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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2017 – 2018 mokslo metų veiklos planas 

(toliau – planas), atsižvelgus į strateginius gimnazijos tikslus, švietimo būklę, bendruomenės 

poreikius, nustato gimnazijos mokslo metų tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones 

uždaviniams įgyvendinti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, orientuojantis į Geros mokyklos 

koncepciją, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti gimnazijos bendruomenės ugdymosi poreikius, laiduoti pagrindinio ir 

vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį vaikų 

švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos strateginiais tikslais, 2017-2018 mokslo 

metų Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo 

planu, patvirtintu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. VĮ- 108. 

4. Planą įgyvendins Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos administracija, mokytojai 

ir kiti pedagoginiai darbuotojai, nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai bei jų tėvai. 

5. Planas bus įgyvendinamas 2017-2018 mokslo metais. 

 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

6.  Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija – demokratiška,  besimokanti,  pilietiška, 

pokyčiams atvira, susitarimais besivadovaujanti  bendruomenė, kurioje ugdomas ir ugdosi 

asmenybės brandos, gerų ugdymo(si) rezultatų atsakingai siekiantis jaunas žmogus. 

 

III. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

7. Misija – teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti mokinių 

bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tvirtas vertybines nuostatas bei suteikti galimybę kiekvieno 

mokinio  ugdymo(si) lūkesčių įgyvendinimui, saviraiškai ir  asmenybės brandai. 

 

 IV. SITUACIJOS IR 2016-2017 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO  

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Gimnazijoje mokosi gimnazijos I - IV klasių mokiniai. 2017-2018 mokslo metais 

mokyklą lanko 460 mokinių: 452 mokiniai mokosi gimnazijoje, 8 mokiniai - gimnazijos Upynos 

vidurinio ugdymo skyriuje. Iš viso yra 19 klasių komplektų: I-II gimnazijos klasių – 9, III-IV 

gimnazijos klasių – 9, Upynos vidurinio ugdymo skyriuje - 1. Vidutiniškai klasėse yra po 25,1 

mokinius gimnazijoje ir po 8 mokinius Upynos vidurinio ugdymo skyriuje. 

PRITARTA 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos   tarybos 2017 m. rugsėjo 20 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. T-  4) 

 

 

PATVIRTINTA 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 

direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. 

įsakymu Nr. VĮ-130    
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Gimnazijos vadovų komandą sudaro direktorius ir 3 direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. Direktorius turi pirmąją vadybos kvalifikacinę kategoriją, dvi direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui – antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją, viena direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

neatestuota. 

2017-2018 mokslo metais gimnazijoje dirba 48 mokytojai bei 4 pedagoginiai 

darbuotojai, Upynos vidurinio ugdymo skyriuje dirba 13 mokytojų. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį 

išsilavinimą, atestuoti, iš jų 5 turi mokytojo eksperto, 35 mokytojo metodininko, 7 vyresniojo  

mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 mokytojo kvalifikacinę kategoriją; Upynos vidurinio ugdymo 

skyriuje 8 mokytojai turi mokytojo metodininko, 5 vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. 

Gimnazijoje dirba psichologė, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja ir bibliotekininkė. 

2016-2017 mokslo metais mokyklą baigė 126 abiturientai, visi abiturientai sėkmingai 

išlaikė brandos egzaminus ir gavo brandos atestatus, du abiturientai gavo brandos atestatus su 

pagyrimu. Į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo 44 (35 proc. ), į kolegijas – 35 (27,8 proc.), 

17 (13,5 proc.) abiturientų pasirinko profesines mokyklas, 25 (19,8proc.) dirba, 5 (4proc.) išėjo 

savanoriais tarnauti kariuomenėje.  

2016-2017 mokslo metais mokyklą baigė 121 antrokas gimnazistas, 120 iš jų įteikti 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai, 1 pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. 107 antrokai 

gimnazistai tęsia mokymąsi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programas, 11 išvyko mokytis į 

profesines mokyklas, 1 mokosi suaugusiųjų mokymo centre, 2 dirba. 

9. 2016-2017 mokslo metų veiklos plane buvo numatyti trys tikslai: 1. Tobulinti 

pamokos kokybę ir veiksmingumą. 2. Ugdyti vertybines bręstančios asmenybės nuostatas. 3. Kurti 

modernias, skatinančias intensyvų  ir produktyvų mokymąsi, edukacines aplinkas. Įgyvendinant 

šiuos tikslus, buvo siekiama padėti kiekvienam mokiniui pagal galimybes pasiekti aukštesnių 

ugdymo(si) rezultatų, telkti gimnazijos bendruomenę bendrai veiklai kuriant saugią, sveiką, 

inovatyvią edukacinę aplinką, tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, 

organizuoti veiklas, stiprinančias bendruomeniškumą,  lyderystę.  

