mokinių 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

2016 m. 

rugsėjis 
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Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

1.3.Tobulinti tėvų ir globėjų/ rūpintojų informavimo sistemos kultūrą. 

1.3.1. Mokinių tėvų/ globėjų/ rūpintojų informavimo ir 

švietimo programos vykdymas (pagal atskirą 

planą ) 

Sistemingas tėvų informavimas, mokymosi, 

elgesio problemų sprendimas ir likvidavimas. 

Bendradarbiavimo plėtotė 

G.Gailiūnienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui,  klasių 

auklėtojai 

2016 m.  

1.3.2. Atvirų durų organizavimas Išplėtota mokinių- tėvų/ globėjų/ rūpintojų- 

mokytojų bendrystė, sprendžiant problemas 

G.Gailiūnienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2016 m. 

vasaris, 

gruodis 

 

1.3.3. Bendruomenės valanda su kapelionu kunigu 

Tomu Paliukėnu. „Tikėjimas. Tikėjimas 

prietarais“ 

Nuoširdaus bendradarbiavimo su mokinių 

tėveliais. Tikėjimo grožio ir iššūkių 

supratimas- priėmimas 

 

Kapelionas kun. 

T. Paliukėnas 

2016 m. 

paskutinę 

mėnesio 

savaitę 

 

1.3.4. Šeimų vakaronės organizavimas 
 

 Siekiama glaudesnio gimnazijos tėvų 

bendravimo, stiprinamas priklausomumo 

gimnazijai jausmas. Dalyvaus apie 30 šeimų. 

TIK nariai, 
V. Rudokienė,  
I. Bučiūnienė  

Balandžio 

mėn.  
  

1.3.5. Šeimų stovyklos “Raktas” organizavimas Stiprinamas bendruomeniškumo jausmas, 

puoselėjamos krikščioniškos vertybės, ugdomi 

sveikos gyvensenos įgūdžiai. Dalyvaus iki 70 

įvairių klasių mokinių ir apie 15 tėvelių. 

TIK nariai, 
V. Rudokienė, 
I.Bučiūnienė 

2016-06/1-3  

Stovyklavietė 

,,Vaikystės 

šilelis‘ 

Immaculata 

fondo lėšos 
4000 dolerių  

1.3.6. Kalėdinės popietės mokinių tėveliams  

organizavimas 

Stiprinamas bendruomeniškumo jausmas, 

puoselėjamos krikščioniškos vertybės 

Menų mokytojai 2016 m. 

gruodis 

 

1.3.7. 1-4 klasių mokinių tėvų/ globėjų/ rūpintojų 

informavimas ir švietimas: 

Tėvų pagalba mokantis. 

Individualūs pokalbiai. Klasės tėvų susirinkimai. 

Visuotiniai tėvų susirinkimai: OLWEUS patyčių 

prevencijos programos, ugdymo planas, pasiekimų 

vertinimas, vidaus tvarkos taisyklės, susikaupimo 

popietės (Advento, Gavėnios) 

Tradicinė šeimos savaitė. 

Gerės mokytojų, tėvų, administracijos 

bendradarbiavimas padedantis  vaikams 

mokytis, pokalbiuose, susirinkimuose dalyvaus 

90 procentų mokinių tėvų. 

Bus pasiektas glaudesnis tėvų  ir gimnazijos 

bendradarbiavimas ir bendravimas, stiprinamas 

priklausomumo gimnazijai jausmas, dalyvaus 

80 procentų tėvų. 

 

E. Dilienė, 

1-4 klasių 

mokytojos  

2016 m.   
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

Meninių programų tėvams rengimas ( Advento, 

Šv. Kalėdų, Motinos dienos, Abėcėlės šventės, 

Mokslo metų baigimo, Šeimos). 

2.1.Siekti efektyvaus mokymo/si, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui siekti didžiausios asmeninės pažangos, skatinant mokinių savarankišką  ugdymosi 

tikslų ir mokymosi būdų pasirinkimą, bendradarbiaujant, siejant teoriją su praktika. 

2.1.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

bendruomenei ,,Pamokos, orientuotos į pagalbą 

mokiniui, modeliavimas ir planavimas. Mokinių 

išmokimo stebėjimo, pokyčių fiksavimo bei 

pasiekimų vertinimo metodikų taikymo pamokose 

praktika“ 

Mokytojai gebės taikyti naujausius modernios 

pamokos reikalavimus, pagrindinį dėmesį 

skiriant pagalbai mokiniui ir pasiekimų 

vertinimo integralumo pamokoje praktikai. 

 

E.Dilienė 2016 m. 

rugsėjis 

MK lėšos 

2.1.2. Ugdymo proceso diferencijavimas: 

Laikinųjų grupių sudarymas 5-8, I-II gimnazijos 

klasėse ; 

VGTU grupės sudarymas I gimnazijos klasėse; 

Individualių ugdymo/si planų sudarymas ir 

koregavimas III-IV gimnazijos klasėse 

Aptarti skirtingų mokymosi poreikių mokinių 

motyvavimo būdai pamokoje, numatytos 

strategijos jiems taikyti, diferencijuotas 

ugdymo procesas 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė 

2016m. 

kovas- 

gegužė 

 

2.1.3. Vidurinio, pagrindinio, pradinio  ugdymo  dalykų 

ilgalaikių  planų, pasirenkamųjų dalykų, dalykų 

modulių programų, neformaliojo  švietimo 

programų parengimo kokybės įvertinimas ir 

įgyvendinimo inspektavimas 

Parengti ilgalaikiai dalykų  planai ir 

programos, atitinkančios ugdymo turinį, 

atspindinčios dalykų  integraciją ir įvairių 

gebėjimų, poreikių vaikų ugdymą. Įvertintas 

programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas, 

mokinių atsakomybės, savarankiškumo, 

saviraiškos, iniciatyvumo, komandinio darbo 

ugdymas 

 E.Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė 

2016 m.  

2.1.4. Vidinis atvirų pamokų stebėjimas Metodinėse 

grupėse , jų 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 

2016 m.  

2.1.5. Geros pamokos modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas (pamokų stebėjimas, aptarimas, 

refleksija) 

 

Sukurtas geros pamokos modelio aprašas, 

parengti kriterijai. Stebėtų ir aptartų vieno 

mokytojo vestų pamokų skaičius per m. m. – 

ne mažiau 2 pamokų, kuriose įgyvendinimas 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

2016 m. 

lapkritis  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

geros pamokos modelis. 

2.1.6. Patirties mainų „Kolega – kolegai“ užduočių ir 

veiklų pamokose, namų darbų  diferencijavimo  ir 

individualizavimo klausimais aptarimas 

Vykdytas gimnazijos mokytojų   

bendradarbiavimas, patirties sklaida. 

Tobulintos kompetencijos, susijusios su 

užduočių kūrimu ir pateikimu, veiklų 

pamokose organizavimu, namų darbų  

diferencijavimu ir individualizavimu. 

