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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJA  
 
 

2013 METŲ ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS 
 
 

I. 2012 METŲ GIMNAZIJOS SITUACIJOS IR VEIKLOS ANALIZĖ 
1.1.   2012 METŲ GIMNAZIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Švietimo ir ugdymo plano 2012 m. ataskaita 

 
2012 metais gimnazijoje atlikus pastato renovaciją bei dalies patalpų vidaus remontą, 

sukurta jauki ir saugi aplinka, išplėtotos užsienio kalbų, meno dalykų ugdymui skirtos edukacinės 
erdvės. Ypatingas dėmesys skiriamas krikščioniškųjų vertybių ugdymui, todėl vienu iš metinių 
tikslų iškeltas mokinių krikščioniško humanistinio požiūrio į gyvenimą, pilietinės brandos 
formavimas. Kad šis tikslas būtų įgyvendintas, didžiausias dėmesys skirtas savito krikščioniškojo 
ugdymo sistemos kūrimui, krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos plėtojimui ir tautiškumo, 
pilietiškumo bei tolerantiško požiūrio į pasaulinę kultūrą skatinimui. Kartu su šalies katalikiškomis 
mokyklomis gimnazijos administracija aktyviai įsitraukė į dokumento „Katalikiškojo ugdymo 
sistemos samprata“ rengimo darbą. Samprata parengta ir patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu 2012 m. lapkričio 16 d. Nr. V-1599. 

Sistemingai vykdoma sielovadinė veikla: kartą per mėnesį Kristaus Karaliaus  
katedroje organizuojamos bendruomeninės Šv.Mišios, kas savaitę susikaupimo valandėlės 
gimnazijos koplyčioje, visus metus organizuojamos katechezės, rekolekcijos mokiniams, 
mokytojams ir tėvams, tradiciniai sielovadiniai renginiai stiprina katalikiškos gimnazijos identitetą, 
skatina bendruomenės narių dvasinį augimą bei ugdo pareigos ir atsakomybės jausmą liudyti 
evangelines vertybes kasdieniame gyvenime. 2012-2013 m.m. 3-4 kl. krikščioniškų vertybių 
ugdymo programai įgyvendinti sėkmingai buvo pritaikyta Švedijos ir Lietuvos Biblijos draugijų 
parengta programa „Biblijos nuotykis“, puikiai padedanti vaikams susipažinti su Šventajame Rašte 
pasakojama Išganymo istorija ir išmokti patiems ją papasakoti. Taip ugdomi ne tik mokėjimo 
mokytis, meninės išraiškos įgūdžiai, bet ir vertybinės nuostatos. 

Tradiciškai dalyvaujama Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos renginyje 
„Mažosios scenos dienos“ Kauno Jėzuitų gimnazijoje, kur 16 mokinių, vadovaujami teatro 
mokytojos,  pristatė meninę kompoziciją pagal R. Tagorės filosofinius apmąstymus, sakralinės 
muzikos festivalyje ,,Laudate Dominum 2012“ Juodkrantėje (dalyvavo 25 mokiniai), Šv.Cecilijai 
skirtame respublikiniame chorų sakralinės muzikos konkurse Panevėžio menų mokykloje. Advento 
ir gavėnios laikotarpiui skirti susikaupimo vakarai, susitikimai su Vyskupu ar gimnazijos kapelionu, 
buvo švenčiama Motinos diena, organizuojama pradinių klasių Šeimos savaitė . Reguliariai 
vykdoma krikščioniškųjų vertybių ugdymo programa. Pradiniame ugdyme į auklėjamąją veiklą 
integruojama gimnazijos parengta ir su antruoju steigėju, Panevėžio  vyskupijos kurija, suderinta 
katalikiško auklėjimo programa. Efektyviai bendradarbiaujama su šalies krikščioniškojo ugdymo 
mokyklomis: Vilniaus Jėzuitų bei Kauno Jėzuitų gimnazijomis, Vilniaus ,,Versmės“ katalikiška 
gimnazija, Alytaus Šv.Benedikto gimnazija, Šiaulių ,,Sandoros“ pagrindine mokykla. Dalyvaujama 
Nacionalinės katalikiškųjų mokyklų asociacijos veikloje. Dalijantis patirtimi buvo pasiekta 
aukštesnės ugdymosi proceso kokybės, surasta naujesnių ir veiksmingesnių ugdymo metodų. 
Formuojant mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, krikščioniškas vertybines 
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nuostatas, gimnazijose surengta tradicine tapusi ,,Draugystės šventė“, kurioje dalyvavo  nemažai 
mokinių iš įvairių šalies katalikiškų mokyklų: Šiaulių ,,Sandoros“ pagrindinės mokyklos; Vilniaus 
,,Versmės“ mokyklos; Krakių pagrindinės mokyklos; Panevėžio M.Rimkevičaitės technologijų 
mokyklos (iš viso 120 mokinių). Dalyvauta II-IV gimnazijos klasių mokiniams skirtose 
rekolekcijose ,,Kairos“ Vilniuje, kurias organizavo Vilniaus ,,Versmės“ katalikiška gimnazija ir 
Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija (dalyvavo12 mokinių). Mokytojams organizuoti 
kvalifikacijos tobulinimo seminarai: rekolekcijos ,,Ir štai pergalė, nugalinti pasaulį: mūsų tikėjimas“ 
(dalyvavo 52 mokytojai), seminaras ,,Gražiausias meilės suvokimas – tarnystė“ (dalyvavo 43 
mokytojai). Gimnazijos bendruomenė skatinama organizuojant tradicinį renginį ,,Gimnazijos 
šviesuolis“, kuriame mokinių ir mokytojų išrinkti nominantai apdovanojami Angelo skulptūrėle. 

Aktyvi ateitininkų, maltiečių, maironiečių, skautų organizacijų veikla palaiko ir 
puoselėja gimnazijos tradicijas. Glaudus religijos, istorinės praeities ir dabarties ryšys tęsiant 
gimnazijos tradicijas ugdo mokinių pasaulėžiūrą ir tapatumo jausmą. Buvo plėtojama šių 
organizacijų veikla, dalyvaujant įvairiuose miesto renginiuose, akcijose ir pan.,  skirtuose 
valstybinių švenčių paminėjimui,  ateitininkų ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje, Jaunųjų 
maltiečių sąskrydyje, liturginėse ir tautinėse šventėse, įsitraukta į respublikinius renginius: 
maltiečiai ir ateitininkai dalyvavo ,,Maisto banko“, ,,Kalėdinės sriubos“ akcijose,  ateitininkų 
įžodžio šventėje Pandėlyje, Šiauliuose vykusioje skautų „ Pavasario‘‘ šventėje. Dalyvaujant 
ateitininkų projekte „TAPK“, finansuojamame iš Europos fondo lėšų, organizuotas žygis „ 
Partizanų keliais‘‘, išvyka į Šiaulius „ Pažink savo kraštą“. Parapijos namuose surengta popietė  
„Advento papročiai ir tradicijos“. Dalyvauta Panevėžio vyskupijos katechetikos centro 
organizuotame projekte,  viktorinoje „Visuomet džiaukitės Viešpatyje“ J. Matulaičio metams 
atminti.   

Ugdoma mokinių pilietiškumo, tautinę,  meninę bei kultūrinę kompetencijos, 
skatinamas tautiškumo, pilietiškumo bei tolerantiško požiūrio į pasulinę kultūrą formavimas. 
Minimos valstybinės dienos:  Sausio 13-osios (pilietinėje akcijoje dalyvavo visa gimnazijos 
bendruomenė), Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginiai,  organizuotas dailaus rašto konkursas 
,,Aš – Lietuvos pilietis“. Gimnazijoje pamėgti ir puoselėjami tradiciniai renginiai: Rugsėjo 1-osios 
šventė, vysk. Kazimiero Paltaroko gimtadienio minėjimas, Kaziuko mugė, Gimnazistų krikštynos, 
Šimtadienis, Žemės dienos minėjimas, Motinos diena, Paskutinio skambučio, Brandos atestatų 
įteikimo šventė, Mokslo metų baigimo šventė. 25 II-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo 
Konstitucijos egzamino  I bei II etapuose. Dalyvauta teatro ir istorijos konkurse „Tūkstantmečio 
atspindžiai“ (dalyvavo 20 mokinių). Gimnazijoje suorganizuota istorijos konferencija III gimnazijos 
klasių mokiniams  „Vyskupo K. Paltaroko kelias. Pasipriešinimo istorija“, skirta vyskupo 
Kazimiero Paltaroko istorinės asmenybės visapusiškesniam atskleidimui ir suvokimui, gimnazijos 
identiteto stiprinimui bei mokinių pasididžiavimo jausmo savo mokykla ugdymui. 

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje miesto visuomenei 
pristatyta gimnazijos istorijos mokytojo eksperto J.Brazausko straipsnių knyga „Išlieka tai, kas 
užrašyta“, kurioje apibendrinta istorijos mokytojo ir klasės auklėtojo geroji  patirtis, sukaupta per 
aštuonerius darbo gimnazijoje metus.  Gimnazijos pradinių klasių tautinių šokių kolektyvas 
,,Spindulėlis“ garsino gimnazijos vardą respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje ,,Mūsų 
vardas – Lietuva“, vyresniųjų klasių mokiniai atstovavo gimnazijai respublikinėje sporto šventėje 
,,Sportas visiems“ Palangoje. Į auklėjamąją veiklą integruota miesto kino centro ,,Garsas“ pasiūlyta 
ugdomoji programa mokiniams ,,Mokausi iš kino“.  

Skatinant gimnazijoje mokinių pageidaujamą elgesį, patobulintos Mokinių elgesio 
taisyklės, lankomumo tvarka. Kas savaitę klasių valandėlių metu įgyvendinama Olweus patyčių 
prevencijos programa. 

Žymiausios gimnazijos veiklos akimirkos fiksuojamos metraštyje, gimnazijos 
tinklapyje, leidžiamas gimnazijos laikraštis ,, Žiburiukas”. 

Efektyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Panevėžio Vyskupijos kurija, 
Nacionaline katalikiškų mokyklų asociacija, Panevėžio Senelių globos namais, Vytauto Didžiojo 
universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Panevėžio kolegija, Panevėžio profesinėmis 
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mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis ,,Gintarėliu“, ,,Kastyčiu“, ,,Žilvičiu“, ,,Vaivorykšte“, 
,,Voveraite“. Organizuota tradicine tapusi pradinių klasių Mažoji sporto šventė kartu su 
ikimokyklinių įstaigų auklėtiniais. 

Siekiant ugdymo kokybės, tobulinamas ugdymo turinio diferencijavimas ir 
individualizavimas, organizuojamas tarpdalykinis integravimas, stiprinamas gyvenimiškų 
įgūdžių įtvirtinimas, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ugdymo procese. Daug 
dėmesio skirta tikslingos edukacinės aplinkos sudarymui. Šie uždaviniai pakankamai efektyviai 
įgyvendinti netradicinių, integruotų pamokų metu, per įvairius projektus ir programas pamokinėje ir 
neformalioje veikloje. Organizuojamos netradicinės pamokos pradinių klasių mokiniams kartu su 
Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centru 
tęsiant ilgalaikį projektą ,,Biblioteka šalia tavęs“. Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo 
Gamtos mokyklos organizuojamuose renginiuose, projektinėje veikloje. Patobulintas tarpdalykinis 
bendradarbiavimas vyresnėse klasėse (istorija-politologija, istorija-teisė), įgyvendintas istorijos-
geografijos projektas ,,Lietuva tarp Europos valstybių“  8 ir II gimnazijos klasių mokiniams. 
Baigiamasis projekto darbas vyko gimnazijos aktų salėje pristatant vaizdiniu, IKT būdu. Mokiniai 
pasitikrino kurso įsisavinimo kokybę, pamatė silpnąsias bei stipriąsias savo ugdymosi puses. 
Mokytojai pakoregavo tolimesnes ugdymo kryptis. Rengiamos atviros integruotos  pamokos.  
Lietuvių kalbos mokytojos organizavo integruotų veiklų ciklą, skirtą  Maironiui ,,Būti su Maironiu“ 
(mažosios konferencijos klasėse, meninė kompozicija, videofilmo peržiūra, kūrybos laboratorija, 
Maironio poezijos skaitymai).  Netradicinės tiksliųjų, gamtos mokslų pamokos – išvykos 
organizuotos į  Panevėžio gamyklas, elektrines, KTU laboratorijas. 30 III-IV gimnazijos klasių 
mokinių dalyvavo netradicinėje pamokoje – išvykoje į gamyklą „Kalnapilis“. Integruotose 
matematikos – informacinių technologijų pamokų ciklo veiklose „Geometrinės figūros“, 6 klasių 
mokiniai tobulino įgūdžius, naudodami Imagine Write programą. Mokiniai aktyviai dalyvavo 
mokymuose verslumą skatinančiose netradicinėse erdvėse ,,Versli Lietuva“, verslumą skatinančių 
renginių ciklo forume, šešių mokinių komanda dalyvavo respublikinio konkurso ,,Verslo genijus“ 
finale. Ugdant užsienio kalbos kompetenciją, organizuotos netradicinės užsienio kalbų pamokos 
pamokos 6-7 kl. I-IV gimnazijos klasių mokiniams kino teatre ,,Garsas“. Filmų peržiūros ir 
aptarimų metu jaunesnių klasių mokiniai  mokėsi sieti dalyko turinį su socialine aplinka. Pradinių 
klasių, lietuvių kalbos, menų pamokos vyko su pamokos turiniu susijusiose aplinkose : Kraštotyros 
muziejuje (pradinių, 5, 7 kl. mokiniams), Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje 
bibliotekoje bei jos filiale Vaikų ir jaunimo literatūros centre,  Dailės galerijoje, Katedroje,Vilniaus 
Dailės galerijoje (I-IV gimn. kl. mokiniams). Organizuota išvyka į knygų mugę, kur mokiniai 
dalyvavo įvairiuose mugės renginiuose, plėtė kultūrinį akiratį. Vyko diskusijos mokytojų 
metodinėse grupėse „Krikščioniškųjų vertybių ugdymo galimybės gamtos mokslų pamokose“, 
lietuvių kalbos mokytojai gerąja patirtimi dalijosi internetiniame tinklapyje 
www.lituanistuavilys.lt.. Lietuvių kalbos mokytojai sėkmingai dalyvauja  projekte „Inovatyvios 
lietuvių gimtosios kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas“, pamokose 
taikydami ugdymo inovacijas. 30 mokytojų tobulinosi kvalifikaciniame seminare ,,Debatų 
metodikos pritaikymas pamokoje ir klasių valandėlėse“, siekiant taikyti įvairesnius ugdymo būdus 
pamokų metu ir auklėjamojoje veikloje, dalyvavo LITEXPO organizuojamoje metodinių priemonių 
parodoje ,,Mokykla 2012“,  metodinėse dienose ,,Ugdymo inovacijos ir problemos“. Gimnazijos 
aprūpinimas mokinį motyvuojančiomis priemonėmis, anglų kalbos, dailės, technologijų erdvių 
išplėtojimas pagerino pamokos kokybę. 

Gimnazijoje sudarytos sąlygos tobulėti ir atsiskleisti gabiems bei talentingiems 
vaikams. Nuoseklus dalykinių olimpiadų organizavimas padeda išaiškinti gabiuosius mokinius 
(mokiniai yra matematikos, informacinių technologijų, istorijos  I-III vietų mieste nugalėtojai, 
respublikos etapo dalyviai,  menų olimpiadų ir konkursų laureatai). 

Ugdymas diferencijuojamas: skiriamos skirtingo sudėtingumo lygio užduotys, 
mokiniai turi galimybę įsisavinti kursą jų pačių tempu, teikiamos papildomas užduotys, siekiant 
praplėsti žinias ir įgūdžius, sudaromos sąlygas mokiniams tobulinti ypatinguosius gebėjimus įvairių 
renginių metu: konkursuose, olimpiadose, varžybose ir kt. Rūpinantis pagalba mokiniams bei jų 

http://www.lituanistuavilys.lt/�
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poreikių tenkinimu, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, nuosekliai planuoti 
tolesnę pažangą ir pasiekimus organizuojamos įvairių dalykų olimpiados, varžybos, konkursai, 
parodos gimnazijoje, skelbiamos mokinių publikacijos  literatūriniame žurnale ,,Laimiukas“, 
žurnale ,,Žvaigždutė“, Panevėžio dienraščiuose, gimnazijos laikraštyje ,,Žiburiukas“. Mokiniai 
aktyviai dalyvauja miesto, šalies olimpiadose bei užima jose prizines vietas. Organizuoti talentų 
paieškos konkursai, dalyvauta respublikiniame konkurse ,,Tūkstantmečio vaikai“. Mokiniai 
skatinami dalyvauti tarptautiniuose Kengūros (kalbų, matematikos, gamtos) ir ,,Bebro“ (IKT) 
konkursuose. Mokiniai dalyvauja gimnazijos neformaliojo švietimo būreliuose, skatinami lankyti 
miesto neformaliojo švietimo įstaigas. Efektyvi gabiųjų mokinių skatinimo sistema: ketvirti metai 
vyksta pirmojo pusmečio mokslo pirmūnų pagerbimo šventė ,,Atžalynas“ gimnazijos šviesuolio 
rinkimai ,,Angelas“,  organizuojamos skatinamosios išvykos, mokiniai pagerbiami padėkos raštais, 
diplomais. Konsultaciniuose centruose, moduliuose, pasirenkamuosiuose dalykuose, būrelių 
veikloje  mokiniai turi galimybę ugdytis, tobulinti ypatingus gebėjimus.  3 mokinės dalyvavo 
Šiaulių S.Daukanto gimnazijos  respublikinėje gamtos mokslų konferencijoje, 2 mokiniai Europos 
sąjungos Jaunųjų mokslininkų nacionaliniame etape (chemijos), veikė matematikos būrelis „Alfa 
plius beta“ I-IV gimn. klasių mokiniams, tačiau  būrelio veikla vyresnių klasių mokiniams 
nepasiteisino dėl didelio mokinių užimtumo, organizuotas neakivaizdinis „Išminčiaus“ klubas 5a, 
5b kl. mokiniams. Buvo kuruojami  besimokantys neakivaizdinėje jaunųjų fizikų  mokykloje 
,,Fotonas“ (7 mokiniai),  chemikų mokykloje ,,Pažinimas“, Nacionalinėje moksleivių akademijoje, 
LJMM (2 mokinės). Dvi pradinių klasių mokinės  respublikinėje tarpdalykinėje mokinių 
konferencijoje ,,Menas ir žmogaus dvasinis pasaulis“ parengė pranešimą ,,Auga gerumo sparnai“, 
dvi pradinių klasių mokinės pristatė tiriamąjį darbą respublikinėje gamtamokslinėje konferencijoje 
,,Gamta šalia mūsų 2012“.  