9.1. Įgyvendinant pirmojo tikslo uždavinius,  gimnazijos administracija, mokytojai ir 

kiti pedagoginiai darbuotojai pagrindinį dėmesį sutelkė į tai, kad būtų kokybiškai organizuotas 

ugdymo(si) procesas, nukreiptas į patyriminę veiklą, tobulinama šiuolaikinės pamokos vadyba, 

vykdoma gerosios patirties sklaida tarp kolegų. Mokytojams gimnazijoje organizuoti seminarai 

„Klasės valdymas“ (lektorius Evaldas Karmaza) ir „Nauji iššūkiai sėkmingai pamokai“ (lektorė 

Audronė Šarskuvienė). Mokytojai ir mokyklos vadovai dalyvavo ir kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose kitose kvalifikacijos tobulinimo institucijose. Tobulinta gimnazijos mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarka, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos – nuolat stebėti ir 

analizuoti mokinių pasiekimai, ugdyti įsivertinimo gebėjimai, identifikuoti sunkumai, teikta 

konstruktyvi pedagoginė pagalba. Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, metodinių grupių 

posėdžiuose analizuoti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo būdai 

ir formos, ugdymo(si) rezultatų pokyčiai, namų darbų, kontrolinių darbų skyrimo metodika. Buvo 

vykdomi gimnazijos bendruomenės narių tyrimai. Tam pasinaudota IQES online Lietuva sukurtais 

įrankiais.  

Galima teigti, kad gimnazija daug padarė siekdama gerinti ugdymo kokybę pagrindinį 

dėmesį sutelkiant į pamokos organizavimą, mokytojų gebėjimų dirbti šiuolaikiškai plėtojimą, tačiau 

atlikti mokinių ir jų tėvų, mokytojų tyrimai rodo, kad mokymo ir mokymosi procesas gimnazijoje 

turėtų būti įdomesnis, aktyvesnis, labiau įtraukiantis mokinius, suteikiantis jiems daugiau galimybių 

ugdytis netradicinėse erdvėse, pritaikyti teorines žinias praktinėse veiklose. 

9.2. Įgyvendinant antrojo tikslo – ugdyti vertybines bręstančios asmenybės nuostatas – 

uždavinius,  gimnazijoje organizuojant renginius, šventes buvo akcentuojama visos bendruomenės 

įsitraukimo, pagarbos kiekvienam bendruomenės nariui, pasididžiavimo savo mokykla, jos istorija, 

tradicijomis svarba. Įsimintiniausias renginys – gimnazijos 95-mečio minėjimas, kuriame dalyvavo 

didžiulis būrys buvusių ir esamų gimnazijos mokinių, mokytojų, darbuotojų. Mokinių lyderystė, 

atsakingas požiūris į savo ateities planavimą ir tų planų įgyvendinimą buvo ugdomi per mokinių 

savivaldos stiprinimą, projektų rengimą ir įgyvendinimą. Gimnazija dalyvavo projekte „Padrąsinti. 
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Įkvėpti Palaikyti“, toliau buvo tęsiamas Erasmus+ tarptautinis mokyklų partnerysčių projektas 

„Better Environment Better Future“ , dalyvauta jaunimo mainų projektuose Anglijoje, Slovėnijoje. 

Toliau buvo palaikomi glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su Vokietijos Stavenhageno gimnazija – 

2016 metų spalio mėnesį gimnazijoje lankėsi svečių delegacija, o 2017 metų spalį į Vokietiją vyks 

mūsų mokinių ir mokytojų delegacija).  

9.3. Sėkmingai įgyvendintas trečiojo tikslo - kurti modernias, skatinančias intensyvų  ir 

produktyvų mokymąsi, edukacines aplinkas - uždaviniai. Nuolat atnaujinamos ir turtinamos 

gimnazijos patalpos, rekonstruota ir išplėsta aktų salė, atlikti III aukštų korpuso patalpų remonto 

darbai, sutvarkyti visi sanitariniai mazgai. Tikslingai naudotos mokinio krepšelio lėšos vadovėlių, 

mokymo priemonių įsigijimui, IKT plėtrai. 

2016 – 2017 mokslo metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė, gimnazijos veiklos 

rodikliai, mokinių pasiekimai leidžia daryti išvadą, kad veiklos plane numatytos priemonės 

įgyvendintos. 

10. 2016-2017 mokslo metų pažangumas ir lankomumas. 

Pažangumas. 2016 – 2017 mokslo metus be nepatenkinamų pažymių baigė 99,8 

(2015 – 2016 m.m. buvo 99,8) proc. mokinių. Bendras gimnazijos mokinių pažymio vidurkis – 8,  

aukščiausias pažangumo vidurkis 8,72 IIId klasėje, žemiausias –  Ib  klasėje - 7,31. Nepažangių 

mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus – 0,2 (2015 – 2016 m.m. buvo 0,2) proc. 