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

2016 m. 

gruodis 

 

2.1.7. Mokinio individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo modelio parengimas. Rekomendacijų 

modelio įgyvendinimui parengimas.  

Parengtas Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo modelis. Jam pritarė 

gimnazijos bendruomenė ir susitarė dėl 

įgyvendinimo.  

Metodinė taryba 2016 m. 

gruodis 

 

2.1.8. Ugdomojo konsultavimo veiklų vykdymas ir 

plėtojimas 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams   

Sudarytos sąlygos vidutiniškai 3-4 kartus 

kiekvienam 5-8, I-IV gimnazijos klasių 

mokiniui apsilankyti konsultaciniuose 

centruose, pagilinti žinias ar likviduoti 

mokymosi spragas 

V.Dumbrienė, 

konsultacinių 

centrų vadovai 

2016 m.  

2.1.9. Prevencinės veiklos ir 

 sveikatos stiprinimo  priemonių  organizavimas ir 

vykdymas 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams  

(pagal atskiras programas)  

 

Mažės įvairių nusikalstamumo, smurto, 

žalingų 

įpročių rizikos veiksnių, formuosis teigiamos 

gyvenimo nuostatos, bus skatinama mokinių 

iniciatyva, užimtumas, kūrybiškumas 

E.Dilienė,  

VGK 

2016 m.  

2.1.10. Sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimas 1-4 

klasėse: 
Sportinės varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 
Tarpmokyklinės futbolo, šaškių, plaukimo, 

kvadrato varžybos. 
Plaukimo programa ,,Moku plaukti ir saugiai 

elgtis vandenyje“ Žemynos progimnazijos baseine 

2 klasių mokiniams. 
Sportiškiausios klasės rinkimai. 
Vasaros stovyklos ,,Atgaiva“ organizavimas. 

Stiprins sveikatą, išmoks plaukti. 
Plaukimo programoje dalyvaus 90 procentų 

antrų klasių mokinių. 
Bus organizuojamas vaikų poilsis bendraujant 

ir bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais, 

administracija. Vasaros stovykloje poilsiaus 

apie 70 pradinių  klasių mokinių. 

1-4 klasių 

mokytojos 
 
 
 
 

2016 m. 

sausis-

gruodis 

 

 

2.1.11. Vykdomos prevencinės programos ir prevencinė 

veikla: 

Mokiniai  saugiau  jausis gimnazijoje. Toliau 

mažės patyčias patiriančių mokinių skaičius. 

E. Dilienė,  

1-4 klasių 

2016 m. 

sausis-
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 
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vieta 
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mai 
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„Obuolio draugai“ (1 – 2 klasės) 

 ,,Antras žingsnis“ (3 klasės) 

Patyčių prevencinė programa OPKUS (4 klasės) 

Saugaus eismo klasė. 

,,Šviesoforo“ varžybos. 

Priešgaisrinė prevencinė  programa. 

Pažintinis-prevencinis renginys ,,Amsis ir aš“. 

Prevencinių dienų minėjimas gimnazijoje 

(Tolerancijos, diena, Psichikos diena, Žalingų 

įpročių prevencijos diena, Savaitė be patyčių ir 

kt.) 

Mokiniai toliau mokysis valdyti emocijas, 

taikiai spręsti konfliktus, bus motyvuojamas 

pageidaujamas mokinių elgesys. 

Formuosis teigiamos gyvenimo nuostatos. 

Programose ir prevencinėje veikloje dalyvaus 

100 procentų mokinių. 

 

 

 

 

mokytojos gruodis 

 

2.1.12. Ugdymo karjerai veikla 5-8, I-IV gimnazijos 

klasių mokiniams  (pagal atskirą programą)  

Mokiniai domėsis įvairiomis profesijomis, 

ugdys kūrybiškumą, mokysis pažinti save. 

Visose klasėse bus organizuoti 2-3 karjeros 

planavimo renginiai. 

R.Kazakevičienė, 

I.Bučiūnienė 

2016 m.  

2.1.13. Mokinių ugdymas karjerai 1-4 klasėse: 

Kaziuko mugė. 

Išvykos į tėvų darbovietes, tėvų dalyvavimas 

teminėse klasės valandėlėse apie profesijas. 

 

Bus kuriamas palankus emocinis 

mikroklimatas, puoselėjamos lietuviškos 

tradicijos, tautiškumas, dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

Mokiniai domėsis įvairiomis profesijomis, bus 

ugdomas kūrybiškumas, mokysis pažinti save, 

kiekviena klasė vyks bent į vieną tėvų 

darbovietę. 

1-4 klasių 

mokytojos 

2016 m. 

kovas 

  

 

Gabių mokinių ugdymo(si) galimybių.plėtojimas  olimpiadose ir konkursuose: 

2.1.14. ,,Kengūra 2016“ konkursai: gamtos, lietuvių 

kalbos, anglų kalbos, matematikos. 
IT  mąstymo konkursas „Bebras“. 
Gimnazijos 2 – 4 klasių mokinių matematikos 

olimpiada, 4 klasių anglų kalbos olimpiada. 
 

Stiprės mokinių noras mokytis, aktyvumas ir 

pasitikėjimas savo jėgomis, dalyvaus 25 

procentai kiekvienos klasės mokinių. 
Dalyvaus 20 procentų 3 – 4 klasės mokinių. 
 5 kiekvienos klasės mokiniai dalyvaus 

gimnazijos 2 – 4 klasių matematikos 

olimpiadoje. 

E. Dilienė, D. 

Kepalienė, 
1-4 klasių 

mokytojos 

2016 m. 

vasaris, 

kovas,  

spalis 

 

 

2.1.15. 1-4 klasių mokinių darbų aplankalų tobulinimas. 
XVII respublikinė moksleivių ir mokytojų 

Dalyvaus 2 – 4 klasių 100 procentų mokinių. 

Objektyvesnis bendrųjų kompetencijų 

E. Dilienė,  

1-4 klasių 

2016 m. 

sausis – 
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vieta 
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mai 
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lėšos) 

konferencija „Gamta ir mes“. 
Bendradarbiavimas su G. Petkevičaitės-Bitės ir 

,,Žaliosios pelėdos“ bibliotekomis: parodos, 

edukacinės programos. 
 Vilniaus kamerinio teatro spektaklis „Princesė ant 

žirnio“. Mokausi iš kino. Pasirinkto filmo peržiūra 

ir aptarimas. 
Edukacinė programa „Piemenėlių išdaigos“ 
 

įsivertinimas, stiprės motyvacija, pasitikėjimas 

savo jėgomis. 
Skatins vaikų domėjimąsi juos supančia gyvąja 

gamta ir aplinka, formuos mokinių pažinimo, 

kūrybiškumo, socialumo, mokymosi mokytis 

kompetencijas, bus plėtojamas vaikų 

užimtumas, tenkinami jų saviraiškos poreikiai. 
Stiprės mokinių noras mokytis, aktyvumas ir 

pasitikėjimas savo jėgomis. 2 – 3 kiekvienos  

klasės geriausi mokinių piešiniai bus 

eksponuojami bibliotekoje. 
Bus kuriamas palankus emocinis klimatas, 

dalyvaus 100 procentų mokinių. 
Dalyvaus 2 – 4 klasių 100 procentų mokinių. 

mokytojos 
 
 

gruodis 

 
 
 
 
 
 

2.1.16. 1-4 klasių valandėlės:  mokymosi stilių tyrimas, 

emocinio intelekto testas, įsivertinimo galimybių 

plėtojimas. 