Siekiant geresnio  anglų kalbos įsisavinimo 5, 6 klasių mokiniams pasiūlyta rinktis 
anglų kalbos modulius: ,,Kūrybiniai darbai anglų kalba“, ,,Įdomioji anglų kalbos gramatika“, 
,,Kalbėkime angliškai“, ,,Anglų kalbos gramatikos pasaulyje“,  I ir II gimnazijos klasių mokiniai, 
siekdami geriau pasiruošti PUPP, rinkosi lietuvių kalbos ir matematikos modulius: ,,Tekstų 
sintaksinis nagrinėjimas“, ,,Taisyklingos rašybos įtvirtinimas“, ,,Praktiniai matematikos 
uždaviniai“, ,,Matematika realiame gyvenime“, ,,Reiškiniai, lygtys, trikampiai“, ,,Matematika 
besidomintiems“, ,,Matematikos uždavinių sprendimo strategijos paieška“, ,,Esminių matematikos 
temų įtvirtinimas“. Popietė 5 kl. mokiniams ,,Renkuosi mokytis antrąją užsienio kalbą“ padėjo 
mokiniams motyvuotai pasirinkti antrąją užsienio kalbą. Atliktas anglų kalbos pasiekimų vertinimo 
testas II gimn. kl. mokiniams. I gimnazijos klasių  mokiniai laikė anglų kalbos lygio (A2/ B1, B2) 
nustatymo testą. Pagal testų rezultatus suskirstyti į atitinkamas lygio grupes. 

Rūpinamasi pagalba mokiniams bei jų poreikių tenkinimu, atsižvelgiant į 
kiekvieno mokinio individualius gebėjimus, nuosekliai planuoti tolesnę pažangą ir pasiekimus. 

Siekiant individualizuoti ugdymą sudaromi III–IV klasių mokinių individualūs 
ugdymosi planai, kurie yra informatyvūs ir suderinti su mokiniais. Sudarytos sąlygos pasirinkti ir 
keisti mokomuosius dalykus, programas, modulius. 

Organizuoti bandomieji brandos egzaminai IV gimazijos klasių mokiniams ir 
bandomoji PUPP II gimnazijos klasių mokiniams. Mokytojai visus metus dirbo pagal atnaujintas 
vidurinio ugdymo bendrąsias programas, ruošė naujos padalomos medžiagos komplektus. 
Matematikos mokytojos iniciatyva buvo organizuotas kvalifikacinis renginys „Gabių mokinių 
atpažinimas ir jų ugdymo galimybės“, vykstant į KTU gimnaziją, pasisemti patirties iš gimnazijos 
mokytojų, dirbančių su gabiais mokiniais pagal atnaujintą vidurinio ugdymo programą. Visus metus 
III-IV gimnazijos klasių mokiniams buvo dėstomi pasirenkamieji dalykai bei moduliai: braižyba, 
politologijos pagrindai, teisė, psichologija, ekonomika ir verslumas, istorijos raida istoriniuose 
šaltiniuose, kūrybinis rašymas, kalbos vartojimo praktika, matematikos probleminiai uždaviniai, 
klausymo ir kalbėjimo įgūdžių tobulinimas, anglų kalbinės raiškos tobulinimas, įvairių žanrų tekstų 
anglų kalba kūrimas, fizikos uždaviniai ir jų praktinis aspektas, cheminės medžiagos ir jų kitimai, 
kurie padėjo pagilinti mokinių ugdymo turinį, buvo skatinama tolesnė mokinio pažanga, galima 
studijų pakraipa. 
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Gimnazijoje veikia 20 neformaliojo švietimo būrelių  1-4 klasių mokiniams ir 30 
būrelių 5-8 bei I-IV gimnazijos klasių mokiniams, skirti meniniam, sporto ir sveikos gyvensenos, 
kultūriniam, krikščioniškųjų vertybių ugdymui bei mokinių poreikių tenkinimui. Žaliaisias 
diplomais apdovanoti  pradinių klasių mokiniai, aktyviai dalyvavę miesto Gamtos mokyklos 
organizuojamame projekte ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“, ,,Padovanok namus 
sparnuočiui“ skirtą gamtos išsaugojimui. Aktyvia veikla pasižymi pradinių klasių popchoras 
,,Saulės vaikai“, 1-4 klasių būrelis ,,Draugauju su knyga“, maltiečių, ateitininkų organizacijos, 
maironiečių, poezijos studijos, dramos, vyresnių klasių sporto, turizmo būreliai. Pradinių klasių 
tautinių šokių kolektyvas ,,Spindulėlis“  dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų ir šokių šventėje 
,,Mūsų vardas – Lietuva“. 

Gimnazijoje kaupiami ir analizuojami egzaminų rezultatai, daroma jų lyginamoji 
analizė su miesto ir respublikos mokyklomis.  Egzaminų rezultatai svarstomi Mokytojų tarybos ir 
dalykų metodinių grupių posėdžiuose, atliekama jų analizė, rezultatai panaudojami gimnazijos ir 
atskirų dalykų ugdymo procesui planuoti bei gerinti. 

Taip pat analizuojami ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  rezultatai. 2011-
2012 m. m. II gimnazijos klasėje mokėsi 107 mokiniai. 106 mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą, 
vienas mokinys gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kadangi mokėsi pagal individualizuotą 
ugdymo programą. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti užsienio kalbų vidurinio ugdymo bendrąsias 
programas, kuriose mokinių pasiekimų lygiai pateikti kursais, II gimn. klasių mokiniai nusistatė 
užsienio kalbos mokėjimo lygį pagal Europos kalbų metmenis. Anglų kalbos mokytojai 
rekomendavo net 29% mokinių III gimn. klasėje mokytis B2 lygiu. Mokiniai suskirstyti į laikinąsias 
grupes pagal mokėjimo lygį. Metodinėse grupėse dalykų mokytojai aptaria mokinių valstybinių 
brandos egzaminų, PUPP įvertinimų ir metinių įvertinimų atitiktį. 
  Siekiant sudaryti mokiniams sąlygas įsivertinti ir sustiprinti mokymosi motyvaciją, 
organizuojamos  diagnostinės žinių patikros 4, 8 klasėse, I, III  gimazijos klasėse.  Aštuntųjų, I ir III 
gimnazijos klasių mokiniams diagnostinių žinių patikrų įvertinimas sumuojamas su I ir II pusmečio 
rezultatais ir vedamas metinis įvertinimas. Treti  metai, atsižvelgiant į  8 klasių mokinių  metinius 
įvertinimus, formuojamos mobiliosios grupės, mokantis lietuvių kalbos, matematikos. I, III 
gimnazijos klasių mokiniams sudaromos galimybės įsivertinti, numatyti tolimesnį mokymąsi. Dėl 
šių priežasčių aukštesnėse klasėse, atsižvelgus į patikrų rezultatus, galima efektyviau diferencijuoti 
ugdymo/si procesą pamokoje.  I gimnazijos klasių mokiniai lietuvių kalbos, matematikos, anglų 
kalbos mokytis skirstomi į mobilias grupes pagal mokymosi lygius. II gimnazijos klasių mokinių 
ugdymas toliau diferencijuojamas ir individualizuojamas, pagal mokymosi lygius klases 
performavus 8 klasėje. Atsižvelgiant į I-II gimnazijos klasių mokinių poreikius, sudarytos  
galimybės mokiniams rinktis pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. 2011-2012 mokslo 
metais šių klasių mokiniai pasirinko mokytis 1 pasirenkamąjį  dalyką  ir 10 modulių. 
 Pirmą kartą atlikti standartizuoti lietuvių kalbos ir matematikos  testai 4 ir 8 klasėse 
padeda formuoti mokytojų požiūrį į duomenis apie mokinių pasiekimus kaip svarbų šaltinį ugdymo 
kokybei gerinti, leidžia diferencijuoti mokymą ir I gimnazijos klasėse performuoti klases į mobilias 
grupes pagal mokinių gebėjimus lietuvių, anglų kalbų bei matematikos  pamokose. Šių testų 
organizavimas sudaro galimybę įsivertinti gimnazijos mokinių pasiekimus Lietuvos mokyklų tarpe. 
2012 m. balandžio mėn. gimnazijos mokiniai dalyvavo penkiolikmečių tyrime ,,PISA 2012“. 

Siekiant ugdymo kokybės, tobulinti ugdymo turinio diferencijavimą ir 
individualizavimą, organizuoti tarpdalykinį integravimą, įgyvendinant įvairius projektus ir 
programas pamokinėje ir neformalioje veikloje organizuotas kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
mokytojams Kauno Technikos universiteto gimnazijoje ,,Gabių vaikų atpažinimas“ (dalyvavo 12 
mokytojų). 

Kaip veiklos stiprybė gimnazijoje išskirtas aktyvus dalyvavimas gimnazijos, miesto ir 
respublikos renginiuose (olimpiadose, konkursuose, varžybose, akcijose ir kt.) ir kylanti tradicinių 
renginių gimnazijoje kokybė. Tinkamas meninės ir sportinės veiklos organizavimas lemia aukštus 
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mokinių pasiekimus. Vykdomas nuoseklus gabiųjų mokinių ugdymas, mokiniai gali įsivertinti savo 
pasiekimus miesto šalies, tarptautiniuose olimpiadose, konkursuose.  

Po ilgesnio gimnazijos nelankymo likviduoti susidariusias mokymosi spragas, 
tobulinti socialinius įgūdžius, ruoštis konkursams ar olimpiadoms mokiniai gali 34 konsultaciniuose  
centruose. Visus metus juose teikiant individualią pagalbą  sumažėjo mokymosi spragos, sustiprėjo 
mokinio pasitikėjimas savo jėgomis. Tikslingai teikiama pagalba prancūzų 6 kl. – II gimnazijos 
klasių, vokiečių 6 kl. – II gimnazijos klasių., anglų 8 kl. mokiniams konsultacinių centrų metu. 
Gamtos mokslų metodinėje grupėje išanalizavus chemijos konsultacinio centro veiklos efektyvumą, 
įsteigti  biologijos ir fizikos konsultaciniai centrai 2012-2013 m.m. Siekiant išsiaiškinti ugdymo(si) 
pokyčius organizuotos tiriamosios veiklos ,,8 ir II gimnazijos klasių mokinių tolimesnio mokymosi 
ketinimai“ ,,Auklėjamosios veiklos organizavimas 5-8, I-IV gimnazijos klasėse“. Tyrimų rezultatai 
pristatyti Mokytojų taryboje. 

Organizuojami  įvairūs prevenciniai renginiai: susitikimai, konkursai, akcijos, 
diskusijos, paskaitos, dalyvaujama projektuose, į kuriuos tinkamai įtraukiama visa gimnazijos 
bendruomenė. Mokytojams, klasių auklėtojams aktualiomis temomis kartą per mėnesį teikiama 
konsultacinė pagalba susitikimų su specialistėmis metu ,,Valanda su specialistais“. Specialistės 
parengė paskaitą klasių auklėtojams ,,Sunkiai auklėjami vaikai. Stiprinamas gyvenimiškų įgūdžių 
įtvirtinimas, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ugdymo procese. Tuo tikslu atlikti tyrimai:  
,,Psichotropinių medžiagų vartojimo klausimynas“ (anketa 7-8 kl. mokiniams),  ,,Žalingi įpročiai“ 
7-8klasėse, Olweus patyčių tyrimas 3-8 ir I-II gimnazijos klasėse. Tyrimų duomenis pristatyti 
metodinėse grupėse.  Penktokų adaptacijos  tyrimas padėjo išsiaiškinti penktokų ugdymosi sėkmes 
ir problemas. Atliktas mokymosi sunkumų priežasčių tyrimas 4-8, I-IV klasėse ir pristatytas 
gimnazijos klasių auklėtojų metodinėje grupėje, tačiau ateityje numatyta panašaus tyrimo rezultatus 
ir rekomendacijas pateikti mažesnėse dalykų mokytojų grupėse.  

Dalyvaujant šalies ir savivaldybės finansuojamuose projektuose ,,Sveikatiada”, 
,,Sveikatingumo oazė”, formuojami mokinių sveikos gyvensenos poreikis ir įgūdžiai. Mokytojai, 
specialistai nuolat konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, 
lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. Į daugelį renginių įtraukta visa gimnazijos 
bendruomenė: 

Nuo 2011 m. lapkričio mėn. įgyvendinama Pedagogikos ir psichologijos centro 
organizuojama OLWEUS patyčių prevencijos programa. Sėkmingas šios programos I etapo 
įgyvendinimas padėjo bendruomenės nariams išmokti tinkamai reaguoti į gimnazijoje pasitaikančių 
mokinių patyčių atvejus. Kas savaitę organizuojamos klasių valandėlės 3-8 ir I-II gimnazijos klasių 
mokiniams, bendruomenės narių Mokymosi ir supervizijų grupių mokymai turėjo įtakos į ženklų 
patyčių tarp mokinių sumažėjimą. Sukauptas mokomosios medžiagos  aplankas. Įsigyta patyčių 
prevencijai skirtų knygų, DVD filmų. 2013 metais ketinama dalyvauti šios programos II etape  
OPKUS.  

Visus metus organizuoti VEIK (socialinių įgūdžių ugdymo grupelės 10-14 metų 
mokiniams) užsiėmimai.  

Organizuotos ir pravestos akcijos: Pasaulio psichikos diena, Tolerancijos diena, AIDS 
diena, Nerūkymo diena, Savaitė be patyčių, Tarptautinė šeimos diena, Tarptautinė vaikų diena. 
Mūsų gimnazijai reikalingos veiklos, kurios skatina mokinių socialinių kompetencijų ir savęs, kaip 
atsakingo bendruomenės nario suvokimo jausmo ugdymąsi. Didelis dėmesys skiriamas mokinių 
socializacijai, todėl pirmose klasėse sėkmingai įgyvendinama programa ,,Antras žingsnis“, 
integruojant į auklėjamąją veiklą. Suorganizuota 1-4 kl. mokinių vasaros užimtumo stovykla  
„Atgaiva-6“ (dalyvavo 33 mokiniai), tačiau Panevėžio miesto savivaldybė skiria labai mažą 
finansavimą, todėl negalima pakviesti stovyklauti visų norinčiųjų. Veiklai vykdyti panaudojama 
nemaža dalis asmeninių mokinių tėvų lėšų. 

Mokytojai tobulino kvalifikaciją seminare ,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių ugdymo organizavimo pokyčiai ir perspektyvos“  - dalyvavo 70 mokytojų. Seminaro metu 
patobulintos mokinių pažinimo, vertinimo kompetencijos. 9 mokytojai dalyvavo mokymuose  
,,Saugios mokymo ir mokymosi aplinkos mokykloje kūrimas“. Dvi pradinių klasių mokytojos 
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dalyvavo mokymo programoje ,,Mokymai taikyti ankstyvosios prevencijos programą ,,Antras 
žingsnis“. Mokymų programa skirta pageidaujamo mokinių elgesio skatinimui nuo 2012 m. rugsėjo 
mėn. sėkmingai taikomi pirmose klasėse, integruojant ją į auklėjamąją veiklą. 

Pagalba planuojant karjerą  vykdoma sistemingai ir nuosekliai. Gimnazija dalyvauja 
projekte ,,Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinių mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai 
modelis“. Mokytojai  rūpindamiesi sėkmingu tolesniu gimnazistų mokymusi aptaria modulių 
pasiūlą. Kasmet tiriami 8 ir II gimnazijos klasių mokinių tolimesnio mokymosi ketinimai, ieškoma 
galimybių jų poreikiams tenkinti. Mokiniams sudarytos galimybės rinktis įvairias programas, 
dalykus ir modulius, o informaciją, ką tikslinga pasirinkti, yra viešai paskelbta interneto svetainėje.  

Gimnazijoje yra įkurtas ugdymo karjerai kabinetas, kuriame sukaupti leidiniai ir įvairi 
informacinė medžiaga nuolat atnaujinama. Organizuojami susitikimai su aukštųjų mokyklų 
atstovais, išvykos į Vilniaus kunigų seminariją, Vilniaus pedagoginį universitetą, Vilniaus 
Gedimino universitetą, LITEXPO parodą ,,Mokymasis. Studijos. Karjera. 2012 m.” ( II – III gimn. 
kl.). Bendradarbiaujama su KTU, VDU, VGTU, VPU, Panevėžio kolegija ir Panevėžio miesto 
profesinėmis mokyklomis. Įvertinant darbo pasaulio kaitos tendencijas organizuotos netradicinės 
pamokos mokiniams -  išvykos į Naujosios Akmenės biokuro katilinę, Pakruojo skaldos gamyklą. 