Papildomi darbai skirti 8 mokiniams. Vienas   mokinys perkeltas į aukštesnę klasę su neigiamais 

įvertinimais.  Gimnazija  teikė pagalbą gabiems ir  mokymosi motyvacijos stokojantiems 

mokiniams. 2016 – 2017 m. m. mokinių pažangumo rodikliai yra panašūs kaip ir 2015 – 2016 m. 

m. 
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Eil. 

Nr. 

Kla 

sė 

Mok. 

skaič. 

M B Mokėsi Liko 

kurso 

kartoti 

Perkelta Praleista pamokų Vidurkis 

 10 10-9 10-7 10-4 Neigiami Iš viso Pateisinta Tenka 1 

mok. 

nep. pam. 

Nepateisinta 

1. Ia 29 15 14 - 4 7 18 - - 29 2266 1764 78,14 502 7,85 

2. Ib 25 10 15 - 1 7 16 1 - 25 2572 2110 102,9 462 7,31 

3. Ic 26 14 12 - 1 12 13 - - 26 1814 1683 67,19 131 8,43 

4. Id 29 14 15 2 2 3 22 - - 29 2465 1964 85 501 7,6 

5 Ie 28 12 16 1 2 10 15 - - 28 1556 1248 55,57 308 8,34 

I 137 65 72 3 10 39 84 1 - 137 10673 8769 77,76 1904 7,9 

6. IIa 30 12 18 - - 6 24 - - 30 3226 2247 107,5 979 7,47 

7. IIb 31 13 18 - 5 9 17 - - 31 3619 2721 116,7 898 8,3 

8. IIc 31 15 16 2 6 6 17 - - 31 1755 1362 56,61 393 8,61 

9. IId 29 19 10 - 2 8 19 - - 29 2766 2309 95,38 457 8,03 

II 121 59 62 2 13 29 77 - - 121 11366 8639 93,93 2727 8,1 

10. IIIa 26 14 12 1 3 6 16 - - 26 3346 2094 128,69 1252                                          8,38 

11. IIIb 17 8 9 - - 2 15 - - 17 1929 1272 113,47 657 7,45 

12. IIIc 18 10 8 - - 1 17 - - 18 1806 1089 100,33 717 8 

13. IIId 24 17 7 2 1 7 14 - - 24 2502 1901 104,25 601 8,72 

14. IIIe 19 15 4 - 1 6 12 - - 19 2573 1559 135,42 1014 8,11 

15. III* 8 5 3 - - 3 5 - - 8 681 268 75,67 413 8,15 

III 112 69 43 3 5 25 79 - - 112 12837 8183 109,63 4654 8,14 

16. IVa 33 13 20 2 - - 31 - - - 4909 2462 148,76 2447 7,47 

17. IVb 27 15 12 - 2 2 23 - - - 2667 1514 98,78 1153 8 

18. IVc 27 14 13 - 5 5 17 - -- - 3593 1521 133 2072 8,3 

19. IVd 27 14 13 - 2 7 18 - - - 3097 1401 114,89 1696 8,09 

20. IV 12 4 8 - 1 4 7 - - - 911 401 75,92 510 8,07 

IV 126 60 66 2 10 18 96 - - - 15177 7299 120,45 7878 8 

I-IV 496 253 243 10 38 111 336 1 - 370 50053 32890 100,91 17163 8 

*Upynos vidurinio ugdymo skyrius                        
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Mokinių mokymosi sėkmingumas 2014-2015, 2015-2016 ir 2016 - 2017 mokslo metų 

pabaigoje*: 

 

Eil. 

Nr. 
Mokslo metai 

Klasių 

koncentrai 

Mokinių 

skaičius 

(iš viso) 

Pažangių 

mokinių 

skaičius 

Labai gerai 

besimokančių 

mokinių 

skaičius 

Gerai 

besimokančių 

mokinių 

skaičius 

1. 2016 -2017 

1 kl. 

137 136 (99,3 %) 13 (9,5 %) 39 (28,5 %) 

2015-2016 125 125 (100 %) 12 (9,6 %) 39 (31 %) 

2014-2015 120 118 (98 %) 12 (10 %) 24 (20%) 

2. 2016 -2017 

2 kl. 

121 121 (100 %) 15 (12,4 %) 29 (24 %) 

2015-2016 113 113 (100 %)   13 (11,5 %) 27 (24 %) 

2014-2015 125 125 (100 %) 17 (14 %) 17 (14%) 

3. 2016 -2017 

3 kl. 