Gilins mokymosi mokytis kompetenciją, 

dalyvaus 100 procentų mokinių. 
E. Dilienė,  

1-4 klasių 

mokytojos 

  

2.1.17. Individualios konsultacijos gabiems ir sunkumų 

turintiems 1-4 klasių mokiniams 
 

Geresnis mokinių  ugdymo (si) poreikių 

tenkinimas.  
Objektyvesnis bendrųjų kompetencijų 

įsivertinimas, stiprės motyvacija, pasitikėjimas 

savo jėgomis, testų rašyme dalyvaus 100 

procentų 2, 4 klasių mokinių. 
Bus galimybė kiekvieno mokinio daromą 

pažangą, palyginti su akademiniais įvairių 

sričių pasiekimais. 

1-4 klasių 

mokytojos 
 
 

  

2.1.18. 1 – 4 klasių Meninio skaitymo konkursas. 
Miesto meninio skaitymo konkurso  „Ir knyga 

mane augina“ organizavimas. 
4 klasių miesto mokinių anglų kalbos olimpiada. 
Tarptautinis piešinių konkursas ,,Išgirsk 

slapčiausią gamtos kalbą“. 
Pradinių klasių mokinių mažoji gamtos olimpiada 

Didės mokinių noras mokytis, aktyvumas ir 

pasitikėjimas savo jėgomis. 
 Klasių meninės raiškos skaitovų konkurse 

galimybę dalyvauti turės 100 procentų 1 – 4 

klasių mokinių. Kiekviena klasė po 1 skaitovą 

išrinks į gimnazijos konkursą.  
  

E. Dilienė,  

1-4 klasių 

mokytojos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 
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vieta 
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„Pelėdžiukas 2016“. 
Miesto skaitymo skatinimo projektas „Per knygą į 

gamtą“. 

  
  
 

2.1.19. Dalyvavimas I-III gimnazijos klasių mokinių 

anglų kalbos olimpiados I-II-ame turuose. 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. Dalyvaus 3 mokiniai. 

K. Lazauskaitė, 

R. Vaišnorienė 

2016 m. 

sausis 

 

2.1.20. Dalyvavimas 4 klasių mokinių Anglų kalbos 

olimpiados I-ame ir II-ame turuose 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. 

I-ame ture dalyvaus 17 mokinių. 

II-ame ture -  3 mokiniai. 

E.Daugelavičienė, 

G. Breivienė,  

L. Švelnienė 

2016-02-02, 

kovas 

 

2.1.21. Istorijos olimpiados ,,Mažoji Lietuva- istorinis 

Lietuvos regionas XVI-XX a.“ I etapas  

Nuoseklus , sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. Realizuota mokinių 

skatinimo tvarka  

A.Kazlauskienė, 

R.Kemzūrienė 

2016-01-27  

2.1.22. Dalyvavimas Lietuvos mokinių fizikos, biologijos 

ir chemijos olimpiadų II etape 
Bus skatinamas mokinių mokslinis kritinis 

mąstymas, grindžiamas tvirtomis gamtos 

mokslų žiniomis, jų kūrybiškumas ir 

savarankiškumas 

Gamtos mokslų 

mokytojai  
2016 m. 
sausis - 

vasaris  

 

2.1.23. 28-oji  Lietuvos geografijos olimpiada I-IV 

gimnazijos kasių .mokiniams I turas 
Skatinti mokinius dalyvauti olimpiadoje  ir 

užimti prizines vietas. 

D.Ožalinskienė 2016-03-02 

 

 

2.1.24. XVI Nacionalinis Č. Kudabos geografijos 

konkursas 6-8, I-IV gimnazijos  klasių  

mokiniams 

 

 
 

Populiarinti geografijos dalyką mokinių tarpe 

bei plėtoti geografinį pasaulėvaizdį;  skleisti 

žymaus geografo prof. Česlovo Kudabos idėjas 

ir populiarinti jo nuveiktus darbus;  sudaryti 

galimybę mokiniams pasitikrinti žinias ir 

gebėjimus bei įsivertinti savo geografinį 

išprusimą. 

Geografijos 

mokytojai 

 

 

 

2016-04-02 

Vilnius 

 

 

 

 

 

2.1.25. Dailės olimpiados I etapo darbų paroda Ugdomas mokinių kūrybiškumas, 

iniciatyvumas. 

A. Bijanskienė 

D.Laurinavičienė 

Vasario mėn.  

2.1.26. Dailės egzamino baigiamųjų darbų paroda  Gimnazijos III aukštas. A. Bijanskienė 

D.Laurinavičienė 

Balandžio- 

birželio mėn. 

 

2.1.27. Dalyvavimas Dailės olimpiados I –II etapuose.  

 

Ugdomas mokinių kūrybiškumas,  

iniciatyvumas. 

A. Bijanskienė 

D.Laurinavičienė 

2016 m. 

sausis- kovas 

 

2.1.28. Dalyvavimas miesto Anglų kalbos 8-tų klasių 

skaitovų konkurse 5-oje gimnazijoje 

Lavinti raiškaus skaitymo gebėjimus, skatinti 

mokinių drąsą ir pasitikėjimą  savimi. 

Anglų kalbos 

mokytojai 

2016 m. 

kovas 
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terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

Dalyvaus 3-4 mokiniai. 

2.1.29. Dalyvavimas 8 klasių mokinių vokiečių kalbos 

olimpiados I-ame ir II-ame turuose 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. 

A. Survilienė 2016 m. 

balandis 

 

2.1.30. Mokslo metų baigimo, Angelų skulptūrėlių 

laureatų, olimpiadų ir konkursų nugalėtojų 

apdovanojimo šventė 

Nuoseklus , sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. Realizuota mokinių 

skatinimo tvarka 

V.Dumbrienė, 

darbo grupė 

2016-05-31  

2.1.31.  Jaunųjų filologų konkursas. Skatinti gabiųjų mokinių ugdymosi galimybes, 

individualizuoti kūrybinę veiklą atsižvelgiant į 

asmeninius mokinio gebėjimus ir poreikius. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos  
2016 m. 

rugsėjis- 

gruodis 

 

2.1.32. Dalyvavimas aštuntoje Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiadoje 
Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas 
D.Misevičienė  2016 m. 

spalis  
 

2.1.33.  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada  Sudaromos sąlygos gabiųjų mokinių  

savarankiškumo, analitinio mąstymo, 

kūrybiškumo plėtojimui. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos  
Lapkričio- 

gruodžio 

mėn.  