Ženklūs gimnazijos pasiekimai, dalyvaujant įvairiuose konkursuose, olimpiadose, 
varžybose, parodose ir kt. mieste, respublikoje, tarptautiniu lygiu. Mokiniai laimėjo prizines vietas:   
respublikoje:  

• Respublikinėje matematikos olimpiadoje 7b kl. mokinys Džiugas Praninskas - III vieta, 6b 
kl. mok. Jokūbas Butkus - IV vieta, komandinėje olimpiadoje 6c kl. mokinys Karolis 
Ličkūnas užėmė I vietą). 

•  Respubikiniame teatrinių lėlių kūrimo konkurse ,,Mylimiausias pasakų personažas“  2b kl. 
mokinys Laurynas Šimonis užėmė I vietą.  

• Užkrečiamų ligų ir AIDS centro organizuotame konkurse ,,Švarių rankų šokis“ 2a klasė tapo 
nugalėtoja.  

• Respublikiniame šokių konkurse ,,Aguonėlė" gimnazijos pradinių klasių tautinių šokių 
kolektyvas ,,Spindulėlis“ apdovanotas II laipsnio diplomu, jam suteikta II meninio 
pajėgumo kategorija. Kolektyvas 2012 m. liepos 4-8 d. dalyvavo respublikinėje moksleivių 
dainų ir šokių šventėje ,,Mūsų vardas – Lietuva“(18 mokinių).  

• Respublikiniame skaitovų konkurse Guoda Butrimaitė (8a kl.) laimėjo III vietą.  
• IIIb gimnazijos klasės mokinys Bernardas Butkus dalyvavo respublikinėje KAM ir ŠMM 

organizuojamoje viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?  II ture ir pateko į 30-uką 
iš 240 dalyvavusių mokinių.  

• Šalies vaikų ir jaunimo fotografijų parodoje ,,Žemės spalvos”, skirtoje tarptautinei akcijai 
,,Išvalykime pasaulį“ IVa kl. mokinė Dalia Karanauskaitė apdovanota III laipsnio diplomu.   

• Respublikiniame vertimų ir iliustracijų konkurse ,, Tavo žvilgsnis“ laureatais tapo 10 
gimnazijos mokinių.  

• Respublikiniame Konstitucijos 20-mečio proga organizuotame pradinių klasių mokinių 
piešinių konkurse ,,Piešiu teismą ir teisėją“ 2c kl. mokiniai Gabija Butėnaitė, Matas 
Atkočius pateko į geriausių 40-uką. 

• Respublikinis piešinių konkursas ,,Nusiųsk laimingų santykių atviruką“ 1c kl. mokinė 
Monika Bakaitė tapo nugalėtoja. Papildomais prizais paskatinti 1c kl. mokiniai Faustas 
Steponavičius, Medeinė Kurnickaitė, Matas Atkočius. 

 
mieste: 

• Miesto matematikos olimpiadoje 6b kl. mokinys  Jokūbas Butkus laimėjo I vietą. 
• Miesto anglų ir rusų kalbų III gimnazijos kl. mokinių olimpiados II ture  IIIc gimnazijos  

klasės mokinė Ugnė Lebedevaitė užėmė I vietą. Miesto Mažojoje Gamtos olimpiadoje 
pradinių klasių mokiniams ,,Pelėdžiukas 2012“ – 3b kl. mokinė Darija Mackevičiūtė, I vieta,  

• Miesto dailės olimpiadoje Ib gimnazijos klasės mokinė Salvija Vaičikonytė užėmė I vietą. 
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• Miesto  5-12 klasių meninio skaitymo konkurse ,,Aš norėčiau prikelti“ 5a kl. mokinė 
Aušrinė Šerėnaitė užėmė I vietą, 

• Panevėžio vyskupijos katechetikos centro organizuotame projekte „Visuomet džiaukitės 
Viešpatyje“ J. Matulaičio metams atminti paskutiniame projekto etape-viktorinoje- dalyvavę 
5 II gimnazijos klasės mokiniai užėmė I vietą.  

• Miesto šokių konkurse ,,Aguonėlė" gimnazijos pradinių klasių tautinių šokių kolektyvas 
,,Spindulėlis“ laimėjo I vietą. 

• 14-ka I gimnazijos klasių mokinių  dalyvavo Panevežio miesto tarpmokykliniame 
gamtamoksliniame renginyje ir užėmė I vietą.  

• Miesto pradinių klasių fotbolo varžybose – 1, 3-4 kl. komandos -  I vieta. 
• Panevėžio miesto 1996m. gimimo ir jaunesnių vaikinų ir merginų stalo teniso varžybose 

iškovotos I – sios vietos. 
• Panevėžio miesto berniukų futbolo varžybose iškovota I vieta. 
• Miesto dainų konkurse ,,22-asis laisvės pavasaris“ IIIb gimnazijos klasės mokinė Gertrūda 

Pranaitytė apdovanota I laipsnio diplomu. 
• Miesto matematikos olimpiadoje 5b kl. mokinys  Andrius Gražys laimėjo II vietą. 
• Miesto matematikos olimpiadoje 6a kl.mokinys Martynas Gasparaitis - II vieta. 
• Miesto fotografijos konkurse ,,Profesijos Panevėžio mieste“ Ib gimnazijos klasės mokinei 

Salvijai Vaičikonytei skirta II vieta. 
• Miesto pradinių klasių futbolo varžybose –  2 kl. komanda – II vieta. 
• Panevėžio miesto mokyklų rinktinių  vaikinų ir merginų turizmo varžybose iškovotos I – II 

vietos. 
• Panevėžio miesto 1996m. gimimo ir jaunesnių vaikinų ir merginų rankinio varžybose 

iškovota II vieta. 
• Miesto informatikos olimpiadoje IIc gimnazijos klasės mokinys Simas Lukėnas laimėjo II 

vietą. 
• Miesto matematikos olimpiadoje 6c kl. mokinys Karolis Ličkūnas - III vieta 
• Miesto matematikos olimpiadoje III gimnazijos klasės mokinė Evelina Armonaitė - III 

vieta) 
• Miesto matematikos olimpiadoje  6a kl. mok. Gediminas Gutauskas - IV vieta, 
• Miesto II etapo 10-12 kl. jaunųjų istorijos olimpiadoje IIIb gimnazijos  kl.  mokinys 

Bernardas Butkus užėmė III vietą. 
• Respublikinėje teisinių žinių viktorinoje „Temidė“ IId gimnazijos kl. 12-os mokinių 

komanda miesto II ture  užėmė III vietą.  
• Miesto anglų kalbos I gimnazijos klasių olimpiadoje  Ia gimazijos kl. mokinė Eglė 

Stasiūnaitė užėmė III vietą.  
• Miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Jomantė Čičirkaitė (IIc kl.) užėmė III vietą.  
• Miesto pradinių klasių meninio skaitymo konkurse  - 3b kl. mokinė Ugnė Stasiūnaitytė 

užėmė  III vietą, 
• Miesto  5-12 klasių meninio skaitymo konkurse ,,Aš norėčiau prikelti“ III gimnazijos kl. 

mokinių literatūrinei kompozicijai ,,Vakaro mintys“  skirta III vieta  
• Miesto fotografijos konkurse ,,Profesijos Panevėžio mieste“  IIIa kl. mokinei Rūtai 

Ivanauskaitei – III vieta. 
• Miesto pradinių klasių ,,Šviesoforo“ varžybose  - III vieta. 
• Panevėžio miesto 1998m. gimimo ir jaunesnių vaikinų ir merginų lengvosios atletikos 

keturkovės varžybose iškovotos I - III vietos.  
• Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse stalo teniso varžybose vaikinų komanda 

iškovojo  II vietą, mergaičių komanda – III vietą. 
• Panevėžio miesto vaikinų  krepšinio varžybose iškovota III vieta. 
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tarptautiniu lygiu: 
• Auksiniais tarptautinio konkurso ,,Kalbų kengūros‘‘ diplomais apdovanoti 7b kl. mok. 

Džiugas Praninskas, 4c kl. mokiniai Rusnė Šipelytė, V. Varžinskas, Vytas Paliukas.  
• Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ dalyvavo 97  1-2 klasių mokiniai – 10 

mokinių pateko į geriausiųjų dešimtuką mieste savo amžiaus grupėse.  3 mokiniai yra 
respublikos geriausių mokinių 50-tuke: 2b kl. mokinys Nirtautas Šadauskas (3 vieta); 5b kl. 
mokinys Jokūbas Butkus - 11 vieta ir  5b kl. mokinys Andrius Gražys -29-ta vieta). 

•  Tarptautiniame ,,Kalbų kengūros“ (lietuvių kalbos) konkurse dalyvavo 30 pradinių klasių 
mokinių – 6 prizinės vietos (2 – sidabiriniai, 4 oranžiniai  diplomai)  

• Tarptautiniame ,,Gamtos kengūros“ konkurse dalyvavo  41 pradinių klasių mokinys – 3 
prizinės vietos (2 sidabriniai, 1 oranžinis diplomai).  

• Tarptautiniame IT konkurse „Bebras“ pasiekimai: 5 mokiniai (3a kl. - Kristina Valkiūnaitė 
(37 vieta), 3b kl. – Miglė Šuminaitė (50 vieta), 4a kl. - Vaidas Šutas (48 vieta), 7b kl. – 
Jokūbas Butkus (15 vieta), 7c kl. – Karolis Ličkūnas (19 vieta) -  tarp 50 geriausių 
Lietuvoje, 12 mokinių (3 kl.), 4 mokiniai (4 kl.) tarp 30 geriausių mieste. iš 5 kl. 
dalyvavusių – 57% tarp geriausių mieste;  iš 6 kl. dalyvavusių  – 63% tarp geriausių mieste;   
iš 7 kl. dalyvavusių – 30% tarp geriausių mieste; ;  iš 8 kl. dalyvavusių – 28% tarp geriausių 
mieste; iš 9 kl. dalyvavusių – 13% tarp geriausių mieste; iš 10 kl. dalyvavusių – 40% tarp 
geriausių mieste, iš 12 kl. dalyvavusių – 70% tarp geriausių mieste. 

 
Aktyviai buvo dalyvauta parodose, varžybose mieste ir respublikoje: 

• Gimnazijos mokiniai  tapo tarptautinio konkurso  „Penkios laisvės“  laureatais. 
• Miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame tarptautiniame konkurse ,,Sveikuolių 

sveikuoliai“ komanda laimėjo I vietą. 
• Miesto visuomenės sveikatos biuro organizuotame plakato konkurse ,, Mes mokame 

pasakyti ne“ IIc gimnazijos klasės mokinė Monika Brukštutė laimėjo I vietą. 
• Tapybos ant šilko būrelio paroda, Panevėžio G. Petkevičaitės Bitės bibliotekoje „Vasaros 

spalvos“; 
• Plakato konkurse „Sveikata jūsų rankose“, vykdant projektą „Švarios rankos padės išlikti 

sveikiems“; 
• Piešinių konkurse „Tradicijos ir tolerancija: kitokie tarp mūsų“ 5-8 kl., I-IV gimn. klasių 

mokiniai; 
• 8 kl. mokinių rankdarbių parodoje: „Mano pirmasis audinys-gobelenas“ Panevėžio G. 

Petkevičaitės Bitės bibliotekoje. 
• Mokinių darbų parodoje: „Pagal M. K. Čiurlionį interpretacijos“. 
• Pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvavo Gamtos mokyklos organizuojamuose 

rengininiuose,  akcijoje „Rudens kraitelė 2012“, projekte „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą 
vasarėlę“, mokiniai apdovanoti Žaliaisiais diplomais, rengė kūrybinių darbų parodas Vaikų 
ir jaunimo literatūros centre, Panevėžio Senelių globos namuose, dalyvavo įvairiuose miesto 
ir šalies renginiuose. Konkurse „Kalėdų džiaugsmas“ užimtos 3 prizinės vietos mieste.  

Neįgyvendinta: Respublikinis Č. Kudabos konkursas neįvyko dėl mokinių ligos. 
Nepravesta integruota biologijos-chemijos pamokos Riebalai“ 11 kl. (nukelta į kitus 

metus). 
Neparengtas aplankas darbui su gabiais mokiniais, dalijantis įgyta patirtimi. 
Neįvyko matematinis LIK-as 8 –ųjų klasių mokiniams dėl laiko stokos ir gimnazijos 

renovacijos. 
Neįvyko spektaklio “Visada tavo Ana Frank” peržiūra. 
Nedalyvauta prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurse dėl ekstremalių oro sąlygų. 
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Numatoma veikla: 
Siekiant ugdymo kokybės, tobulinti ugdymo turinio diferencijavimą ir 

individualizavimą, organizuoti tarpdalykinį integravimą, įgyvendinant įvairius 
projektus ir programas pamokinėje ir neformalioje veikloje. 

Numatoma ir toliau vykdyti pradinių klasių tęstinius projektus su socialiniais partneriais 
(miesto bibliotekomis, Kraštotyros muziejumi, Gamtos mokykla, katalikiško ugdymo 
ikimokyklinėmis įstaigomis), nes mokiniai įgyja bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų 
pagrindus. 

Ne mažiau kaip vienos atviros pamokos pravedimas metodinės grupės nariams,  kolegų 
pamokų stebėjimas bei aptarimas. 

Pravesti netradicines pamokas- išvykas į KTU laboratorijas 2013 m. II pusmetyje 
Skatinti antrakalbius mokinius  aktyviau dalyvauti olimpiadoje. 
Ruošti pranešimus, pasidalijant patirtimi, grįžus iš seminarų. 
Konsultaciniai centrai labiausiai  reikalingi 5-8 kl. mok., kol mokiniai neįgudę 

savarankiškai dirbti;   
III(B) gimn. geriau būtų skiriama matematikos fiksuota modulio pamoka. 
Organizuoti dalykines olimpiadas, konkursus. 
Dalyvavauti projekte „Inovatyvios lietuvių gimtosios kalbos mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programos įgyvendinimas. Vykdyti informacijos sklaidą metodinėje taryboje, grupėje. 
Organizuoti tradicinį šokių projektą „Šok ir išmok“ 1-8 klasės; 
Stiprinant gyvenimiškų įgūdžių įtvirtinimą, sieti ugdymo turinį su gyvenimo 

praktika ugdymo procese. 
Numatoma organizuoti Šeimos savaitės renginius ateityje, nes stiprėja bendruomenės 

ryšiai, daugelis šeimų aktyviai įsitraukia į bendrą veiklą. 
Dalyvavimas edukacinėje programoje Planetariume „Grėsmės žemei“, bei Energetikos ir 

technikos muziejaus edukacinėje programoje „Mistika ir tikrovė“, nes 2012 m. renginys neįvyko dėl 
mokinių ligos. 

Tęstinis projektas „Literatūrinio ugdymo galimybės miesto kultūrinėse erdvėse“: 
Tėvų susirinkimų metu organizuoti menines programas.  
Tęsti gabių mokinių šventės ,,Atžalynas“ organizavimą. 
Dalyvauti respublikinis Sakralinės muzikos festivalyje ,,Laudate Dominum 2012" 

Juodkrantėje. 
Rūpintis pagalba mokiniams bei jų poreikių tenkinimu, atsižvelgiant į kiekvieno 

mokinio individualius gebėjimus, nuosekliai planuoti tolesnę pažangą ir pasiekimus. 
Tęsti įvairių dalykų konsultacinių centrų organizavimą vyresnėse klasėse, analizuoti jų 

veiksmingumą metodinėse grupėse. 
Tęsti mokinių, besimokančių neakivaizdinėje jaunųjų fizikų  mokykloje ,,Fotonas“,  

chemikų mokykloje ,,Pažinimas“, Nacionalinėje moksleivių akademijoje,  kuravimą, nes atsirado 
naujai įstojusių. 

 Video medžiagos ruošimas (Mokslo ir žinių dienos, kalėdinio renginio, I – ųjų gimn. 
kl. krikštynų, IV – tųjų gimn. kl. mokinių  šimtadienio, paskutinio skambučio šventės). 

Paieškoti galimybių mokinių darbui diferencijuoti, kad mokiniai labiau pasiruoštų 
konkursams. 

8 kl. mokinių projektinė veikla. Pateikčių kūrimas įvairių dalykų pamokoms (matematikai, 
lietuvių k., anglų k., biologijai. 

Raginti tik gabius mokinius mokytis LJMM. 
Organizuoti 8 – tųjų kl. mok. diagnostinių matematikos žinių patikrą, nes padeda paskirstyti 

mokinius pagal gebėjimus į grupes; , III gimn. kl mokiniams diagnostinių matematikos žinių patikrų 
organizavimas nėra tikslingas. 

Sukurti savito krikščioniškojo ugdymo sistemą. 
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Katalikiškojo auklėjimo programos (dorybių ugdymas) įgyvendinimas 1-4 kl.. Ši programa 
ugdo ir puoselėja krikščioniškąsias vertybes, 2012 -2013 m.m. dirbsime pagal šią programą. 
Manoma, kad vaikai gebės atpažinti katalikiškas vertybes, ugdysis moralines nuostatas. 

Dalyvavimas katalikiškųjų mokyklų asociasijos renginyje „Mažosios scenos dienos“ Kauno 
jėzuitų gimnazijoje. Dalyvavimas respublikiniame chorų konkurse, skirtame šv. Cecilijai.  

Ketinama dalyvauti Olweus patyčių prevencijos programos  II etape Olweus programos 
kokybės užtikrinimo sistemoje (OPKUS). 

Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerantiško požiūrio į pasulinę kultūrą skatinimas. 
Atmintinų, valstybinių dienų minėjimas. 
Gimnazijos metinis renginys „Draugystės šventė“. 
Žemės dienos, Europos dienos, Tarptautinės gimtosios kalbos dienos organizavimas. 
 
2013 metų siūlomi kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: 

1. Dalyko metodinių naujovių diegimas, darbas su šiuolaikinėm metodinėm priemonėm, 
laboratorine įranga. 

2. Kūrybiškumo ugdymo galimybės ir metodai. 
3. Klasės auklėtojo, dalyko mokytojo vaidmuo ugdant mokinių sielovadą  
4. Pagindinio ugdymo pasiekimų aplankų kūrimas 
5. Standartizuotų mokinių pasiekimų įrankių kūrimas.  

 
1.2.GIMNAZIJOS VEIKLOS 2012 METAIS VIDAUS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR  
PASIŪLYMAI 

Giluminis vertinimas 2012 m. 
 

Temos Veiklos rodikliai/ 
rodiklių paiškinimai 

Įvert
inim
as 

Pagrindimas  Rekomendacijos 

5.1. 
Mokyklos 
strategija 
 
 
 
 

5.1.2. Planavim o 
procedūra 
Mokyklos 
bendruomenės 
dalyvavimas 
planuojant mokyklos 
veiklą. Mokytojų 
bendradarbiavimas 
 
 
 
 

3 Taikyti įsivertinimo metodai: 
anketinė mokytojų apklausa, 
pokalbiai su gimnazijos 
savivaldos institucijomis 
(Metodine taryba, gimnazijos 
taryba, mokinių parlamentu, 
Vaiko gerovės komisija, 
metodinėmis grupėmis). 
  
Dauguma (81 proc.) mokytojų 
sutinka, kad jiems pakankamai 
aiškūs gimnazijos strateginiai 
tikslai bei uždaviniai, jiems 
įgyvendinti numatytos priemonės 
bei laukiami rezultatai (nesutinka 
3 proc.).  
Dauguma (73 proc.) mokytojų 
sutinka, kad gimnazijos planų 
sistema aiški, jie dera 
tarpusavyje, 12 proc. mano, kad 
reikalingi tobulinimo pokyčiai 
(nesutinka su teiginiu 8 proc.).  
Dauguma (65 proc.) mokytojų 
mano, kad gimnazija savo veiklą 
planuoja nuosekliai, 
atsižvelgdama į įsivertinimo 
išvadas, 30 proc.  - mano, kad tai 
vyksta iš dalies.  

Į veiklos planavimą įtraukti 
visus mokytojus. 
 
Skatinti visų bendruomenės 
narių atsakomybę už  
veiklos planų 
įgyvendinimą. 
 
Uždavinių įgyvendinimo 
priemonėms iškelti 
pamatuojamus sėkmės 
kriterijus. 
 
Viešai įvardinti, kokių 
rezultatų tikimasi iš 
metodinių grupių, 
gimnazijos veiklos 
padalinių. 
 
Į gimnazijos strategijos 
vertinimo ir koregavimo 
procedūras įtraukti daugiau 
darbuotojų. 
  
Gimnaijos vadovams, 
vertinant padalinių, grupių 
atliekamos veiklos kokybę 
ir efektyvumą, dažniau 
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Dalis (30 proc.) mokytojų visiškai 
sutinka, 35 proc. – iš dalies 
pritaria, kad visi bendruomenės 
nariai jaučiasi atsakingi už 
strateginio plano įgyvendinimą ir 
žino jo laukiamus rezultatus (30 
proc. nesutinka).  
Dauguma (72 proc.) mokytojų 
visiškai sutinka, ir 18 proc. ko 
gero sutinka, kad gimnazijos 
vadovai pristato metinius veiklos 
tikslus ir aptaria jų įgyvendinimą. 
Dalis (40 proc.) mokytojų visiškai 
sutinka, 37 proc. ko gero sutinka, 
kad gimnazjos vadovai viešai 
pristato, kokių rezultatų tikimasi 
iš skirtingų gimnazijos padalinių 
(savivaldos grupių, ūkio dalies), 
12 proc. mano, kad šioje srityje 
reikalingi pokyčiai 
 (7 proc. nesutinka su teiginiu).  
Gimnazijos strateginio plano ir 
2012 m. metinio veiklos plano 
tikslus bei uždavinius žino 
dauguma bendruomenės narių. 
Dalis  mokytojų aktyviai 
dalyvauja įgyvendinant strateginį 
planą ir  prisiima už tai 
atsakomybę, bendradarbiauja 
rengdami projektus ir metinį 
švietimo ir ugdymo planą. 
Gimnazijos švietimo ir ugdymo 
planas parengtas direktoriaus 
įsakymu patvirtintos darbo 
grupės. Jis atitinka gimnazijos 
tikslus bei strategiją, miesto 
rekomendacijas. Planuojant 
veiklą remiamasi metodinių 
grupių veiklos įsivertinimu. 
Nuosekliai įgyvendinami iškelti  
uždaviniai. Kalendorinių metų 
pabaigoje analizuojamas, 
tikslinamas išteklių panaudojimas 
ir numatomi nauji veiklos 
uždaviniai, analizuojama ir 
koreguojama strateginio plano 
vykdymo eiga. Visiems 
uždaviniams numatytos 
priemonės, dauguma jų realiai 
įgyvendinamos, suplanuotos  
atsižvelgiant į turimus išteklius. 
Daugumai priemonių numatyti 
pamatuojami sėkmės kriterijai. 
Tačiau mokiniai iš dalies domisi 
veiklą reglamentuojančiais 
dokumentais dalyvauja kai kurių 
ugdymo procesą aprašančių 

įvardinti sėkmingus veiklos 
rezultatus.  
 
Vykdant priežiūrą 
akcentuoti gimnazijos 
strategijos priežiūros naudą 
darbuotojams. 
 
Neįgyvendintų ar iš dalies 
įgyvendintų uždavinių 
veiklas pagal poreikį tęsti 
kitais metais.  
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dokumentų rengime, trūksta 
iniciatyvumo teikiant  
pasiūlymus. 
Nors kiekvienais metais 
gimnazijos administracija 
supažindina bendruomenės narius 
(ne tik mokytojus, bet ir mokinių 
tėvus, mokinių tarybą) su planų 
įgyvendinimo rezultatais, pateikia 
išvadas, informuoja apie 
finansinius išteklius ir jų 
panaudojimą, bei numato tolesnės 
veiklos gaires, dalis 
bendruomenės narių mano, kad 
nepakankamai naudojami 
įsivertinimo rezultatai, planuojant 
gimnazijos valdymą. Dalis (19 
proc.) mokytojų  pasigenda viešo 
įvardijimo, kokių rezultatų 
tikimasi iš metodinių grupių, 
gimnazijos veiklos padalinių.  

 5.1.3. Planų kokybė 
ir dermė. 
įsivertinimo ir 
vertinimo išvadų 
panaudojimas 
pagrindžiant 
strateginį planą. 
Strateginio ir metinio 
plano dermė. Planų 
sąsajos su regiono ir 
šalies strateginiais 
prioritetais. Ryšys su 
ankstesniųjų metų 
planų įgyvendinimo 
rezultatais 
 

3 Taikyti įsivertinimo metodai: 
anketinė mokytojų apklausa, 
pokalbiai su gimnazijos 
savivaldos institucijomis 
(Metodine taryba, gimnazijos 
taryba, mokinių parlamentu, 
Vaiko gerovės komisija, 
metodinėmis grupėmis). 
 
Dauguma (60 proc.) mokytojų 
sutinka, 40 proc. – iš dalies mano, 
kad metinės veiklos uždaviniai ir 
numatytos priemonės dera 
tarpusavyje ir yra numatytos 
gimnazijos vizijai ir misijai 
įgyvendinti. 
52 proc. visiškai sutinka ir 32 
proc. mokytojų ko gero sutinka, 
kad jiems aišku, kaip jų 
metodinės grupės veikla prisideda 
prie gimnazijos strateginių tikslų 
pasiekimo, 13 proc. mano, kad 
reikalingi pokyčiai (3 proc. 
nesutinka su teiginiu).  
60 proc. visiškai sutinka, 28 proc. 
– iš dalies sutinka, kad patys 
prisideda prie metodinės grupės 
tikslų pasiekimo, 6,5 proc. 
mokytojų – nesutinka. 
40 proc. visiškai sutinka, 40 proc. 
iš dalies sutinka, kad 
bendruomenės nariai dažniausiai 
bendradarbiaudami analizuoja ir 
vertina pasiektus rezultatus su 
numatytais kriterijais ir teikia 
pasiūlymus dėl veiklos 

Metodinėse grupėse 
nusistatyti pagrindinius 
veiklos tikslus, kryptis, 
atsižvelgiant į metinės 
veiklos tikslus.  
 
Aptariant rezultatus 
(veiklas) analizuoti jų 
veiksmingumą, kaip jos 
derėjo su gimnazijos 
strategija. 
 
Veiklos grupėse, 
komandose, metodinėse 
grupėse skatinti mokytojų, 
darbuotojų aktyvumą, 
ieškoti motyvavimo būdų. 
 
Efektyviau aptarti 
strateginio  ir metinio 
veiklos  planų 
įgyvendinimo vertinimo 
procedūras ir kriterijus. 
 
Užtikrinti iš dalies įvykdytų 
uždavinių įgyvendinimo 
tęstinumą planuojant kitų 
mokslo metų gimnazijos, 
metodinių grupių veiklos 
planus. 
 
Priminti dokumentus, kurie 
reikalingi sudarant 
ugdomuosius mokytojų 
planus.  
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koregavimo, nuolat atsižvelgdami 
į mokinių pasiekimų kokybę. 15 
proc. tam nepritaria.  
85 proc. apklaustųjų pritaria, kad 
metodinių grupių, mokytojų, 
klasių vadovų veiklos planai dera 
su gimnazijos metiniu švietimo ir 
ugdymo veiklos planu, 10 proc. 
tai sako iš dalies. 
 
Mokytojai vardina dokumentus, 
kuriuos analizuoja sudarydami 
savo metinius ilgalaikius planus, 
neformaliojo švietimo programas, 
klasės vadovo planus: gimnazijos 
tikslais, bendrosiomis 
programomis, bendraisiais 
ugdymo planais, metodinės 
grupės planais, egzaminų 
programomis, metodinės tarybos 
planu, metodinės grupės veiklos 
planu, profesinio informavimo 
veiklos planu, Vaiko gerovės 
komisijos veiklos planu, taip pat 
situacija dėstomoje ar 
auklėjamoje klasėje, metodiniais 
nurodymais. 
 
Dauguma  apklausos dalyvių 
prisideda ar iš dalies prisideda 
prie gimnazijos vizijos, 
pasiekimo, strategijos 
įgyvendinimo. 2011 m. išorės 
vertinimo metu nustatyta, kad, 
,,jog gimnazijos veiklos 
numatytos detaliai, tačiau 
nepakankamai aiškiai aptarti jų 
įvykdymo kriterijai. Laukiamam 
rezultatui apibrėžti naudojamos 
interpretavimo skalę turinčios 
sąvokos ,,stiprės“, ,,tobulės“, 
,,gebės“, ,,pagerės“, ,,praplės“ ir 
pan., todėl tikėtina, kad vertinant 
programos priemonių 
įgyvendinimą, bus sudėtinga 
pamatuoti suplanuotų veiklų 
įgyvendinimo kokybę“. 2012 m. 
metiniame veiklos plane visiems 
uždaviniams numatytos 
priemonės, dauguma jų realiai 
įgyvendinamos, suplanuotos  
atsižvelgiant į turimus išteklius, 
tačiau ištekliai plane nėra 
apibrėžti. Daugumai priemonių 
numatyti pamatuojami sėkmės 
kriterijai. Daugumos mokytojų, 
metodinių grupių veiklos planai 

Mokinių parlamento 
veiklos programoje 
numatyti prioritetines 
kryptis, uždavinius, 
derančius su gimnazijos 
veiklos prioritetais. 
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gerai dera su metiniu veiklos 
planu ir atitinka strateginius 
gimnazijos tikslus. 
Daugumai mokytojų aiškūs 
metodinių grupių, kurioms jie 
priklauso tikslai ir jie žino kaip 
grupė prisideda prie gimnazijos 
strateginių tikslų įgyvendinimo 
įgyvendinimo.  
Daugumos mokytojų, metodinių 
grupių individualūs planai dera su 
metiniu veiklos planu ir atitinka 
strateginius gimnazijos  tikslus.  
Metodinės grupės numato 
vienokius ar kitokius renginius, 
veiklą gimnazijos strateginių 
tikslų įgyvendinimui.  
Metodinės tarybos, Gimnazijos 
tarybos, Vaiko gerovės komisijos, 
profesinio informavimo grupės 
(savivaldos institucijų) veikla 
gerai dera su  pasirinktomis 
strateginėmis kryptimis, tačiau 
mokinių parlamento veiklos 
programoje pasigendama 
prioritetinių krypčių, uždavinių, 
joje numatyta tik veikla.  
Kiekvienais metais analizuojamas 
planų įgyvendinimas ir su 
rezultatais, išvadomis 
supažindinama bendruomenė, 
numatomos tolesnės veiklos 
gairės. 
 

5.4. 
Personalo 
valdymas 

5.4.3. Personalo 
darbo organizavimas. 
Komandinio darbo 
skatinimas ir 
komandų darbo 
tikslingumas.  

3 Taikyti įsivertinimo metodai: 
anketinė mokytojų apklausa, 
pokalbiai su gimnazijos 
savivaldos institucijomis 
(Metodine taryba, gimnazijos 
taryba, mokinių parlamentu, 
Vaiko gerovės komisija, 
metodinėmis grupėmis). 
 
38 proc. mokytojų visiškai 
sutinka ir 48 proc. ko gero 
sutinka, kad vadovai skatina 
darbą komandose, 9 proc. mano, 
kad reikalingi pokyčiai. 
32 proc. mokytojų visiškai 
sutinka ir 45 proc. ko gero 
sutinka, kad gimnazijoje 
sudarytos sąlygos veikti 
komandoms, 12 proc. mano, kad 
reikalingi tobulinimo pokyčiai 7 
proc. nesutinka su teiginiu).  
25 proc. mokytojų visiškai 
sutinka ir 38 proc. ko gero 

Skatinti tikslingą ir 
planingą darbą komandose, 
kolegišką pasidalijimą 
patirtimi, įvairių padalinių 
bendradarbiavimą, 
atsakomybę. 
 
Sukurti įvairius 
bendradarbiavimo, 
pasidalijimo gerąja 
patirtimi modelius. 
 
Metodinėse grupėse 
kalbėtis apie asmeninę 
kiekvieno pažangą, 
tobulėjimo galimybes, 
kryptis. 
 
Kurti pasitikėjimo 
atmosferą, skatinant viešai 
kalbėti apie darbo 
organizavimą, kokybę, 
rezultatus. 



 18 

sutinka, kad gimnazijoje 
skatinamos mokytojų iniciatyvos 
ir lyderystė, 5 proc. su šiuo 
teiginiu nesutinka ir 10 proc. 
mano, kad reikalingi tobulinimo 
pokyčiai. 
42 proc. mokytojų visiškai 
sutinka, 37 proc. ko gero sutinka, 
kad gimnazijoje skatinamas 
dalijimasis gerąja patirtimi, 15 
proc. mano, kad reikalingi 
tobulinimo pokyčiai. 
25 proc. mokytojų visiškai 
sutinka ir 38 proc. ko gero 
sutinka, kad gimnazijoje vyrauja 
tarpusavio pasitikėjimo atmosfera 
ir skatinama kolegiška pagalba 
(17 proc. nesutinka), 15 proc. 
mano, kad reikalingi tobulinimo 
pokyčiai. 
23 proc. mokytojų visiškai 
sutinka ir 41 proc. ko gero 
sutinka, kad gimnazijoje 
veikiančios komandos derina 
savo veiksmus tarpusavyje (16 
proc. nesutinka),15 proc. mano, 
kad reikalingi tobulinimo 
pokyčiai.  
 
Elementai, skatinantys mokytojus 
dalyvauti veiklos pokyčiuose: 

• Noras profesionaliau 
atlikti savo pareigas, 
neatsilikti nuo gyvenimo, 
noras mokytis, siekti 
profesinio meistriškumo.  

• Bendruomeniškumas. 
Atsakomybė prieš 
mokinius, tėvus, kolegas. 

• Noras taikyti naujausias 
metodikas, kelti mokinių 
kompetencijų lygį. 

• Gimnazijos kaip 
katalikiško ugdymo 
įstaigos paskirtis, 
mokytojo profesinės 
kompetencijos aprašas  

• Kai kurių narių 
geranoriška iniciatyva, 
bendradarbiavimas, 
susiklausymas darbui 
komandoje. 

• Pagalba, mokymų, 
seminarų organizavimas. 

• Gimnazijos reitingas. 
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Elementai, kurie slopina 
mokytojus dalyvauti veiklos 
pokyčiuose: 
 

• Darbų gausa, laiko stoka. 
• Kartais trūksta palaikymo 

ir supratimo, santarvės, 
geranoriškumo, 
tarpusavio pasitikėjimo.  

• Ieškojimas bet kurioje 
situacijoje, ko nepadarei 
ar padarei blogai, 
neįvertinimas, per mažai 
akcentuojama sėkmės, 
dažniau nesėkmės, 
nepagrįsta kritika. 

• Mokinių tėvų nenoras 
padėti, abejingumas savo 
vaikams. 

• Kai kurių kolegų 
neatsakingumas, 
atmestinai atliekami 
darbai, skeptiškas 
požiūris. 

• Mokinių iniciatyvumo 
stoka. 

• Per didelė atsakomybė už 
mokinių žinias ir 
daugelio mokinių 
motyvacijos stoka. 