  

2.1.34.  Meninio skaitymo konkursas  Ugdoma mokinių sceninė kultūra, skatinama 

saviraiška, sudaromos sąlygos gabiųjų mokinių 

poreikiams tenkinti. 

Lietuvių kalbos 

mokytojai  
Gruodžio- 

sausio mėn.  
  

2.1.35. Fizikos, biologijos ir chemijos olimpiadų I etapo 

gimnazijoje organizavimas 
 

 17 8 - 12 klasės (fizika),  9 9 - 12 klasės 

(biologija) ir 32  9 - 12 klasės (chemija) gabių 

mokinių turės galimybę pasitikrinti savo žinias 

ir gebėjimus 

Gamtos mokslų 

mokytojai  
2016 m.   
gruodis  

  

2.1.36.  Dalyvavimas ŠMM organizuojamuose rašinių 

konkursuose. 
Tikslingai ugdomi gabieji mokiniai, sudaromos 

sąlygos  individualiesiems gebėjimams lavinti, 

kūrybinei saviraiškai plėtoti. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos  
Visus mokslo 

metus  
  

2.1.37. Matematikos ir IT olimpiados I ir kiti etapai. Stiprins analitinį mąstymą bei plėtos 

kūrybiškumą. Matematika apie 10% 5-8, I-IV 

gimn. klasės mokinių, informatika apie 2%  I-

IV gimn. klasės mokinių. 

Visi būrelio nariai Sausis, 

lapkritis, 

gruodis 

 

2.1.38. Baigiamasis dr. J. P. Kazicko moksleivių 

kompiuterininkų forumas 
 

Penki 8, I, III gimn. klasių mokiniai išbandys 

savo žinias respublikiniame IT taikymo ir 

programavimo konkursuose. Po konkurso 

susipažins su KTU studijų kryptimis bei 

naujomis technologijomis. 

I.Lažauskienė Kovo mėn.  
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Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas, dalyvaujant , konkursuose, projektuose:  

2.1.39. Tautinių šokių ,,Spindulėlis“ dalyvavimas miesto 

šventėse ir konkursuose: 
dalyvavimas miesto Vaikystės šventės koncerte, 
Aukštaitijos regiono kolektyvų dainų- šokių 

šventėje, respublikinėje moksleivių dainų ir šokių 

šventėje „Tu mums  - viena“, 
,,Kalėdinės mugės 2016“ atidarymo šventėje. 
Sportinės varžybos su miesto mokyklomis 

(kvadrato, estafečių, šaškių, futbolo).   
 Draugiškos ,,Mažojo futbolo“ varžybos su l/d 

,,Gintarėlis“ ugdytiniais. 
Koncertas „Aš tiesiu tau savo ranką“ darželių 

„Žilvitis“, „Gintarėlis“, „Kastytis“, „Vaivorykštė“ 

priešmokyklinių grupių vaikams1-4 klasėms. . 
Draugiškos ,,Mažojo futbolo“ varžybos su  l/d 

,,Gintarėlis“ ugdytiniais. 
Koncertas „Aš tiesiu tau savo ranką“ darželių 

„Žilvitis“, „Gintarėlis“, „Kastytis“, „Vaivorykštė“ 

priešmokyklinių grupių vaikams. 

Bus plėtojama mokinių, mokytojų ir vietos 

Mokiniai sieks gilesnio savęs ir kito asmens 

pažinimo bei vertinimo, dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

1-4 klasių 

mokytojos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 m.  

2.1.40. Gimnazijos raštingumo konkursas, skirtas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 
Pagal klasių koncentrus parinktas diktantas  

leis pasitikrinti mokiniams jų gimtosios kalbos 

žinių ir gebėjimų kompetencijas, analizuoti 

asmeninę pažangą, atlikti pasiekimų analizę. 

Dalyvaus 96 proc.5-IV gimn. klasių mokinių. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos  
2016 m. 

vasario mėn. 
 

2.1.41. 
Geografijos olimpiada „Mano Gaubly”’ Skatinti 6-8 kl. ir I-IVgimnazijos  klasių 

mokinių domėjimąsi geografija ir jos 

populiarinimą gimnazijoje. Sudaryti galimybes 

atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius 

dalyvauti kituose geografijos konkursuose ir 

olimpiadose. 

J.Pūkaitė, 

D.Ožalinskienė 

 

 

 

2016-03/17-

18 

 

 

 

 

2.1.42. 
Panevėžio miesto mokyklų 8 klasių mokinių 

5 mokiniai besidomintys mokslu, menu, 

kultūra, patobulins ir praplės dalykines žinias, 

R.Kemzūrienė 2016-03-03 

2016-03-08 
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konkursas ,,ŽYNYS 2016”, skirtas Lietuvos 

Valstybės dienai paminėti  I -II turai 

ugdys loginį mąstymą, kūrybiškumą, 

savarankiškumą, bendradarbiavimą. 

2.1.43. 
Nacionalinis konkursas ,,LIETUVOS ISTORIJOS 

ŽINOVAS” 7-8, I-IV gimnazijos  klasių 

mokiniams 

Mokiniai stiprins tapatumo ir pasididžiavimo 

jausmą savo valstybe, kurs Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo 

tradiciją, ugdys (is) bendruomeniškumo 

jausmą, puoselės išugdytas dvasines vertybes 

R.Kemzūrienė, 

A.Kazlauskienė, 

I.Norkūnaitė 

2016-03-10  

2.1.44. Dalyvavimas Respublikiniame konkurse “Fizikos 

bandymai aplink mus” 
6 8 - 12 kl. mokiniai pasitikrins savo 

gamtamokslines žinias ir gebėjimus 
Dalia 

Dambrauskienė 
2016 m. 
kovas 

 

2.1.45. Matematikų komandinės varžybos Pakruojyje Stiprins bendravimo ir bendradarbiavimo 

įgūdžius. 
G. Lukoševičienė 

(IV)  
Vasario mėn. Mokyklos 

transportas 
2.1.46. Komandinės varžybos tarp 7 klasių „Matematika 

linksmai“ 
Skatins 7 klasių mokinių mokymosi 

motyvaciją, žingeidumą. 
G. Lukoševičienė 
V. Skrebūnienė 
A. Girletė 

Kovo mėn.  

I sav. 
10 EUR 

2.1.47. Panevėžio miesto mokyklų 5-6 klasių mokinių 

konkursas ,,Atrask istoriją“ 

Pagilinti ir pasitikrinti gimtojo krašto, 

Panevėžio miesto bei valstybės istoriją. 

V.Dumbrienė 

I.Norkūnaitė 

 

2016-04-20 

Žemynos 

progimnazija 

 

2.1.48. Tarpmokyklinė 6 klasių mokinių viktorina „ 

Deutsch mit Spass“ (Vokiečių kalbos mokytis 

smagu) „Žemynos“ progimnazijoje. 