 
Dauguma mokytojų mano, kad 
gimnazijoje skatinamas darbas 
komandose ir tam yra sudarytos 
sąlygos, skatinama kolegiška 
pagalba, dalijimasis gerąja 
patirtimi, tačiau teigia, kad ne 
visada pasiūlytos idėjos ar 
naujovės sulaukia pritarimo iš 
kolegų ir yra išsamiai 
apsvarstomos. Dažniausiai tai 
siejama ne su sugebėjimais, bet 
aplinkinių pastangomis, indėliu, 
atsakomybe. 
 
 

 

1.3. SSGG ANALIZĖ 

STIPRIOSIOS, SILPNOSIOS PUSĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS (SSGG analizė) 
 

Stiprybės  Silpnybės  
 

• Aukšti lietuvių kalbos, anglų kalbos, 
istorijos brandos egzaminų rezultatai.  

• Nuoseklus dalykinių olimpiadų 

• Nenustatyti kvalifikacijos atitikties 
rodikliai, nepakankama renginių 
sklaida metodinėse grupėse, 
Metodinėje taryboje 
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ogranizavimas padeda išaiškinti gabiuosius 
mokinius (mokiniai yra matematikos, 
informacinių technologijų, istorijos  I-III 
vietų mieste nugalėtojai, respublikos etapo 
dalyviai, o menų olimpiadų ir konkursų 
laureatai). 

• El.dienyno TAMO efektyvus panaudojimas 
5-8 ir I-IV gimnazijos klasėse (akademinių 
pasiekimų, lankomumo analizė, tėvų 
informavimas, egzaminų pasirinkimas ir 
individualaus ugdymosi plano sudarymas, 
informacinė sklaida). 

• Švietimo inovacijų savalaikė sklaida 
(dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, PUPP, brandos egzaminų 
naujovių perteikimas ir analizavimas). 

• Sielovadinės programos įgyvendinimas, 
sistemingai ir veiksmingai organizuojant 
vertybių programą, bendradarbiaujant su 
šalies katalikiškomis mokyklomis  

• Aktyvus administracijos įsitraukimas į 
dokumento „Katalikiškojo ugdymo sistemos 
samprata“ rengimo darbą. 

• Gimnazijos aprūpinimas mokinį 
motyvuojančiomis mokymo priemonėmis ir 
dailės, techologijų, anglų kalbos mokymosi 
erdvių išplėtojimas. 

• Veiksmingas tarptautinio COMENIUS 
projekto įgyvendinimas:  mokinių 
mobilumas (du mokiniai tris mėnesius 
mokėsi Italijoje, gimnazijos komanda 
lankėsi Prancūzijoje, įgyvendinant projektą 
,,Aplinkos išsaugojimas“).  

• Pakankamai saugi ir jauki aplinka 
(patobulinta sritis) 

• Aktyvus dalyvavimas gimnazijos, miesto ir 
respublikos renginiuose (olimpiadose, 
konkursuose, varžybose, akcijose ir kt.) ir 
kylanti tradicinių renginių gimnazijoje 
kokybė 

• Tinkamai formuluojami ir įgyvendinami 
metinės veiklos uždaviniai gerai dera 
gimnazijos veiklos miesto, šalies lygmeniu. 

• Organizuojami prevenciniai renginiai ir 
akcijos. Tinkamai į prevencinius renginius 
įtraukiama bendruomenė. (patobulinta, nes 
buvo silpna). 

• Paveikus Vaiko gerovės komisijos darbas. 
• Tinkamas meninės ir sportinės veiklos 

organizavimas, aukšti mokinių pasiekimai 
(patobulinta sritis). 

 
• Žmogiškųjų resursų trūkumas 

įgyvendinant ir plėtojant sielovadines 
programas. 

 
• Nesistemingas metų renginių 

planavimas (silpnybė  išliko, nes yra 
mėnesių, kurie perkrauti renginiais. 
Galima būtų labiau integruoti, pvz. 
Olweus patyčių programos 
įgyvendinimą su kitais renginiais) 

 
• Nepakanka valandų ir mokytojų 

skatinimo su gabiaisiais mokiniais, 
neparengtas darbo  su gabiais aplankas, 
sistema (buvo stiprybė)  

 
• Nepakankamai veiksmingas mokytojų 

bendradarbiavimas grupėse. Trūksta 
individualios atsakomybės, veiklos 
pasidalijimo, komandinio darbo.  

 
• Nepakankamas ugdymo 

diferencijavimas ir individualizavimas. 
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• Bendradarbiavimas su pradinių klasių 
mokinių tėvais, stiprinant klasių 
bendruomenes) teminių susirinkimų, Šeimos 
savaitės, klasės renginių organizavimas. 

• Tėvų švietimas (rengiami kasmetiniai 
kalėdiniai pasveikinimai mokinių tėvams, 
atsiskaitoma už dviejų procentų 
panaudojimą, tėvai įtraukiami į gimnazijos 
tarybos veiklą, sistemingai organizuojami 5, 
8,  IIgimn. IIIgimn., IV gimn. klasių 
mokinių tėvams teminiai susirinkimai apie 
ugdymosi pokyčius, 6, 7, I gimn. klasių 
mokinių tėvams - apie lytiškumą, sielovadą,  
prevenciją, ugdymą karjerai. 

 
Galimybės  Grėsmės  

• Apsiriboti kokybiškais, gimnazijos veiklos 
prioritetus atitinkančiais renginiais, labiau 
viešinant juos visuomenėje. 

• Telkti gimnazijos mokytojus savianalizei ir 
saviugdai, nustačius reikalavimus 
kvalifikacinės kategorijos atitikties 
nustatymui. 

• Atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus, 
gimnazijos veiklos prioritetus, švietimo 
naujoves, numatyti  plėtotinas mokytojų  
kompetencijas ir atsiskaitymo už įgytas 
žinias, tobulintinas kompetencijas tvarką. 

• Plėtoti mokinių kūrybiškumą, saviraišką per 
visą gimnaziją apimančias integruotas 
veiklas, projektus, gabiųjų aktyvinimą ir 
skatinimą. 

• Plėtoti bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja 
patirtimi  su Katalikiškomis mokyklomis 
metodinėje, sielovadinėje veikloje. 

• Plėsti tėvų religinį, sielovadinį švietimą, 
aktyvinti gimnazijos tėvų komiteto darbą. 

• Taikant įvairius metodus ir skatinimo 
formas bus 
keliama mokymosi motyvacija, skatinama 
siekti aukštesnių rezultatų. 

• Efektyvinti konsultacinių centrų veiklą, 
derinant su popamokine veikla 

• Praplėsti meninę, sielovadinę veiklą miesto, 
šalies lygmeniu. 

• Mokinių tarybos veikloje reikėtų akcentuoti 
su ugdymo procesu, tvarka, vertybinėmis 
nuostatomis, mokinių skatinimu susijusių 
klausimų sprendimą bei labiau viešinti 
tarybos veiklą. 

• Mokinių pamokų praleidinėjimas, 
mokytojų pamokų nevedimas dėl 
dalyvavimo gimnazijos krypties 
neatitinkančiuose arba 
nereikšminguose renginiuose. 

 
• Dalies II gimnazijos mokinių 

nepakankamai motyvuotai pasirinktas 
mokymasis pagal vidurinio ugdymo 
programą. 

 
• Mokiniai negalės sistemingai pasiruošti 

ir dalyvauti  renginiuose, nes renginių 
daug, o dalyvauja dažnai tie patys 
mokiniai  

 
• Nesuteikiama galimybė kiekvienam 

mokiniui ugdytis pagal gebėjimo lygį, 
motyvaciją, mokymosi stilių. 

 
• Netikslingas bendradarbiavimas 

grupėse. 
 

• Socialinės aplinkos reiškiniai (kai kurių 
mokinių tėvai išvyksta dirbti į užsienį, 
vaikus globoja seneliai, giminaičiai, 
kurie nepakankamai geba atsakingai 
rūpintis vaiku) tiesiogiai  įtakoja 
žemesnius mokinių ugdymosi 
pasiekimus, elgesį, mokymosi 
motyvaciją. 
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II. 2013 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

PRIORITETAS 

Dvasingo, kūrybiško, atsakingo, kuriančio ateitį žmogaus ugdymas/sis, atskleidžiant 

jo prigimtinius gebėjimus bei tenkinant individualius poreikius. 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Švietimo kokybės, atitinkančios atviroje, pilietinėje, konkurencingoje visuomenėje 

gyvenančio asmens poreikius, užtikrinimas. 

 1.1. Telkti gimnazijos mokytojus savianalizei ir saviugdai, gerosios patirties sklaidai, siekiant 

nuolatinio ugdymo proceso tobulinimo. 

 1.2. Skatinti mokinius siekti asmeninės pažangos, stiprinant jų kūrybiškumą, savarankiškumą, 

siekį motyvuotai rinktis tolimesnį mokymosi kelią. 

 1.3. Racionaliai panaudojant turimus išteklius diegti inovacijas, gerinančias ugdymo procesą, 

suteikiančias mokiniams praktinių žinių.  

2. Krikščioniškųjų ir bendražmogiškųjų vertybių ugdymas. 

 2.1. Išplėtoti Vertybinio ugdymo programą, vadovaujantis katalikiškojo ugdymo sistemos 

samprata.   

 2.2. Skatinti ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

III. 2013 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 
PLANAS 

 
I. TIKSLAS. Švietimo kokybės, atitinkančios atviroje, pilietinėje, konkurencingoje 
visuomenėje gyvenančio asmens poreikius, užtikrinimas. 
 
1.1. UŽDAVINYS. Telkti gimnazijos mokytojus savianalizei ir saviugdai, gerosios patirties 
sklaidai, siekiant nuolatinio ugdymo proceso tobulinimo. 
 

Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 
vieta, atsakingi 

asmenys, 
partneriai 

1.1.1. Dalyvavimas NEC vykdomame ES SF 
projekte ,,Pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimų ir brandos 
egzaminų sistemos tobulinimas“ 

Įgyta patirtis 
vertinant Brandos 
darbo kandidatų 
darbus 

Vasaris,  
.  R.Kazakevičienė 

1.1.2. Dalyvavimas Vilniaus lietuvių namų 
Užsienio lietuvių švietimo skyriaus 
projekte 

Bendradarbiavimas su 
užsienio lietuvių 
įstaigomis 

Vasaris, 
Ats. R.Gibienė 
 

1.1.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras ,,Pirmosios pagalbos teikimo 
mokymai“ 

Mokytojai įgis žinių ir 
patobulins gebėjimus, 
kaip suteikti pirmąją 
pagalbą (pažymėjimas 
galioja 5 metus) 

Vasaris, 
Ats.E.Dilienė, 
S.Alejūnienė 
 

1.1.4. Dalyvavimas projekto 
„Standartizuotų mokinių pasiekimų 
vertinimo ir įsivertinimo įrankių 
bendrojo lavinimo mokykloms 
kūrimas, II etape“  

Užtikrinti geresnį 
ugdymo proceso 
grįžtamąjį ryšį ir 
tiksliau įvertinti 
mokytojo ir 
gimnazijos darbo 
efektyvumą 

Vasaris,  
Ats. 
V.Dumbrienė 

1.1.5. Dalyvavimas Brandos darbo 
kandidatų darbų vertintojų 
mokymuose 

Mokymų dalyviai 
sužinos Brandos 
darbo organizavimo 
ir vykdymo 2015 m. 
tvarką, gilins 
mokinių darbų 
vertinimo 
kompetencijas 

Vasaris- kovas,  
Ats. 
R.Kazakevičienė 

1.1.6. 5-8 klasių, I-III gimn. klasių auklėtojų 
metodinė konferencija ,,Auklėtinio 
pažinimo galimybės. Socialinių 
kompetencijų aplanko kaupimo patirtis“ 

Susisteminta teorinė ir 
praktinė medžiaga 

Vasaris,  
Ats.V.Dumbrienė, 
V.Gaušienė 

1.1.7. Mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų kvalifikacijos atitikties 
rodiklių nustatymas, gerosios patirties 
sklaidos galimybių numatymas 

Bendradarbiaujant 
metodinėse grupėse, 
Metodinėje taryboje, 
mokytojų atestacijos 
komisijoje bus 
parengti mokytojų, 
pagalbos mokiniui 
specialistų 

Kovas 
E.Dilienė 
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kvalifikacinės 
atitikties nustatymo 
rodikliai 

1.1.8. Dalyvavimas seminare. „Gamtos mokslų 
mokytojų eksperimentinės veiklos 
kompetencijų tobulinimas atnaujintų 
mokymo priemonių ir 9-12 kl.  Bendrųjų 
programų pagrindų.“ (VDU ir ŠU)  

Kvalifikacijos tobulinim                   
atnaujintomis su  dirbti s      
mokymo priemonėmis.  
 

Kovas, 
 Kaunas,  
Ats.D. 
Dambrauskienė 

1.1.9. Rekolekcijos ir susikaupimo dienos 
mokytojams 

Gilesnis savęs ir kito 
asmens pažinimas bei 
vertinimas 
krikščioniškosios 
antropologijos 
šviesoje 

Rugpjūtis, 
advento bei 
gavėnios metu 
Pažaislyje, 
gimnazijoje 
Ats.: K. 
Rankelytė,  
A. Oksienė, kun. 
M. Kučinskas 

1.1.10. Mokytojų  piligriminė kelionė į Vilnių 
"Gailestingumo kelias"  
 

Kovo 27d.,  
Ats. K. Rankelytė 
 

1.1.11. Dalyvavimas aštuonioliktoje Lietuvos 
mokinių konferencijoje ,,Saugaus eismo 
sampratos ugdymas visuomenėje“  

Saugaus eismo, 
sveikos gyvensenos, 
aplinkosaugos 
mokymo gerinimas, 
jaunųjų mokslininkų 
ugdymo galimybių 
plėtotė 

Balandžio 18 d., 
Vilnius, 
Ats.N.Ridikienė 

1.1.12. Praktinė konferencija gimnazijos 
mokytojams ,,Gabiųjų mokinių 
ugdymas  
5-8 klasėse, I-IV gimn. klasėse 

Susisteminta teorinė 
ir praktinė medžiaga 

Birželis,  
Ats.V.Dumbrien
ė, 
R.Kazakevičienė 

1.1.13. Mokslinė-praktinė konferencija 
„Vertybių ugdymas“ Panevėžio 
vyskupijos ir katalikiškųjų mokyklų 
mokytojams 

Gilesnis vertybinio 
ugdymo programos 
pažinimas, 
įvertinimas; 
profesionalesnis šios 
programos 
plėtojimas; 
aktyvesnis 
dalijimasis gerąja 
patirtimi 

Rugsėjis, 
Ats.  
K. Rankelytė 

1.1.14. Praktinė miesto pradinių klasių 
mokytojų konferencija 
„Kūrybiškumas – kelias į sėkmę“ 

Pasidalijimas gerąja 
(pranešimai, atviros 
pamokos, diskusija) 
patirtimi apie 
kūrybiškumo 
ugdymą pamokose ir 
popamokinėje 
veikloje su Panevėžio 
A.Lipniūno 
pagrindinės ir 
Panevėžio Pradinės 

Lapkritis,  
Ats. E.Dilienė, 
 pradinių klasių 
mokytojos 
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mokyklų mokytojais 
1.1.15. Mokytojų gerosios patirties sklaida 

Metodinėje taryboje, metodinėse grupėse 
grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo 
renginių. 

Vykdoma 
kvalifikacijos 
tobulinimo renginių 
sklaida 
Metodinėse grupėse – 
nuolat posėdžių metu, 
Metodinėje taryboje – 
du karus per metus 

E.Dilienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

1.1.16. Valanda su gimnazijos specialistais Kartą per du mėnesius 
teikiama konsultacinė 
pagalba mokytojams 
ir klasių auklėtojams 
įvairiais socialiniais, 
psichologiniais ir 
prevenciniais 
klausimais (diskusijos, 
individualūs 
pokalbiai, mokymai) 

Ats. 
D. Pšitulskienė, 
 E. Kazlauskienė,  
K.Jakaitytė 

1.1.17. El. dienyno TAMO naujos versijos 
išbandymas ir įdiegimas, dalyvavimas 
mokinių mokymosi motyvacijos 
skatinimo programoje Mokslotronas  

Nauja el. dienyno 
versija leis atlikti 
daugiau naujų 
funkcijų ugdymo 
procese. 
Gerins ugdymo 
kokybę ir 
veiksmingumą, kad 
visi mokiniai padarytų 
individualią pažangą 

Sausis – rugsėjis, 
Ats. 
R.Kazakevičienė 

1.2. UŽDAVINYS. Skatinti mokinius siekti asmeninės pažangos, stiprinant jų kūrybiškumą, 
savarankiškumą, siekį motyvuotai rinktis tolimesnį mokymosi kelią. 
Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 
asmenys 

 Mokinių asmeninės akademinės pažangos 
skatinimas:  

  

1.2.1. Bandomųjų: 
 brandos egzaminų IV gimn. klasių 
mokiniams, PUPP  II gimn. klasių 
mokiniams organizavimas 

Mokiniai įsivertins 
save, lengviau galės 
apsispręsti dėl 
egzamino 
pasirinkimo. 

Vasaris-kovas, 
Ats. 
R.Kazakevičienė 

1.2.2.  Kalbų dienai paminėti skirto renginio 
„Frankofonija“ I -  II gimn. klasių 
mokiniams organizavimas. 
Dalyvavimas respublikiniame konkurse 
„Frankofonija“ 

Pagilins prancūzų 
kalbos žinias teatro 
meno formomis, 
paskatins daugiau 
dėmesio skirti antrųjų 
užsienio kalbų 
mokymuisi 

Kovas, 
KTU Panevėžio 
institutas, 
Balandis, 
Alytus,  
Ats.J.Bardauskien
ė, V.Mackuvienė,  
G.Petraitis 

1.2.3. Diagnostinių patikrų 8 klasių, I gimnazijos 
ir III gimnazijos klasių mokiniams 
organizavimas 

Išsiaiškinus kaip 
įsisavinta dalyko 
programa, nustatyti 

Balandis- birželis, 
Ats.V.Dumbrienė 
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mokinių žinių ir 
gebėjimų lygį ir geriau 
individualizuoti bei 
diferencijuoti ugdymą  

1.2.4. Popietės 5-ų kl. mokiniams ,,Renkuosi 
mokytis antrą užsienio 
kalbą“organizavimas 

Padėti mokiniams 
tikslingai pasirinkti 
antrą užsienio kalbą. 