Nuoseklus, sistemingas gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje. 

A. Survilienė 2016 m. 

gegužė 
 

2.1.49. Dalyvavimas III-oje mokyklų Aplinkosaugos 

olimpiadoje 
Bus skatinamas mokinių atsakingas požiūris į 

gamtos turtus 
N.Garuckienė 2016 m. 

lapkritis 
 

2.1.50. Gimnazijos raštingumo konkursas, skirtas 

Tarptautinei gimtosios kalbos dienai 
 Pagal klasių koncentrus parinktas diktantas  

leis pasitikrinti mokiniams jų gimtosios kalbos 

žinių ir gebėjimų kompetencijas, analizuoti 

asmeninę pažangą, atlikti pasiekimų analizę. 

Dalyvaus 96 proc.5-IV gimn. klasių mokinių. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos  
2016 m. 

vasario mėn. 
 

2.1.51. Įvairių sporto šakų varžybų organizavimas: 

Gimnazijos lyga- draugiškos tarpklasinės vaikinų 

8, I-IV gimnazijos klasių krepšinio varžybos; 

Gimnazijos jėgos pratimų varžybos I-IV 

gimnazijos klasėse; 

Draugiškos krepšinio varžybos “Mudu – abudu”; 

Daugiau mokinių bus įtraukta į sportines 

veiklas, ugdomas sveikos gyvensenos poreikis. 

Dalyvaus 60 mokinių. 

Dalyvaus 100  mokinių. 

 

Dalyvaus apie  20 mokinių;  I- IV gimnazijos 

Kūno kultūros 

mokytojai 

2016 m. 

 

 

 

 

50 EUR 

gimnazijos 

lėšos  
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Projektas ,,Dvi minutės šlovės- aerobikos 

žingsnelių junginys“; 

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5-6 klasės; 

Draugiškos vaikinų tarpklasinės krepšinio 

varžybos – 5-6  klasės 

klasės ( merginos ir vaikinai). 

Dalyvaus apie  60 mokinių 8- IV gimnazijos 

klasės (merginos). 

Dalyvaus  60 mokinių ( mergaitės ir berniukai) 

Dalyvaus 60 mokinių ( berniukai). 

 

 

 

 

 

 

2.1.52. Tradicinis žygis dviračiais po Anykščių apylinkes 

“Laimės žiburys-2016 m.” 

 

Populiarinamas judėjimas  dviračiais, sveikatos 

stiprinimas.  
7 klasės- II gimnazijos klasės - 40 mokinių 

 

K. Meliūkštis Balandis 

 

Asmeninės 

lėšos 

2.1.53. Projekto ,,Sveikatiada“ įgyvendinimas 

 

Mokiniai ugdysis sveikatą stiprinančio fizinio 

aktyvumo poreikį, gebėjimą kritiškai nagrinėti 

ir vertinti aktualius sveikatos tausojimo, 

mankštinimosi ir sporto klausimus. 1- IV 

gimnazijos klasės- visi gimnazijos mokiniai 

R. Ridikienė 2016 m. 

 

 

2.1.54. Tradicinis žygis dviračiais po Neringos 

nacionalinį parką 

 

Populiarinamas judėjimas  dviračiais,  sveika 

gyvensena. 

I- III gimnazijos klasės- 40 mokinių 

K. Meliūkštis 2016 m. 

birželis 

Asmeninės 

lėšos 

2.1.55. Dalyvavimas LR Prezidento taurės konkurse 

,,Lietuvos sveikuolis 2016” 

 

Sudaryti galimybę fiziškai stipresniems  

mokiniams  palyginti save su kitais tos pačios 

amžiaus grupės žmonėmis, įvertinti savo fizinį 

pajėgumą.  

I-IV gimnazijos klasės- 10 mokinių 

V. Semčišinas 2016 m. 

lapkritis 

Asmeninės 

lėšos 

2.2. Gerinti ugdymo kokybę, skatinant įsivertinimą kaip kasdienę gimnazijos bendruomenės praktiką. 

2.2.1. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

bendruomenei 

,,Atvirumo pokyčiams ir bendradarbiavimo 

aplinkos kūrimas bei palaikymas gimnazijoje. 

Strateginis planavimas“ 

Mokytojai supras atvirumo ir pasitikėjimo 

svarbą sutariant dėl bendrų tikslų ir interesų. 

Bendradarbiaudami suformuluos  2017-2019 

metų gimnazijos strategiją 

E.Dilienė 2016 m. 

spalis 

IV sav. 

MK lėšos 

2.2.2. Veiklos kokybės įsivertinimas. 
Įsivertinimo analizavimas ir naudojimas 

planuojant ir tobulinant gimnazijos veiklą 
2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas             

Bus parengtos rodiklių iliustracijos (4 ir 2 

lygio), įvertinta gimnazijos veiklos kokybė ir 

nustatytas lygis. 
Bus parengtos veiklos kokybės įsivertinimo 

GVKĮG 2016 m. 

rugsėjis – 

birželis 

  

 



24 
 

Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

 2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas 
 2.5.2 Mokymosi veiklos diferencijavimas 
 4.2.Pedagoginė, psichologinė  ir socialinė 

pagalba.                    
4.2.1. Pagalba mokantis 
4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas. 
4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas 
4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas 

išvados bei pateikti pasiūlymai tolimesnei 

veiklai. 
Rezultatai bus pristatyti gimnazijos savivaldos 

institucijose: Mokytojų taryboje, Gimnazijos 

taryboje. 
 

2.2.3. Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir 

fiksavimas 

  

Mokiniai (60procentų)  geba įsivertinti, 

planuoti, pasirinkti mokymosi modelį. Aptarus 

mokytojų patirtį, parengtas  Mokinio 

individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

modelis.  

Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai 

2016m.   

2.2.4. Pradinių klasių ir 5 klasių mokytojų dalykinis 

bendradarbiavimas 
Bendradarbiavimas palengvins 5 klasių 

mokinių adaptaciją 

 

E. Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

4 klasių 

mokytojos 

2016 m. 

balandis, 

rugsėjis, 

spalis 

 

2.2.5. Standartizuotų testų 2, 4, 6,  8 klasėse, PUPP, 

VBE organizavimas ir vykdymas, rezultatų 

pokyčių analizė  

Siekti nuolatinės kaitos, aukštesnių pasiekimų,  

analizuojant rezultatus, jų pokyčius. 

Tobulinama žinių ir gebėjimų  vertinimo  ir 

įsivertinimo sistema, suteikiama galimybė 

mokiniams ir jų tėvams  analizuoti  pasiekimų 

lygį miesto ir šalies mastu. 

Administracija 2016 m.  

Tiriamoji veikla: 

2.2.6. Vidurinio ir pagrindinio ugdymo programų 

kontrolinių darbų  grafiko, namų darbų krūvio  

inspektavimas, rezultatų apibendrinimas  

Užtikrintas ugdymo plano ir higienos normų 

laikymasis 

V. Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė 

2016 m.  