Balandis,  
Ats.  
V. Mackuvienė 
M. Balbieriūtė 
J. Balčiūnienė 
R.Žentelienė 

1.2.5. Anglų kalbos lygio (A2/B1) nustatymo 
testas II gimn. klasių mokiniams 

Mokiniai įsivertins 
savo užsienio k. 
mokėjimo lygį pagal 
Bendruosius Europos 
kalbų metmenis 

Balandis,  
Ats.R. 
Kazakevičienė 
 

1.2.6. Konsultacinių centrų 5-8 klasių,  I-
IVgimn. klasių mokiniams veiklos 
efektyvinimas 
 

Mokinių ugdymo 
diferencijavimas ir 
individualizavimas 

Visus metus, 
konsultacinių 
centrų vadovai 

1.2.7. Dalyvavimas verslumo kompetencijos 
ugdymo renginiuose: 
,,Versli Lietuva“‘, ,, Verslo Genijus“,  
VEMP Lietuvos čempionate ir kituose 
renginiuose 
 
 

Ugdomos 
kompetencijos: 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas, 
informacijos paieška, 
kontaktų paieška, 
problemų sprendimas; 
informacijos kritinis 
vertinimas 

Visus metus, 
Ats. 
J.Kondrotienė 

1.2.8. Mokinių besimokančių neakivaizdinėje 
jaunųjų fizikų mokykloje „Fotonas“ ir 
chemikų mokykloje „Pažinimas“ 
kuravimas 

7 mokiniai mokysis ir 
gilins fizikos bei 
chemijos teorines ir 
praktines žinias 

Visus metus, 
Ats.D. 
Dambrauskienė, 
S. Butkutė. 

1.2.9. II gimn. kl. moksleivių gamtamokslinės 
konferencijos „Eksperimentinės veiklos: 
naudojant naujas mokymo priemones“ 
organizavimas K.Paltaroko gimnazijoje 

Gebės naudotis 
naujomis mokymo 
priemonėmis, ugdys 
bendrąsias 
kompetencijas 

Balandžio mėn. 
Ats. J.Pūkaitė, 
S. Butkutė. 

1.2.10. 5- klasių viktorinos„Gamtos pasaulio 
labirintuose“, organizavimas K.Paltaroko 
gimnazijoje 

Skatins mokinių 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą 

Balandžio mėn.  
Ats., 
N.Garuckienė. 

1.2.11. 5 -8 ir I-IV gimnazijos klasių mokinių  
lankomumo duomenų analizė ir rezultatų 
panaudojimas 

80% pagerėjęs mokinių 
lankomumas ir sumažėję  
nepateisintų pamokų ska  

Visus metus, 
  Ats.VGK 

1.2.12. Diagnostinių patikrų 4 klasių mokiniams 
organizavimas 
 
 

Mokiniai įsivertins 
savo kompetencijas 
baigus pradinio 
ugdymo programą, 4-
5 klasių mokytojai 
pasidalins informacija 
apie būsimųjų 
penktokų ugdymosi 

Gegužė 
Ats.E.Dilienė 
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poreikius 
 Veikla, skatinanti motyvuotą tolimesnio 

kelio pasirinkimą: 
  

1.2.13. Dalyvavimas tęstiniame projekte 
„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių 
sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir 
profesiniame mokyme“ ir veiklų 
įgyvendinimas. 

Į įvairius 
mokomuosius 
dalykus, klasių 
auklėtojų veiklą  
integruota karjeros 
planavimo veikla. 
Suteiktos mokiniams 
individualios 
konsultacijos.  
Suorganizuotos 5 
paskaitos, kurias 
skaitys universitetų, 
kolegijų, profesinių 
mokyklų atstovai, 
darbo biržos ir kiti 
specialistai. 

Visus metus   
Ats.E. Kazlauskienė   
K.Jakaitytė. 
 

1.2.14. Gimnazijos interneto svetainės puslapio 
,,Profesinis orientavimas“ atnaujinimas.  

Profesinės 
informacijos sklaida 
internetiniame 
tinklapyje 

Vasaris, 
E. Kazlauskienė,  
K. Jakaitytė  
 

1.2.15. IIIg. klasių mokinių lankymasis Litexpo 
,,Studijos 2013“. 

60%  III gimnazijos klas   
mokinių aplankys Litexp  
 parodą, kurioje susipaži   
su studijų galimybėmis  
Lietuvoje.  

Vasario 7 d. 
Vilnius. 
Ats. 
E.Kazlauskienė,  
K. Jakaitytė  
 

1.2.16. 5 – 8 ir I –III gimn. klasių mokiniams 
Karjeros dienos renginys ,,Mano ateitis“. 

Pagilintos žinios apie 
ateities profesiją 

Balandis- gegužė, 
 Ats. 
R.Kazakevičienė 
 

1.2.17. Dalyvavimas renginyje  „Technologinių 
idėjų mugė“ 
 

Skleis informacines 
žinias metodinei 
grupei 

Balandis, 
Vilniaus 
Edukologijos 
Universitetas, 
Ats.G. Bujokaitė 
RAmbrazevičienė 

1.2.18. Socialinių ir asmeninių kompetencijų 
ugdymo aplankų rengimas, pristatymas 
ir analizė. 

90% 5-8, I-IIIg. 
klasių mokiniai 
išmoks pasirengti 
asmeninius 
kompetencijų 
aplankus  

Rugsėjis- 
gruodis 
Ats.E.Kazlauskie
nė,  
K. Jakaitytė  
 

1.2.19. Išvykos į universitetus, kolegijas, 
profesinio rengimo mokyklas (VGTU, 
KTU, VDU, Panevėžio kolegiją, 
Panevėžio profesinio rengimo mokyklą ir 
kt.).  

70%  I-IV gimnazijos 
klasių mokinių 
pagilins žinias apie 
savo ateities profesiją, 
bei susipažins su 
pasirinktos profesijos  
perspektyvomis  

Atvirų durų metu. 
Ats. 
R.Kazakevičienė, 
E. Kazlauskienė,  
K.Jakaitytė  
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1.2.20. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
seminaras ,,Mokinių kūrybiškumo 
ugdymas ir veiksminga komunikacija“ 
 

Lektorių suteiktas 
žinias, 
rekomendacijas 
mokytojai taikys 
ugdomojoje veikloje 
aptars 
veiksmingumą 
metodinėje grupėje  

Ats. E.Dilienė, 
Metodinių 
grupių 
pirmininkai 
Sausis, kovas, 
gegužė 

 Mokinių iniciatyvos ir kūrybiškumo 
skatinimas, dalyvaujant konkursuose, 
olimpiadose, varžybose:  

  

1.2.21. Dalyvavimas pradinių klasių mokinių 
informatikos konkurse ,,Bebras“, 
tarptautiniame konkurse ,,Kengūra“ 
(istorijos, gamtos, kalbų, matematikos), 
matematikos, lietuvių, anglų kalbų 
olimpiadose, dailaus rašto, raiškiojo 
skaitymo konkursuose (gimnazijos, 
miesto, respublikos turuose) 

Gimnazijos 
organizuojamuose 
konkursuose, 
olimpiadose dalyvaus 
20% gabių mokinių, 
atstovai pateks į 
miesto, respublikos 
turus (keletas jų bus 
tarp geriausių. 
Mokiniai kels 
motyvaciją, įsivertins 
savo gebėjimus).  

Sausis-gegužė 
Ats. E.Dilienė, 
Pradinių klasių 
mokytojos 

1.2.22. Jaunųjų filologų, epistolinio rašinio, 
meninio skaitymo konkursuose 

 Visus metus, 
Ats. lietuvių 
kalbos mokytojos, 
J.Bardauskienė 

1.2.23. Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros 
šventėje „Šimtakojis“,  
Tarptautinei  teatro dienai skirtame 
renginyje „Drąsiau, drambly“  

Ugdysis kūrybiškumo, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžius 

Vasaris,  
Balandžio 24d., 
Ats. 
J.Bardauskienė 

1.2.24. Dalyvavimas poezijos konkurse Kauno 
Jėzuitų gimnazijoje  

Iniciatyvumo ir 
kūrybiškumo 
skatinimas. 

Vasario 22d., 
 
Ats.K.Lazauskaitė 

1.2.25. IT konkurse „Bebras“ Tobulins gebėjimus IT 
srityje 

Lapkritis, 
Ats.informacinių 
technologijų 
mokytojai 

1.2.26. Tarptautiniame matematikos, kalbų, 
gamtos konkurse „Kengūra 2013“ 

Įsivertins 
matematinius 
gebėjimus, 
lingvistinius, 
gamtamokslinius 
gebėjimus 

Vasaris, kovas, 
Ats. 
G. Lukoševičienė,  
E.Daugelavičienė, 
J. Pūkaitė   

1.2.27. 5 – 8 klasių., I – IV gimn. klasių mokinių 
matematikos, informatikos, užsienio 
kalbų, istorijos, gamtos mokslų, 
geografijos olimpiadose: I turas 
(mokykloje) 
                     II turas (mieste) 
                     III turas (respublikoje) 

Sieks asmeninės 
pažangos, įsivertins 
savo 
gebėjimus.Ugdoma 
mokėjimo mokytis 
kompetencija . 
Stiprinama ugdymo 
kokybė 

Sausis, 
Vasaris, 
Kovas, 
Ats. 
G.Lukoševičienė, 
R.Gibienė, 
A.Kazlauskienė, 
 J.Pūkaitė 
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1.2.28. Petro Kazicko moksleivių 
kompiuterininkų forume 

Tobulins gebėjimus IT 
srityje. 

Kovas, 
Ats.  
B. Masiokienė 

1.2.29. Pakruojo krašto jaunųjų matematikų 
komandinėse varžybose 

Gabūs mokiniai 
išbandys savo 
gebėjimus, ugdys 
komandinio darbo 
įgūdžius 

Kovas, 
Ats. 
B. Masiokienė 

1.2.30. Dalyvavimas Respublikiniame mokinių 
fizikos kūrybinių darbų konkurse „Fizikos 
bandymai aplink mus“ 8-12 kl. 
mokiniams, organizuojamas Kauno miesto 
švietimo ir ugdymo skyriaus, Kauno 
miesto Fizikos mokytojų metodinis būrelis 
ir Lietuvos Fizikos Mokytojų Asociacijos 
(LFMA) 

Mokinių kūrybiškumo 
skatinimas, teorinių 
žinių pritaikymas 
praktikoje, bendrųjų 
kompetencijų 
ugdymas. 

Vasario 1d. – 
gegužės 31d.  
Ats.  
D. 
Dambrauskienė 

1.2.31. Dalyvavimas akademiko Jono JANICKIO 
chemijos konkurse 9-12 kl. mokiniams, 
organizuojamas KTU Cheminės                     
technologijos fakulteto ir LR švietimo ir 
mokslo ministerijos ir Lietuvos Chemikų 
Draugijos                                                                               

Susidomės chemijos 
mokslų, įvertins savo 
chemijos  žinias, 
susipažins su KTU 
Chemijos fakultetu. 

Kovo 28 d. 
Kaunas 
Ats. J. Pūkaitė,  
S. Butkutė 

1.2.32. Dalyvavimas tarpmokykliniame 
gamtamoksliniame konkurse, organizuoja 
Panevėžio J. Miltinio gimnazija 

Mokiniai pagilins 
gamtos mokslų 
domėjimąsi, skatins  
iniciatyvumą ir 
kūrybingumą. 

Gegužės mėn.  
Ats. S. Butkutė 

1.2.33. Dalyvavimas renginyje A. Lipniūno 
pagrindinėje mokykloje ,,Tradicijos 
angliškai kalbančiose šalyse“ 

Kultūrinio konteksto 
pažinimas. 

Spalis,  
Ats.G. Breivienė 

1.2.34. 8 klasių mokinių matematikos viktorina 
„M M M“ 

Mokiniai, žaisdami, 
bendraudami ir 
bendradarbiaudami 
išreikš ir tobulins 
kūrybinius gebėjimus 

Vasaris, 
Ats. V. 
Skrebūnienė 
 

1.2.35. Respublikinėje KAM viktorinoje „Ką 
žinai apie Lietuvos kariuomenę?“ 

Patriotiškumo, 
pilietiškumo, 
moralinio brandumo, 
pasididžiavimo savo 
valstybe ugdymas. 
Tarpdalykinis 
(istorija-teisė) 
bendradarbiavimas, 
teisinio sąmoningumo, 
kūrybiškumo 
ugdymas, teorijos su 
praktika siejimas. 
 
 
 

Balandis , KAM  
Vilniuje 
Ats. 
A.Kazlauskienė 

1.2.36. Respublikiniame konkurse - viktorinoje 
„Temidė“ 
 

Balandis II etapas 
miestas 
Ats.  
A. Kazlauskienė 

1.2.37. Nacionaliniame Konstitucijos egzamine 
 
 

Spalis, 
Ats. 
A.Kazlauskienė, 
R.Kemzūrienė 

1.2.38. Respublikiniame rašinių konkurse “Kovų 
už laisvę ir netekčių istorija“ 

Vasaris,  
Ats.J. Brazauskas 

1.2.39. Respublikiniame Č. Kudabos geografijos 
konkurse 6-8 klasių, I-IV gimn.klasių 
mokiniams 

Balandžio 6 d.  
Ats. J. Pūkaitė, 
A. Breskuvienė 
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1.2.40. Viktorinoje “Ką aš žinau apie valstybę, 
kurioje gyvenu?“ 
 

Kovo 6d.  
Ats.A.Kazlauskie
nė 
R. Kemzūrienė 
V. Rudokienė 

1.2.41. Dalyvavimas Panevėžio miesto mokinių 
Taurės varžybose. 
 

Bus vykdoma 
moksleivių užimtumo 
prevencija, 
propoguojama kūno 
kultūra ir sportas kaip 
moksleivių auklėjimo 
priemonė. Moksleiviai 
skatinami sistemingai 
mankštintis. 

Visus metus. 
Ats. Kūno 
kultūros 
mokytojai 
 

 Gabiųjų mokinių poreikius tenkinanti 
veikla: 

  

1.2.42. Gimnazijos mokinių kūrybos 
almanacho parengimas ir išleidimas 

Stiprinama 
motyvacija kurti, bus 
sukurtas gimnazijos 
humanitarinę 
kultūrą 
reprezentuojantis 
leidinys 

Spalis- gruodis, 
Ats. 
A.Gudynienė 

1.2.43. Gabių, skaitančų mokinių telkimas į 
,,Knygos bičiulių popietes“ 

Stiprės gimnazistų 
ryšiai,augs 
humanitarinė 
kultūra,klubo nariai 
bus mokytojų 
pagalbininkai 
populiarinant knygas. 