2.2.7. Pasirenkamųjų dalykų , modulių pasiūlos tyrimas 

III-IV gimnazijos klasėse 

Padės, išsiaiškinus mokinių poreikius, 

koreguoti ugdymo planą 

R.Kazakevičienė 2016 m. 

balandis 

 

2.2.8. Mokymosi poreikių tenkinimas pagrindiniame 

ugdyme 

Bus patobulintas ugdymo planas, tinkamiau 

organizuotas mokymosi pagalbos teikimas 

V. Dumbrienė 2016 m. 

balandis 
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2.2.9. Neformalus švietimas  5-8, I-IV gimnazijos 

klasėse 

Padės išsiaiškinti kaip gimnazijoje ir mieste 

tenkinami mokinių neformaliojo švietimo 

poreikiai 

V. Dumbrienė 2016 m. 

spalis 

 

2.2.10. Ugdymosi pokyčiai VGTU grupėje  Išsiaiškinti individualūs ugdymosi pokyčiai  II 

gimnazijos klasėse, numatytos situacijos 

gerinimo priemonės 

R.Kazakevičienė 2016 m. 

spalis 

 

2.2.11. Civilinės saugos pratybos: 

Ūkio subjekto lygio civilinės saugos stalo pratybų 

organizavimas ir vykdymas gimnazijoje. 

Panevėžio APGV paskaitų ciklas moksleiviams 

,,Būk saugus, moksleivi, išmok apsaugoti save ir 

kitus“. 

Civilinės saugos funkcinės pratybos.  

Parengtas civilinės saugos planas 

98 procentai 1-8, I, III gimnazijos klasių 

mokinių  išklausys Civilinės saugos paskaitas, 

pagilins žinias  

 

G.Gailiūnienė 

V.Poviliūnas 

 

2016-04-19 

 

2016-05-04 

 

 

rugsėjis 

 

2.2.12. Atvirų pamokų organizavimas  (mokytojas 

organizuoja 1-2 pamokas per mokslo metus): 

Integruota matematikos ir Gamtos ir žmogaus 

pamoka “Vanduo. Pigus ar brangus?” mokytoja 
Jolita Pūkaitė 2016 m.kovas – balandis; 

Atvira  integruota istorijos- muzikos pamoka II 

gimnazijos klasių mokiniams ,,Lietuva 

valstybingumo keliu“ Mokytojos A.Kazlauskienė, 

 I.Norkūnaitė   2016 m. balandis; 

Integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka 

„V. Šekspyro kūrybos šiuolaikinės 

interpretacijos“ III gimnazijos klasių mokiniams. 

Lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytojai 2016 m. 

lapkritis  

Gerosios patirties sklaida. 

Sudomins ir motyvuos mokinius dirbti 

pamokoje. Bus skatinamos jaunimo 

iniciatyvos.  

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2016 m.  

2.2.13. Gerosios patirties sklaida gimnazijos, miesto, 

respublikos mokytojams: 

Rusų kalbos mokytojos R. Žentelienės pranešimas 

miesto rusų kalbos mokytojams „Žemynos“ 

progimnazijoje 2016 m. kovo mėn.; 

Seminaras “Idėjos neformaliojo ugdymo 

Mokytojai, specialistai organizuos 

seminarus, rengs pranešimus miesto, šalies 

pedagogams. Skleis savo gerąją patirtį. 

Dalykų 

mokytojai, 

E.Dilienė 

2016 m.  
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užsiėmimams: ekologiškos kosmetikos gamyba” 

organizatorė S.Butkutė  2016 m.vasario 15 d. 

2.2.14. VGTU klasės konferencija “Fizikos ir chemijos 

laboratorinių darbų pristatymas ir rezultatų 

apibendrinimas” 

23 VGTU klasės mokiniai (I gimn. kl.) 

paskleis naujausią informaciją iš laboratorinių 

darbų ir pasidalins idėjomis tarpusavyje 

D.Dambrauskienė 2016 m. 
balandis 

 

2.2.15. Bandomųjų   Standartizuotų 

testų 8 klasėse, PUPP, VBE organizavimas ir 

vykdymas 

 Sudaromos sąlygos fiksuoti, kaupti, analizuoti 

mokinių asmeninę pažangą, nuosekliai teikti 

mokymosi pagalbą. Dalyvauja 98 proc.  

mokinių. 

R.Kazakevičienė,

V.Dumbrienė, 

dalykų mokytojai  

2016 m. 

vasaris, 

balandis 

 

Gimnazijos 

lėšos 

2.2.16. Anglų kalbos testų sudarymas ir vykdymas , 

siekiant tinkamai suskirstyti mokinius į grupes 

pagal gebėjimus 

Tikslingesnis, nuoseklesnis mokinių ugdymas, 

padėsiantis pasiekti optimaliausią dalyko žinių 

lygį pagal kiekvieno mokinio gebėjimus. 

Objektyvus mokinių mokymosi pasiekimų 

(įsi)vertinimas. Aiškus ir tikslingas mokinių 

suskirstymas į grupes (pagal jų gebėjimo lygį), 

reikalingą ugdymo (si) kokybei gerinti. 

Anglų kalbos 

mokytojai. 

2016 m. 

balandis, 

rugsėjis 

 

2.2.17. II gimnazijos klasių mokinių užsienio kalbų 

pasiekimų lygio nustatymo testų organizavimas 

Mokiniai žinos asmeninį užsienio kalbos 

pasiekimų lygį. Dalyvaus 98 procentai II 

gimnazijos klasių mokinių. 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

2016 m. 

balandis- 

gegužė 

 

2.2.18. Diagnostinių testų vykdymas III gimnazijos 

klasėse  

Sudaromos sąlygos fiksuoti, kaupti, analizuoti 

mokinių asmeninę pažangą, nuosekliai teikti 

mokymosi pagalbą. Dalyvauja 98 proc.  

mokinių 

R.Kazakevičienė,

V.Dumbrienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2016 m. 

balandis, 

gegužė 

 

2.2.19. Lietuvių kalbos, matematikos, gamtos mokslų 

(VGTU grupėje) tikrinamieji darbai klasių 

koncentrams 

Sistemingas išmokimo tikrinimas padės 

atpažinti gabius mokinius iš 7-8, I-IV gimn. 

klasių. 

R.Kazakevičienė

V.Dumbrienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Du kartus per 

m.m. 
 

2.2.20. Teminė ugdomosios veiklos priežiūra Skatins mokinių individualią pažangą. 

Plėtojamos mokytojų dalykinio turinio 

planavimo, pažangos matavimo 

kompetencijos. 

 

Administracija 2016 m.  
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2.3. Plėtoti modernaus ugdymo/si galimybes, vykdant procesą netradicinėse aplinkose, skatinant mokymąsi virtualioje aplinkoje. 

2.3.1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

bendruomenei: 

1. Seminaras: 

,,Kūrybinio mąstymo ir bendruomeniškumo 

ugdymas aktyviaisiais mokymo metodais“. 