Vieną kartą per 
mėnesį; 
Ats. V.Gaušienė 

1.2.44. Dalyvavimas respublikiniame vertimų ir 
iliustracijų konkurse ,,Tavo Žvilgsnis“ 

Kūrybiškumo 
skatinimas ir ugdymas 

Birželis, 
 Ats.R.Rimšienė, 
J.Balčiūnienė 

1.2.45. Gabiųjų mokinių klubo veiklos 
inicijavimas 

Kūrybiškumo, 
savarankiškumo 
skatinimas 

Visus metus, 
Ats. 
V.Dumbrienė 

1.2.46. Nuotolinis bendravimas ir 
bendradarbiavimas su Bostono lietuvių 
mokyklos mokiniais 

Savarankiškai tęs 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą 

Vasaris- gegužė, 
AtsK.Lazauskaitė
,V.Gaušienė 

1.2.47. Gabiųjų ir aktyviųjų mokinių 
skatinimas  

Parengta skatinimo 
tvarka  

Sausis- gruodis, 
Ats. Darbo 
grupė, paskirta 
direktoriaus 
įsakymu 

1.2.48.  Gimnazijos mokinių darbų parodų 
organizavimas: 
Dailės ir technologijų parodos: „Išlikti ir 
augti“, skirta valstybinėms šventėms 
paminėti; 
 „Užgavėnių kaukės ir papročiai“ 
(Ia gimn. klasių mokinių); 
  „Draugystė“ (7 klasių mokinių), 

 
 
Sudarytos galimybės 
mokiniams pristatyti 
savo kūrybinius 
darbus 
 
 

 
 
Vasaris  – gegužė 
Ats.A. 
Bijanskienė, 
D. 
Laurinavičienė, 
R. 
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skirta valstybinėms šventėms paminėti ; 
 Tapybos ant šilko būrelio paroda 
( I gimn. klasių mokinių); 
 Mokinių rankdarbių paroda gimnazijoje, 
skirta Motinos dienai; 
 Drožinių paroda  „Pavasariniai 
džiaugsmai“; 
7 -8, I-II gimn.klasių mokinių keramikos 
darbų paroda „Mamai“ 

Ambrazevičienė, 
N.Cimbalienė, 
J. Babachinas, 

 

 Mokinių fotografijų parodos: 
1) „Atsisveikinant su žiema“ 
7 – IV gimn. I aukštas 
2) „Pavasario žiedai“ 
7 – IV gimn. I aukštas 
3) IV gimn. kūrybinių darbų paroda 
„ Gamta  - mūsų namai“ 
I aukštas 
4) Projekto Tikėjimo Metams „Argi mūsų 
širdys nebuvo užsidegusios, kai Jis kelyje 
mums kalbėjo“. 
 Fotografijos konkursas 5 – 12 klasių 
mokiniams „Biblijos Žodis regimas 
tampa“ 
 

Vasaris- gruodis, 
Ats.S.Skrebys 

1.3. UŽDAVINYS. Racionaliai panaudojant turimus išteklius diegti inovacijas, gerinančias 
ugdymo procesą, suteikiančias mokiniams praktinių žinių 
Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 
asmenys 

1.3.1. Dalyvavimas  Comenius tarptautiniame 
mokyklų partnerių projekte ,, Aplinkos 
išsaugojimas vietoje ir Europos 
mastu‘‘; projekto el.svetainės 
www.oicomenius.eu sukūrimas ir 
administravimas 

Ugdoma 
sociolingvistinė 
komunikavimo, 
pažinimo 
kompetencija 

Sausis- gruodis,  
Ats. 
R.Kazakevičienė, 
M.Balbieriūtė 

 Ugdymo proceso, panaudojant modernias 
mokymo/si priemones, rengiant 
netradicinėse erdvėse, organizavimas: 

  

1.3.2. Edukacinių programų  miesto Kraštotyros 
muziejuje, Dailės galerijoje 
organizavimas. Edukacinių ekskursijų 
organizavimas pradinių klasių mokiniams 

Kiekviena klasė 
dalyvaus bent 
vienoje edukacinėje 
programoje. 
Mokiniai plės akiratį 
netradicinėje 
aplinkoje, dalyvaus 
kultūrinio paveldo 
saugojimo veikloje, 
ugdymo turinį sies 
su praktika, domėsis 
savo kraštu 

Sausis-gruodis, 
Ats.E.Dilienė, 
Pradinių klasių 
mokytojos 

1.3.3. Netradicinių pamokų organizavimas „Ir 
knyga mane augina“, bendradarbiaujant su 

Kiekviena klasė 
dalyvaus bent 

Sausis-gruodis,  
Ats.E.Dilienė, 

http://www.oicomenius.eu/�
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Panevėžio G. Petkevičaitės – Bitės 
viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo 
centru tęstiniame projekte „Biblioteka 
šalia tavęs“. 

vienoje pamokoje. 
Susipažins su 
biblioteka, dalyvaus 
edukacinėse 
programose, tobulės 
skaitymo įgūdžiai, 
motyvacija skaityti,  
rinks Metų knygą, 
dalyvaus piešinių 
parodose 

A.Cimermonienė,  
R.Žakaitienė 

1.3.4. Atvirų pamokų 1-4 klasėse, naudojant 
mokomąsias pažintines kompiuterines 
programas, Elmo dokumentų kamerą , 
organizavimas 

Pravesta viena ir 
daugiau pamokų 
kiekvienoje klasėje. 
Moderniųjų 
priemonių taikymas 
ugdymo kokybės 
gerinimui. 

Sausis- gegužė,  
Ats. E.Dilienė, 
R.Ratkevičiūtė 

1.3.5. 8 klasių mokinių IT ir matematikos 
projektinė veikla „Realaus turinio 
matematikos užduočių atlikimas 
skaičiuokle“ 

Įgys praktinių žinių, 
išmoks matematines 
užduotis atlikti 
skaičiuokle 

Balandis,   
Ats. I. Lažauskienė 
G. Lukoševičienė 
V. Skrebūnienė 

1.3.6. Pilietiškumo projektas II gimn.  klasių 
mokiniams „Lietuva dešimtokų akimis“ 
Stendinis-informacinis projektas 

Sąmoningo, 
kūrybiško, aktyvaus 
piliečio ugdymas 

Vasario14 d.-kovo 
II sav., 
Ats.A. Kazlauskienė 
R. Kemzūrienė 

1.3.7. Pilietiškumo-istorijos-geografijos 
projektas “Lietuva tarp Europos valstybių“ 

Sąmoningo, 
kūrybiško, aktyvaus 
piliečio ugdymas. 
Tarpdalykinis 
bendradarbiavimas 

Gegužė,  
Ats. 
A.Kazlauskienė 
R. Kemzūrienė 
A. Breskuvienė 

1.3.8. Išvykų į Panevėžio J.Miltinio , ,,Meno‘‘ 
kitų miestų dramos teatrus organizavimas 
 

Mokiniai atviresni 
kultūrai, suvokiantys 
menų sąryšį 

Visus metus,  
Lietuvių kalbos 
mokytojos 

1.3.9. Netradicinių užsienio kalbų pamokų  
k/t ,,Garsas“organizavimas ir aptarimas 

Sieti dalyko turinį su 
socialine aplinka 

Balandis,  
Ats.R.Gibienė 

1.3.10. Integruotų biologijos – chemijos  pamokų:  
„Riebalai“ III gimn. klasių mokiniams 
organizavimas 

Giliau suvokos 
problemines sritis 

II pusmetis, 
Ats. D.M isevičienė, 
S. Butkutė. 

1.3.11. Netradicinė pamoka – išvyka į 
Aplinkosaugos laboratoriją, 
organizuojama III-IV gimn. kl. 
Mokiniams 

Susipažins su 
šiuolaikinėmis 
chemijos 
laboratorijomis 

Rugsėjo mėn. 
Ats. J. Pūkaitė 
 

1.3.12. Netradicinė pamoka – išvyka į 
„Kalnapilį“, organizuojama IV gimn.kl. 
mokiniams 

Susipažins su 
chemiko – 
inžinieriaus 
profesija, domėsis 
žinių pritaikymu 
praktikoje 

Balandžio mėn. 
Ats. J. Pūkaitė, 
 S. Butkutė 

1.3.13. Netradicinė pamoka – išvyka į KTU 
fizikos laboratorijas organizavimas, 
organizuojama III – IV gimn. kl. 
mokiniams 

Susipažins su 
mokslo – technikos 
naujovėmis, fiziko – 
inžinieriaus 

II pusmetis, 
Ats.D 
Dambrauskienė 
 



 33 

profesija 
 Atvirų pamokų, panaudojant projekto 

,,Technologijų, menų ir gamtos mokslo 
infrastruktūra” metu įsigytas mokymo 
priemones, organizavimas: 

 
 

 

1.3.14. Atviros pamokos, panaudojant projekto 
„Technologijų, menų ir gamtos mokslų 
infrastruktūra“ organizavimas:“ pH- 
indikatoriai“  Igimn. klasių mokiniams. 

Įgys praktinių 
įgūdžių naudojantis 
pH-metru. 

Spalio mėn.  
Ats. Chemijos mok. 

1.3.15. Integruota pamoka „Aplikacija“ 5, 6 
klasėse 

Gebės atlikti 
aplikaciją, 
naudodami 
informacinių 
technologijų žinias 

Kovas,  
Ats.G. Bujokaitė 
I. Lažauskienė 
 

1.3.16. Atvira pamoka 7c klasėje  „Šeimininkių 
improvizacija“ 

Naujos įrangos 
pristatymas ir jų 
pritaikymas 
praktikoje 

Kovas,  
Ats. N. Cimbalienė 

1.3.17. Integruota dailės – technologijų  pamoka 
8c klasėje „Gobelenas“ 

 

Lavins 
kūrybiškumą, darbus 
panaudos 
gimnazijos puošimui 

Balandis, 
Ats.R. 
Ambrazevičienė 
A. Bijanskienė 

1.3.18. Atvira pamoka 5 c  klasės mokiniams 
„Lotynų Amerikos šokių ritmų pažinimas 
choreografijos ir muzikos pamokoje“  
 

Pažins ir skirs 
muzikos iš šokio 
stilius. 

Gegužė, 
Ats.G. Petraitis, 
Z. Pilkauskienė 

1.3.19. Gimnazijos sporto aikštyno įrengimo 
inicijavimas 

Sukurtos 
papildomos 
edukacinės erdvės 

Visus metus,  
Ats. Kūno kultūros 
mokytojai 

1.3.20. Stebėtų pamokų aptarimas, 
pasidalijimas gerąja patirtimi 
metodinėse grupėse  
,,Dalyko metodinių naujovių diegimas, 
darbas su šiuolaikinėmis metodinėmis 
priemonėmis, laboratorine įranga“  
 

Pravestos 4-5 
dalyko pamokos. 
Mokytojai aptars 
šiuolaikinių 
mokymo ir 
metodinių 
priemonių 
veiksmingumą 
pamokose 

Visus mokslo 
metus, 
Apibendrinimas 
lapkričio mėn., 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

 
II.TIKSLAS. Krikščioniškųjų ir bendražmogiškųjų vertybių ugdymas. 
 
2.1. UŽDAVINYS. Išplėtoti Vertybinio ugdymo programą, vadovaujantis katalikiškojo 
ugdymo sistemos samprata 
Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 
asmenys 

2.1.1. Gimnazijos įstatų ir gimnazijos 
pavadinimo pakeitimas, veiklą 
reglamentuojančių dokumentų 
koregavimas  

Įtvirtintas 
gimnazijos, 
vykdančios 
specializuoto 
ugdymo krypties 
programą, kuriai 

Sausis - kovas, 
Ats. G.Gailiūnienė 
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reikalingas ugdymo 
nuoseklumas, 
statusas 

2.1.2. Vertybinio ugdymo programos 
įgyvendinimas 1-8 klasėse, I-IV gimn. 
klasėse 

Išsiaiškins vertybes, 
kurios įtakoja elgesį, 
žinos savo teigiamas 
savybes ir trūkumus,  
gerės bendravimo 
įgūdžiai, formuosis 
vertybinės nuostatos 

Visus metus; 
Ats. K.Rankelytė 

2.1.3. Projekto, skirto Popiežiaus Benedikto XVI 
paskelbtiems Tikėjimo metams, vykdymas  

Dalyvavimas 
skirtingose projekto 
veiklose stiprins 
mokinių 
kūrybiškumą, gilesnį 
Šventojo Rašto, 
Bažnyčios 
dokumentų 
pažinimą, tikėjimo 
pagilinimą 

Sausis-gegužė 
Ats.: K. Rankelytė, 
A. Oksienė 

2.1.4. Pasirengimo Lietuvos Jaunimo dienoms 
2013 programos 8-9 kl. Ir I-IV gimn. kl. 
Mokiniams vykdymas  

Skatins mokinių 
savarankiškumą bei 
atsakomybę 
renkantis 
krikščioniškąsias 
vertybes 

Vasaris-gegužė  
Ats.: Kun. M. 
Kučinskas, L. 
Armalytė, K. 
Rankelytė 

2.1.5. I-IV gimn. klasių mokinių susitikimas su 
ses. Aušra Kuodyte, dešimt metų dirbusia 
misioniere Ruandoje ir Konge  
 

Ugdysis socialinę, 
pažinimo 
kompetenciją 

Kovas, 
 Ats. K. Rankelytė 
 

2.1.6. Programos „Vilties vaikai“, skirtos 1-4 kl. 
Ir 5-7 kl. Mokiniams, diegimas 
 

Ugdys gilesnį Dievo 
kaip Asmens 
supratimą, stiprins 
maldos praktiką, 
formuos gebėjimą 
atsakingai pasirinkti 
vertybes 

Gegužė- rugsėjis, 
Ats.: R. 
Ratkevičiūtė, A. 
Oksienė, D. 
Tabokienė, J. 
Šadauskienė 

2.1.7. Vertybinio ugdymo programos 
sudarymas, vadovaujantis katalikiškojo 
ugdymo sistemos samprata 

Patobulins 
profesionalesnį ir 
gilesnį vertybių 
ugdymo plėtojimą 

Balandis-gegužė 
Ats.: K. Rankelytė 

2.1.8. Vyskupo K.Paltaroko gimtadienio 
minėjimo organizavimas  

Susipažins su 
vyskupo 
skelbiamomis 
krikščioniškomis 
vertybėmis, kurs ir 
palaikys teigiamus 
tarpusavio 
santykius 

Spalis, 
Ats. Tikybos, 
pradinių klasių 
muzikos mokytojos 

2.1.9. Giesmių šventė „Giedokite ir šlovinkite 
savo širdyse Viešpatį (Ef 5,19)“ 

Dalyvaus miesto 
pradinių klasių 
mokiniai ir 

Gruodis,  
Ats.E.Dilienė, 
Pradinių klasių 
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bendradarbiaujančių 
darželių atstovai, 
pažins savo ir kitų 
kūrybinius gabumus 

mokytojos 

2.1.10. Sakralinių šokių, giesmių koncerto 
„Kartu“organizavimas 

Pristatys sakralinius 
šokius ir giesmes 
gimnazijos 
bendruomenei 
 

Gruodis,  
Ats. G. Petraitis 
Z. Pilkauskienė 
J. Garbaliauskienė 

2.1.11. Tikėjimo metų šventė Ugdysis 
kūrybiškumo, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžius 
 

Spalis 
Ats.: kun. M. 
Kučinskas, K. 
Rankelytė, A. 
Oksienė, D. 
Tabokienė, J. 
Šadauskienė, L. 
Armalytė 

2.1.12. Mokinių mainų tarp katalikiškųjų mokyklų 
skatinimas:  
 dalyvavimas katalikiškųjų Lietuvos 
mokyklų šventėje „Mažosios scenos dienos-
2013“  Kauno Jėzuitų gimnazijoje; 
dalyvavimas Sakralinės muzikos festivalyje 
Juodkrantėje „Laudate dominum; 
dalyvavimas Draugystės šventėje Šiaulių 
,,Sandoros“ progimnazijoje; 
bendradarbiavimo renginių su Vilniaus 
,,Vermės“ gimnazija ir Vilniaus Jėzuitų 
gimnazija organizavimas 

Skatins ugdytis 
bendravimo, 
bendradarbiavimo 
įgūdžius, dalijimąsi 
gerąja patirtimi 

Visus mokslo metus, 
Ats.:K.Rankelytė, 
V.Dumbrienė 

 Socialinės- labdaringos veiklos plėtojimas:   
2.1.13. Karitatyvinės-socialinės veiklos plėtojimas 

5-8 klasėse, I-II gimn. klasėse 
Formuos 
krikščionišką požiūrį 
į darbą, ugdys 
bendravimo, 
bendradarbiavimo 
įgūdžius, stiprins 
atsakomybę 

Visus mokslo metus, 
Ats.: tikybos 
mokytojai, 
socialinės 
pedagogės, klasių 
auklėtojai, 
neformaliojo 
ugdymo būrelių 
vadovai 

2.1.14. 1-4 klasių mokinių dalyvavimas tradicinėse 
labdaros akcijose „Ir mažoj širdelėj daug 
gerumo telpa“: maltiečių „Kalėdinė sriuba“, 
Caritas „Gerumas mus vienija. Pagalba 
stokojantiems „Nuneškime viltį vienišam“, 
labdara Šv. Juozapo globos namų 
gyventojams „Linksmosios daržovės“, 
dovanos ir koncertai Motinos dienos proga 

Visi mokiniai pagal 
galimybes dalyvaus 
akcijose, pastebės 
stokojantį, ugdysis 
jautrumą, atidumą, 
atsakomybę. 

Gegužė, spalis-
gruodis,  
Ats. Pradinių klasių 
mokytojos  

2.1.15. Dalyvavimas Europos struktūrinių fondų  
( ESF agentūros) ir Švietimo ir mokslo 
ministerijos finansuojamajame 
projekte,,Visuomenės įgalinimas 
socialinės partnerystės kontekste – 

Bus siekiama 
aktyvios įtraukties 
metodais skatinti 
visų pagrindinių 
neformalaus 

Kovas-lapkritis, 
Ats.V.Dumbrienė 
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pilietinių kompetencijų ugdymas 
inovatyviais aktyvios įtraukties 
metodais“ 

ugdymo veikėjų 
(tėvų, moksleivių, 
mokytojų) aktyvų 
įsitraukimą į 
neformalaus 
ugdymo (NU) 
procesą, 
pasirenkant 
savanorystę kaip 
kertinį pilietinių 
kompetencijų 
komponentą. 

2.1.16. Kvalifikacijos tobulinimo renginys 
,,Klasės auklėtojo, dalyko mokytojo 
vaidmuo ugdant mokinių sielovadą“  
 

Tobulės pažinimo, 
bendravimo 
kompetencija 
formuojant 
mokinių 
krikščioniškas 
vertybines 
nuostatas  

Lapkritis,  
Ats. E.Dilienė, 
K.Rankelytė 

2.1.17. Dalyvavimas Respublikiniame 
 pilietiškumo ugdymo projekte „Kuriame 
respubliką“, bendradarbiaujant su 
 Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 
technologine 
mokykla(projektas“Tikėjimas be gerų 
darbų – negyvas“) 
 

Sutelkti 
mikrorajono 
gyventojus ir 
organizacijas 
bendrai veiklai 
 

Visus metus, 
Ats.V.Rudokienė 

2.2. UŽDAVINYS. Skatinti ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo 
įgūdžius.  
Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 
asmenys 

 Vasaros poilsio organizavimas:   
2.2.1. „Biblinė stovykla“ Panevėžio K. Paltaroko 

ir Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios 
gimnazijų III gimn. ir 2-4 kl. mokiniams  

Skatins vyresniųjų 
klasių mokinių 
kūrybiškumą, ugdys 
komandinio darbo 
įgūdžius; gilins 
pradinių klasių 
mokinių saviraišką, 
Šventojo Rašto 
pažinimą, stiprins 
bendravimo įgūdžius 

Birželis,  
Stovyklavietėje 
„Vaikystės šilelis“ 
Ats.: K. Rankelytė, 
L. Armalytė, A. 
Oksienė 

2.2.2. 1-4 klasių mokinių vasaros užimtumo 
stovykla „Atgaiva“ 

Dalyvaus 20% 
mokinių, ugdysis 
socialinė-kultūrinė 
kompetencija 

Birželis,  
Ats.E.Dilienė, 
A.Cimermonienė,  
R.Žakaitienė 

2.2.3. Kaziuko mugės, Motinos dienos, Mokslo 
metų baigimo šventės organizavimas 1-4 
kl. mokiniams. 
 

Dalyvaus visi 
mokiniai, pažins ir 
atskleis savo 
kūrybinius gabumus, 

Kovas-gegužė, 
 Ats. pradinių klasių 
mokytojos 
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tėvai įvertins vaikų 
pasiekimus meninėje 
veikloje 

2.2.4. Renginių, skirtų Žemės dienai,  
organizavimas ir vedimas. Žemės dienos 
minėjimas. Iškilmingas Žemės vėliavos 
pakėlimas. 
 