2. Edukacinė kelionė į Sankt Peterburgą  

,,Ugdomosios veiklos ryšys su gyvenimo praktika 

pamokose ir neformalioje veikloje“. 

 

 

Mokytojai išmoks aktyviųjų metodų 

kūrybiškumui ugdyti, patraukliai planuoti 

pamokos turinį. 

Mokytojai tobulins gebėjimus ugdomojoje 

veikloje taikyti ryšio su gyvenimu praktiką. 

Mokytojai susipažins su Rusijos istoriniu 

paveldu, plės bendrakultūrinę kompetenciją. 

E.Dilienė  

 

2016-10-05d. 

 

 

2016-06/22-

26 

 

 

MK lėšos 

 

 

MK lėšos, 

asmeninės 

lėšos 

2.3.2. Bendradarbiavimo su VGTU  veiklų plėtojimas: 

VGTU grupės mokinių ugdymas (pagal planą); 

Naujų VGTU grupių steigimas I gimnazijos 

klasėse; 

Dalyvavimas nacionaliniame statybos iš 

makaronų čempionate „Makaronų tiltai 2016“. 

Sudarytos galimybės susieti praktiką su teorija, 

atliekant laboratorinius darbus VGTU bazėje, 

patobulinti mokytojų kompetencijas, sudaryti 

galimybes mokiniams , baigus VGTU grupės 

programą, įgyti diplomą, paskatinant rintis 

inžinierines studijas. 

G.Gailiūnienė, 

R.Kazakevičienė 

2016 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.3. Integruotos pamokos, edukacinė veikla tėvų 

darbovietėse. 
Bus plėtojamos modernaus ugdymo (si) 

galimybės, mokiniai susipažins ir 1 - 2 kartus 

lankysis tėvų darbovietėse 

1 - 4 klasių 

mokytojos 
2016 m.  

2.3.4. Ugdomojo proceso organizavimas netradicinėse 

aplinkose: Dailės galerijoje, Kraštotyros 

muziejuje, Gamtos mokykloje, Gabrielės 

Petkevičaitės – Bitės ir „Žaliosios pelėdos“ 

bibliotekose, pažintinės – edukacinės ekskursijos 

Lietuvoje. 

Optimizuojant mokymosi krūvį, kiekviena 

klasė 2 – 4 veiklas organizuos įvairiose 

edukacinėse erdvėse. 
 
 
 

1 - 4 klasių 

mokytojos, 
A.Cimermonienė, 

D. Kepalienė 
 
 

2016 m. 
 
 
 
 

 

2.3.5. Fizikos laboratorinių darbų atlikimas Panevėžio 

KTU fizikos laboratorijoje ir jų pristatymas 

25 III gimnazijos klasių mokinių, pasirinkusių 

A fizikos kursą, turės galimybę pagilinti savo 

teorines žinias ir sieti jas su praktika 

D.Dambrauskienė 2016 m. 

kovas 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

2.3.6. Fizikos ir chemijos laboratorinių darbų atlikimas 

VGTU laboratorijose 

45 kartus VGTU klasės mokiniai (I-II gimn. 

kl.) fizikos ir chemijos laboratorinius darbus 

atliks VGTU laboratorijose 

 

 

D.Dambrauskienė 

I. Kytrienė 

2016 m. 

visus metus 

Mokinio 

krepšelio 

lėšos 
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

Pamokos netradicinėse erdvėse: 

2.3.7.  Integruota lietuvių kalbos ir technologijų pamoka 

,,Margučiai pagal M.Martinaitį‘‘  

Puoselėjamos krikščioniškųjų švenčių 

tradicijos 5b klasėje , skatinamas 

kūrybiškumas, pagarba kultūros /literatūros 

asmenybėms 

Z.Kontrimienė  2016 m.  

Kovo mėnuo 

 

2.3.8.  Netradicinė pamoka, skirta knygnešio J.Bielinio 

170-osioms gimimo metinėms  paminėti, - filmo 

,,Knygnešys‘‘ peržiūra ir aptarimas I-II gimnazijos 

klasėse 

Plečiama mokinių kultūrinė kompetencija, 

sudaromos sąlygos išreikšti kūrybines galias, 

savarankiškai formuoti humanistinę 

pasaulėžiūrą 

V.Gaušienė, 

L.Karazijienė  

Kovo mėn.   

2.3.9.  Netradicinės pamokos gimnazijos, miesto 

bibliotekose, Panevėžio kraštotyros muziejuje, 

J.Miltinio palikimo studijų centre 5-8, I-III 

gimnazijos klasių mokiniams 

 Ugdoma mokinių  mokymo mokytis 

kompetencija, sudaromos sąlygos modernizuoti 

ugdymo/si procesą, skatinant  informacijos 

paieškas ir kaupimą kultūrinėje ir virtualioje 

aplinkoje 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Visus mokslo 

metus  

 

2.3.10. Matematikos  integruota pamoka su daile, 

technologijomis 
Apie 30 IM grupės mokinių išmoks susieti 

turimas žinias su praktika 
B.Masiokienė Spalio mėn.  

2.3.11. Netradicinė pamoka 8-tokams, skirta karjeros 

ugdymui - susitikimas su buvusiais abiturientais 
Bendravimas su buvusiais abiturientais pakels 

8-tos klasės mokinių motyvaciją, sužadins 

domėjimąsi kai kuriais ugdomaisiais dalykais 

B. Masiokienė.  

G. Lukoševičienė 

(IV) 

Sausio mėn.  

2.3.12. Netradicinė pamoka, bendradarbiaujant su Rožyno 

progimnazija 
32 8M2 grupės mokiniai įgys naujų 

technologijų naudojimo praktinių įgūdžių. 
B. Masiokienė Balandžio 

mėn. 
 

2.3.13. Nacionalinė mokinių akademija. (Matematika, 

informatika) 
Tobulins mokėjimo mokytis kompetenciją G.Lukoševičienė 

(IV), 
I.Lažauskienė 

Visi mokslo 

metai, 
Nuo rugsėjo 

 

2.3.14. Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla Tobulins mokėjimo mokytis kompetenciją B. Masiokienė, 
G. Lukoševičienė 
(IV) 

Nuo rugsėjo  

2.3.15. Dalyvavimas edukaciniame projekte 

“Nariuotakojai mokykloje” 

 

Apie 30 mokinių pagilins gamtamokslines 

žinias 

 

N. Garuckienė, 

J. Pūkaitė 

2016-04-11 Mokinių tėvų 

lėšos (1 mok. 

1,8 EUR) 

2.3.16. Visuotinis žinių ir gebėjimų patikrinimo projektas 

,,Egzaminatorius.lt Bandomasis“ 

Pasitikrinti ir įvertinti istorijos žinias , gauti 

išsamią atliktų užduočių analizę  ir palyginti 

savo pasiekimus 

R.Kemzūrienė, 

A.Kazlauskienė 

2016-03-06  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas, 

vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

2.3.17. Panevėžio kraštotyros muziejaus kilnojamųjų 

parodų pristatymas: 

Knygnešiai, 

Juozas Miltinis ir Panevėžys 

Pagilinti Panevėžio krašto istorijos žinias, 

vizualizuoti mokymąsi 

 

V.Dumbrienė 2016 m. 

gegužė, 

rugsėjis- 

spalis 

 

2.3.18. Išvyka i Vilniaus knygų mugę I-III gimnazijos 

klasių mokiniams 

 Plečiama mokinių  kultūrinė kompetencija, 

skatinama sieti ugdomąją veiklą su gyvenimo 

praktika. 

V.Gaušienė, 

Z.Kontrimienė  

2016-02-26   

2.3.19. Klasių auklėtojų organizuojamos kultūrinės- 

pažintinės ekskursijos (1-2 dienos per mokslo 

metus) 

Plečiama mokinių  kultūrinė kompetencija, 

skatinama sieti ugdomąją veiklą su gyvenimo 

praktika. 

Klasių auklėtojai 2016 m.  

2.3.20. Ekskursija mokiniams ,, Švedijos ir Latvijos 

sostinės“ 

Anglų kalbos žinių gilinimas, kultūrinės 

kompetencijos, istorijos žinių gilinimas 

V.Mackuvienė 2016 m. 

kovas 

Mokinių tėvų 

lėšos 

2.3.21. Ekskursija mokiniams „Pramogų parkai 

Vokietijoje“  

Vokiečių kalbos žinių gilinimas, akiračio 

praplėtimas. 

A. Survilienė 2016 m. 

birželis 

Mokinių tėvų 

lėšos 

2.3.22. Dalyvavimas virtualiuose konkursuose: 

 „Bebras“ , 

,,Olympis“,  

,,Kengūra“, 

,,Moki žodį- žinai kelią“ 

 

Stiprins analitinį mąstymą bei plėtos 

kūrybiškumą. Atskleis mokiniams informatikos 

mokslo grožį, patrauks jų dėmesį. Tikimės, jog 

konkurse dalyvaus apie 30% visų mokyklos 

mokinių. 

I.Lažauskienė, 

A.Kuzmickas, 

dalykų mokytojai 

 

  

2016 m. 

  

Mokinių tėvų 

lėšos  

2.3.23. Nuotolinio e.mokymo(si) kursai: 

Nuotolinis kursas „Programavimo pamokėlės“ 

Penki 8, I-II gimn. klasių mokiniai virtualioje 

aplinkoje gilins programavimo C++ kalbos  

žinias: savarankiškai mokysis, atliks užduotys, 

konsultuosis su kuratoriais ir mokytojais. Baigę 

kursą mokiniai gaus pažymėjimus ir galės 

kitais metais tęsti mokymąsi aukštesniu lygiu. 

I.Lažauskienė 

 

Sausio – 

gegužės mėn. 

Lapkričio  - 

gruodžio 

mėn. 

 

2.3.24. Netradicinės aplinkos: 

Smagioji robotika 8-19+ moksleiviams (KTU) 

 LEGO Education metodika ir žaismingieji 

robotai padarys mokymosi procesą 

spalvingesnį ir patrauklesnį. III gimn. klasės 

mokiniams, kurie pasirinkę išplėstinį kursą, 

bus organizuojami smagiosios robotikos du 

užsiėmimai.  

 

I.Lažauskienė  Balandžio-

gegužės mėn. 

200 EUR  
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Eil.Nr. Priemonės Laukiamas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 
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vieta 

Asignavi 

mai 

(numatomos 

lėšos) 

2.3.25. Edukacinių aplinkų tobulinimas, materialinės 

bazės turtinimas 

 

Bus kuriamas palankus mokytis emocinis 

klimatas. 

Vaizdumas pamokose leis siekti geresnių 

ugdymo (si) rezultatų. 

Dalykų 

mokytojai, 

administracija 

2016 m.  

2.3.26. Gimnazijos edukacinių erdvių išplėtojimas: 

 

Tikslinės duomenų saugyklos įrengimas  

  

Informacinių technologijų kabinetų remontai 

 

 

3D klasės įrengimas 

Išplėtotos edukacinės erdvės  G.Gailiūnienė, 

V.Poviliūnas 

2016 m. 

 

 kovas  

 

birželis- 

rugpjūtis 

 

birželis-

rugpjūtis 

 

 

700 EUR 

 

1 700 EUR 

 

 

10 000 EUR 

 

IV. 2016 METŲ ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANO ĮSIVERTINIMAS 

 

4.1. Direkciniai pasitarimai (vieną kartą per savaitę). 

4.2. Mokytojų susirinkimai (vieną kartą per mėnesį). 

4.3. Metodinės tarybos posėdžiai: 

4.3.1. 2016 m. Švietimo ir ugdymo plano sudarymas (sausis) 

4.3.2.Metodinių priemonių, vadovėlių užsakymas 2016 m.(vasaris) 

4.3.3.III gimnazijos klasių ugdymo/si plano sudarymas 2016-2017 m. m. (kovas) 

4.3.4. Pasiruošimas dalyvavimui  Standartizuotuose testuose (balandis) 

4.3.5. Gimnazijos ugdymo plano 2016-2017 m.m. koregavimas (gegužė)  

4.3.6.Gimnazijos mokytojų metodinės veiklos apibendrinimas (birželis) 

4.3.7. Gimnazijos mokytojų metodinės veiklos planavimas 2016-2017 m.m.(rugpjūtis) 

4.4. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

4.4.1. 2015-2016 m. m. pirmojo pusmečio rezultatų analizė (vasaris) 

4.4.2.2015-2016 m. m. metinių rezultatų analizė (birželis) 

4.4.3. Brandos egzaminų rezultatų analizė (rugpjūtis) 

4.5. 2016 m. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita (birželis, gruodis) 
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V. ASIGNAVIMŲ PLANAVIMAS 2016 M. 

LĖŠŲ POREIKIS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

  Asignavimai 2016 m. (Tūkst.EUR) 

1. Lėšų poreikis programai 1490,3 

2. Finansavimas 1490,3 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 270,4 

 Iš jų:  

2.1.1  Mokinių kelionės išlaidoms Specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 6,8 

2.1.2 Mokymo aplinkai finansuoti 262,5 

 Vaikų socializacijai 1,1 

2.2 LR valstybės  Lėšos 1202,9 

 Iš jų:  

2.2.1 Nemokamas maitinimas 32,7 

2.2.2 Specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti 1168,5 

2.2.3. Viešųjų darbų organizavimo lėšos 1,7 

2.3 Kiti šaltiniai 17 

 Iš jų :  

2.3.1 2 proc.parama 9 

2.3.2 Parama iš užsienio 4 

2.3.3 Kitos lėšos (pienas, vaisiai) 4 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 2016 m. sausio 12d. posėdžio  

nutarimu,  protokolo  Nr. GT1-1 

 