Ugdysis ekologinės - 
gamtosauginės 
kultūros, 
iniciatyvumo ir 
kūrybingumo 
kompetencijas. 

Kovas – Balandis 
Ats.J.Pūkaitė 
 

2.2.5. Projektas „Gamta šalia manęs“ 1-4 kl.. 
Dalyvavimas Aplinkos apsaugos 
Ministerijos organizuojamuose 
projektuose, Gamtos mokyklos 
organizuojamuose konkursuose, Žemės 
dienos renginių organizavimas ir 
pravedimas 1-4 kl. 

Ugdysis ekologines 
nuostatas, saugos ir 
tausos gamtą, 
rūšiuos atliekas, 
suvoks save kaip 
atsakingą 
visuomenės narį 

Sausis-gruodis, 
Ats. pradinių klasių 
mokytojos 

2.2.5. 1-4 kl. „Mažosios sporto šventės“ 
organizavimas, dalyvavimas šventėse „Šok 
ir išmok“, „Vaikystės šventė“, dalyvavimas 
miesto sporto varžybose. 

dalyvaus apie 90% 
mokinių, ugdysis 
sveikos gyvensenos 
kompetenciją, bus 
bendradarbiaujama 
su ikimokyklinėmis 
įstaigomis 
,,Gintarėlis“, 
,,Vaivorykštė“, 
,,Žilvitis“ 

Sausis-gruodis, 
Ats. pradinių klasių 
mokytojos  

2.2.6. Draugiškos vaikinų tarpklasinės krepšinio 
varžybos – 5-7  klasės. 
 

Populiarinamas 
krepšinis ginmazistų 
tarpe, išaiškintos 
geriausiai 
žaidžiančios klasės, 
telkiama gimnazijos 
bendruomenė. 

Vasaris 
Ats. N. Ridikienė 

2.2.7. 3-4 kl. dalyvavimas Dainų ir šokių 
ataskaitiniuose festivaliuose ir šventėje 
„Čia mano namai“. 

2 klasės dalyvaus 
respublikinėje Dainų 
ir šokių šventėje 

Vasaris-liepa,  
Ats.V. Palepšienė,  
O.Meškauskienė, 
Z.Rimkuvienė 

2.2.8. Projektas ,,Dvi minutės šlovės- aerobikos 
žingsnelių junginys“. 

Supras fizinio 
ugdymosi galimybes 
ir judėjimo įvairovę, 
siejamą su fizinio 
pajėgumo didinimu, 
judesių kultūros 
gerinimu, sveikatos 
stiprinimu ir 
saviraiškos 
galimybėmis. 

Balandis 
Ats. N. Ridiekienė 

2.2.9. Madų šou „S.O.S“,  
Šokių renginio „Šok ir išmok“ 5-8 klasių, 
I-IV gimn. klasių mokiniams 
organizavimas  

Skleis savo 
iniciatyvą ir 
kūrybiškumą 
 

Balandis,  
Spalis 
Ats. N.Cimbalienė, 
G.Petraitis 

2.2.10. Draugiškos vaikinų tarpklasinės krepšinio Populiarinamas Gruodis 
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varžybos - I-IV gimn. klasės. krepšinis ginmazistų 
tarpe, išaiškintos 
geriausiai 
žaidžiančios klasės, 
telkiama gimnazijos 
bendruomenė. 

Ats.  
V. Karanauskaitė 

2.2.11. Gimnazijos gimtadienio dienos 
organizavimas 5-8 klasių , I-
IVgimn.klasių mokiniams   

Ugdysis 
kūrybiškumo, 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžius 
 

Spalis, 
Ats. Direktoriaus 
įsakymu paskirtos 
darbo grupės 
 

2.2.12. Šimtadienio šventės „100 dienų iki...“, 
Muzikos šventės, Paskutinio skambučio 
šventės, II gimn. klasių mokinių 
pagrindinio ugdymo programos baigimo 
šventės, Mokslo ir žinių dienos  

Visus metus,  
Ats. Direktoriaus 
įsakymu paskirtos 
darbo grupės 
 
                                       

2.2.13. Mokytojų išvyka į Oskaro Koršunovo 
teatrą, spektaklio ,,Katedra'' aptarimas 
 

Platesnis kultūrinis 
akiratis, pilietinių 
idėjų perdavimas 
mokiniams 

Rugsėjis-lapkritis, 
Ats.L.Karazijienė 

2.2.14. Kvalifikacijos tobulinimo seminaras-
edukacinė kelionė bendradarbiavimui 
skatinti (menų metodinė grupė) 

Mokytojai pagilins 
bendradarbiavimo, 
darbo komandoje 
įgūdžius, sustiprės 
bendruomeniškumo 
jausmas  

Spalis 
E.Dilienė 
Menų metodinė 
grupė 

 Pilietiškumo ugdymo programos 
įgyvendinimas: 

Sudarytos 
mokiniams 
galimybes atskleisti 
savo individualybę, 
gebėjimus bei 
polinkius.  
Gimnazijos mokinių 
aktyvus dalyvavimas 
gimnazijos 
savivaldoje. 
Įtvirtinamos gerumo,  
pagarbos kaip 
svarbiausias 
vertybes, lemiančias 
mokinių, mokytojų, 
tėvų tarpusavio 
santykius 
Puoselėjama tautinė 
savimonė, krašto, 
šeimos tradicijos, bei 
noras jas išsaugoti.  
 
 

 

2.2.15. Pilietiškumo ugdymo integruojamosios 
programos įgyvendinimas 

Visus metus; dalykų 
mokytojai 
 

2.2.16. Akcijos„Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos 
Sausio 13- osios dalyviams atminti, 
organizavimas 

Sausio11d.; 
direktoriaus įsakymu 
paskirta 
organizacinė grupė 

2.2.17. Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 
 

Vasario 15d.; 
direktoriaus įsakymu 
paskirta 
organizacinė grupė 

2.2.18. Lietuvos nepriklausomybės dienos 
paminėjimo 1-4 klasėse; 
 „Atžalynas“ 5-8 klasių, I-IV gimnazijos 
klasių mokiniams organizavimas 

Kovo 8 d.; 
direktoriaus įsakymu 
paskirta 
organizacinė grupė 

2.2.19. Gimnazijos šviesuolių rinkimo, Angelo 
skulptūrėlių teikimo šventės 
organizavimas 

Gegužė; direktoriaus 
įsakymu paskirta 
organizacinė grupė 

2.2.20. Dalyvavimas Akcijoje „Darom 2013“  Balandis; 
direktoriaus įsakymu 
paskirta 
organizacinė grupė 
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2.2.21. Dalyvavimas Juozo Balčikonio gimnazijos 
organizuojame Dainų festivalyje Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai paminėti 

Vasario 15 d., 
Juozo Miltinio 
dramos teatras, 
Ats. J. 
Garbaliauskienė 
Z. Pilkauskienė                                                                      

2.2.22. Dalyvavimas M. Rimkevičaitės 
technologijų mokyklos dainų konkurse 
,,Laisvės pavasaris“ 
 

Kovo 10 d., 
M.Rimkevičaitės 
mokykla, 
Ats. 
J.Garbaliauskienė 
Z. Pilkauskienė 

2.2.23. Valstybinių atmintinų dienų ir švenčių 
minėjimas 1-4 kl. 

Dalyvaus 90% 
mokinių, daina, 
šokiu, raiškiu žodžiu 
atskleis savo 
kūrybinius 
gebėjimus, ugdysis 
pilietiškumo ir 
tautinę 
kompetenciją. 

Vasaris-kovas,  
Ats. pradinių klasių 
mokytojos 
 

 Sveikos gyvensenos ir  žalingų įpročių 
prevencijos  įgūdžių formavimas: 

  

2.2.24. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projektas „Mūsų gimnazija - sveikatingumo 
oazė-3“ (akcijos, viktorinos, apskrito stalo 
diskusija, forumo teatro metodai, klasių 
valandėlės, baigiamoji konferencija). 

Suorganizuoti ir 
pravesti 8  renginiai, 
kurie turės įtakos 
mokinių sveikos 
gyvensenos ir  
žalingų įpročių 
prevencijos  įgūdžių 
formavimuisi.  

Balandis- gruodis, 
Ats.Edita 
Kazlauskienė, 
Kristina Jakaitytė,  
Vida Rudokienė. 

2.2.25. Tarptautinių prevencinių renginių, 
paskaitų, konkursų ir akcijų organizavimas. 

Suorganizuotos ir pam  
 8 Tarptautinės dienos,  
kurios skatina mokinių  
užimtumo ir  
kūrybiškumo  
ugdymą, bei įgyvendin  
prevencinės veiklos.  

Visus metus. 
 Ats.Edita 
Kazlauskienė,  
Kristina Jakaitytė, 
Vida Rudokienė 
 

2.2.26. Olweus patyčių prevencijos programos 3-8 
klasėse, I-IIgimn. klasėse II etapo OPKUS 
(Olweus programos kokybės užtikrinimo 
sistema) įgyvendinimas. 

Mokiniai valdys 
konfliktus ir stresus, 
50% sumažės 
patyčios 

Visus metus, 
Ats.VGK 

2.2.27. Projektas ,,Sveikatiada“ Mokiniai ugdysis 
sveikatą stiprinančio 
fizinio aktyvumo 
poreikį, gebėjimą 
kritiškai nagrinėti ir 
vertinti aktualius 
sveikatos tausojimo, 
mankštinimosi ir 
sporto klausimus. 

Visus metus 
Ats. N. Ridikienė 

2.2.28. 6 – 8 klasių, I-II gimn. klasių mokinių Puoselėjama tautinė Gegužė, 
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tradicinė sveikatingumo, kultūrinė, 
pažintinė kelionė dviračiais Neringoje 

savimonė, sudaroma 
galimybė pažinti 
Lietuvą, formuojama 
atsakomybė už 
gamtą 

N.Cimbalienė 

 Gimnazijos savivaldos grupių veiklos 
tobulinimas: 

  

2.2.29. Mokinių parlamento rinkimai ir veiklos 
aktyvinimas, akcentuojant su ugdymo 
procesu, tvarka, vertybinėmis nuostatomis, 
mokinių skatinimu susijusių klausimų 
sprendimą  

Pateikti  pasiūlymai 
ugdymo proceso 
kokybės gerinimo 
klausimais, surasti 
bendri sprendimai 
įgyvendinant 
gimnazijos  misiją 
tikslus bei 
uždavinius, 
pagerėjęs gimnazijos  
bendruomenės narių 
tarpusavio 
bendravimas 

Balandis- gruodis, 
Ats.V.Dumbrienė, 
V.Rudokienė 

2.2.30. Gimnazijos mokinių tėvų komiteto veiklos 
išplėtojimas 

Visus metus, 
Ats.G.Gailiūnienė 

2.2.31. Gimnazijos tarybos veiklos organizavimas Visus metus 
S.Marcinkevičienė 

 Mokinių tėvų švietimo ir informavimo 
veikla: 

  

2.2.32. Šeimos savaitės renginių organizavimas 
pradinėse klasėse 

Stiprės gimnazijos ir 
šeimos ryšiai, 
mokiniai susipažins 
su tėvų profesijomis, 
tėvai organizuos 
edukacines pamokas, 
tėvai ir vaikai 
dalyvaus Kalėdinių 
puokščių, prakartėlių 
parodose  

Gruodis, 
Ats. pradinių klasių 
mokytojos 

2.2.33. Atvirų durų dienų 5-8 klasių, I-IV gimn. 
klasių mokinių tėvams organizavimas 

Sistemingas mokinių 
tėvų švietimas ir 
informavimas 

Vasaris, 
Ats.V.Dumbrienė 

2.2.34. 5, 8 klasių,  II- IV gimn. klasių mokinių 
tėvų teminių susirinkimų apie ugdymosi 
pokyčius; 6, 7, I gimn. klasių mokinių 
tėvams - apie lytiškumą, sielovadą,  
prevenciją, ugdymą karjerai organizavimas 

 Vieną - du kartus per 
mokslo metus, 
Ats. 
R.Kazakevičienė, 
V.Dumbrienė 

2.2.35. Tėvų bendruomenei skirta programa 
„Alfa kursas“ 

Giliau pažins 
krikščioniškąjį 
tikėjimą, stiprins 
tėvų bendruomenę 

Rugsėjis-lapkritis, 
Ats.: K. Rankelytė, 
L. Armalytė, Kun. 
M. Kučinskas 

2.2.36. Tėvų švietimas profesinio orientavimo 
temomis tėvų susirinkimų ir individualių 
konsultacijų metu 
 

Suteikta 70%  
individualių 
konsultacijų 8, I-IV 
gimnazijos klasių 
mokinių tėvams. 
Dalyvauta 80% 5-8, 
I-IV klasių  tėvų 
susirinkimuose 

Visus metus   
Ats.R.Kazakevičienė 
. 
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pristatant karjeros 
ugdymo paslaugas 
gimnazijoje  

2.2.37. Gimnazijos himno, choro kostiumų 
sukūrimas. 
 

Pagerės gimnazijos 
įvaizdis. 

Iki rugsėjo 1d., 
Z.Pilkauskienė,  
J.Garbaliauskienė, 
Z.Kontrimienė 

 

IV. 2013 METŲ ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANO ĮSIVERTINIMAS 

1. Direkciniai pasitarimai.Vieną kartą per savaitę. Ats.G.Gailiūnienė 
2. Metodinės tarybos posėdžiai: 

              2.1. Kvalifikacijos atitikties rodiklių nustatymo, gerosios patirties sklaidos galimybės.  
2013 m. kovas. Ats.E. Dilienė.  
             2.2.  Diferencijavimo ir individualizavimo galimybės: diagnostinių patikrų organizavimas 
gimnazijoje.  Mokytojų ir mokinių skatinimas 2013m. kovas. Ats.V.Dumbrienė,  
             2.3.  Gimnazijos ugdymo plano 2013-2015 m. rengimas 2013m. balandis. Ats. 
V.Dumbrienė, E. Dilienė, R.Kazakevičienė.  
             2. 4.  Gimnazijos sielovadinės veiklos tobulinimas. 2013 m. gegužė. Ats.K.Rankelytė  
           2.5. Gimnazijos veiklo įvertinimas, ugdant mokinių siekį motyvuotai rinktis tolimesnį 
mokymosi kelią,  2013m. birželis. Ats. R.Kazakevičienė. 

2.6. Gimnazijos mokytojų  metodinės veiklos apibendrinimas. 2013 m. birželis. Ats. 
V.Dumbrienė 

2.7. Ugdymo proceso planavimas. 2013 m. rugsėjis. Ats V.Dumbrienė 
2.8. Ugdymo turinio naujovių sklaida. 2013 m. spalis. Ats V.Dumbrienė 
2.9.Mokymo priemonių panaudojimas gimnazijoje. 2013 m. lapkritis. Ats V.Dumbrienė 
3. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

            3.1. 2012-2013 m.m. pirmojo pusmečio rezultatų analizė.2013 m. vasaris. Ats.G.Gailiūnienė 
           3.2. 2012-2013 m.m. metinių rezultatų analizė. 2013 m. birželis. Ats.G.Gailiūnienė 
           3.3. Brandos egzaminų rezultatų analizė. 2013 m. rugpjūtis. Ats.G.Gailiūnienė 
           4.Tiriamosios veiklos: 

I-IV gimnazijos klasių mokinių 
tyrimas: ,,Karjeros ugdymo, 
konsultavimo ir kompetencijų 
įsivertinimas“  

Tyrimo duomenys bus 
naudojami užtikrinant  
efektyvesnį karjeros 
paslaugų tiekimą 
gimnazijoje.  

Balandis- gegužė 
Ats.E.Kazlauskienė,  
K. Jakaitytė  
 

II-IV gimnazijos klasių mokinių 
,,Karjeros kompetencijų poreikio 
tyrimas“  

Išsiaiškinus 90% II-IV 
gimnazijos klasių 
mokinių karjeros 
poreikius, tyrimo 
duomenys bus 
panaudojami užtikrinant 
efektyvesnį karjeros 
paslaugų teikimą 
gimnazijoje.  

Spalis- lapkritis 
Ats.E.Kazlauskienė,  
K. Jakaitytė  
 

1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos 
tyrimas 

Bus ištirtos mokinių 
adaptacijos sėkmės ir 
nesėkmės ir pristatytos 
administracijai ir klasių 
auklėtojų bei tėvų 
susirinkimuose 

Gruodis - vasaris 
Ats. D. Pšitulskienė 

5-8 klasių, I-II gimn. klasių mokinių, Tyrimo duomenys bus Gegužė,  
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jų tėvų, dėstančių mokytojų tyrimas: 
,, Mokinio gebėjimo siekti asmeninės 
pažangos ugdymas“ 

  
  

pristatyti Mokytojų 
tarybos posėdžio metu, 
rezultatai bus panaudoti, 
numatant ugdymo 
proceso organizavimą 
2013-2014 m.m. 

Ats.V.Dumbrienė 

__________________________ 
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