104 104 (100 %) 8 (7,7 %) 22(21,2 %) 

2015-2016 117 116 (99 %) 16 (14 %) 22 (19 %) 

2014-2015 122 122 (100 %) 16 (13 %) 25 (21%) 

4. 2016 -2017 

4 kl. 

114 114 (100 %) 11 (9,7 %) 14(12,3 %) 

2015-2016 120 120 (100 %) 18 (15 %) 22 (18 %) 

2014-2015 146 146 (100 %) 20 (14 %) 32 (22%) 

 

Bendri 

gimnazijos 

rezultatai 

2016 -2017 476 475 (99,8 %) 47 (9,9 %) 104 (21,9 %) 

2015-2016 475 474 (99,8 %)     59 (12,5 %) 110 (23,1 %) 

2014-2015 513 511 (99,6 %) 65 (12,7 %) 98 (19,1 %) 

* Neįtraukti Upynos vidurinio ugdymo skyriaus duomenys 

 

Mokinių mokymosi rezultatų kaita 2014/2015, 2015/2016 ir 2016/2017 mokslo metais. 

                          

Įvertinimas pažymiais 2014-2015 m.m. 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 

10 - 9 12,7 proc. 12,5 proc. 9,7 proc. 

8 - 7 19,1 proc. 23,1 proc. 22,4 proc. 

6 – 4 67,8 proc. 64,2 proc. 67,9 proc. 

Nepažangūs 0,4 proc. 0,2 proc. 0,2 proc. 

 

                       Lankomumas.  

Mokslo metai Klasės  2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Praleistos pamokos, tenkančios  1 

mokiniui 

I-II 103 88 85,42 

III-IV 111 96 117,79 

Iš viso 107 92 100,91 

Nepateisintos pamokos, tenkančios  

1 mokiniui 

I-II 37 23 17,95 

III-IV 50 40 52,66 

Iš viso 44 32 34,6 
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Klasių grupė Praleistos  pamokos Dėl ligos praleistos 

pamokos 

Nepateisintos 

pamokos 

1-2 klasės 22 039 15 384  

3-4 klasės 28 014 15 482 12 532 

Iš viso 50 053 30 866  

Tenka 1 mokiniui  100,91   

 

11. Brandos egzaminai. 

 

Mokiniams ir jų tėvams teikiamos išsamios konsultacijos brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos klausimais. Gimnazijoje abiturientams sudarytos sąlygos rinktis 

brandos egzamino tipą savo nuožiūra. Gimnazijos abiturientai 2017 metais laikė 385 valstybinius 

brandos egzaminus, išlaikė 371 (96,4 proc.) (2016 metais laikė 415 valstybinių brandos egzaminų, 

išlaikė 398 (95,9 proc.). Vienam mokiniui 2017 metais tenka 3,06 VBE (2016 metais teko 3,46 

VBE). Didžiausias neišlaikymo procentas buvo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos 

egzamino – 12,6 proc. (2016 metais – 7,6 proc.), anglų kalbos, matematikos, biologijos ir fizikos 

valstybinio brandos egzamino neišlaikė po vieną mokinį. Bendrai paėmus,  daugelio, išskyrus 

matematikos ir istorijos, 2017 metų VBE rezultatai yra prastesni nei 2016 metų. Gauta 10 šimtukų 

(5 iš matematikos, 3 iš lietuvių kalbos ir literatūros, vienas iš istorijos, vienas iš chemijos (2016 m. 

gauti 4 šimtukai: 2 iš anglų kalbos, 1 iš lietuvių kalbos ir literatūros, vienas iš matematikos). Viena 

didžiausių problemų – per maža dalis mokinių pasiekia aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, o fizikos 

VBE  tokių mokinių iš viso nėra. Visų VBE rezultatai yra geresni už rajono mokyklų vidurkį. Šalies 

vidurkį lenkia matematikos ir istorijos VBE rezultatai. Prasčiausi fizikos VBE rezultatai. 

 

2017 m. valstybinių brandos egzaminų suvestinė (pagrindinė sesija) 

 
Eil. 

Nr. 

Egzaminas Lai 

kė 

                       Įvertinimai 

Neišlaikė      16-35  36-85      86-99  100         Vidurkis 

Sk. proc. Sk. proc. Sk. proc. Sk. proc. Sk. proc. 

1. Anglų k. 104 1 0,96 22 21,2 64 61,5 17 16,3 - - 57,4 

2. Lietuvių k. ir 

literatūra 

87 11 12,6 44 50,6 23 26,4 6 6,9 3 3,4 37 

3. Biologija 34 1 2,9 11 32,4 18 52,9 4 11,8 - - 51,8 

4. Matematika 71 1 1,4 27 38 27 38 11 15,5 5 7 52,3 

5. Istorija 21 - - 7 33,3 9 42,9 4 19,1 1 4,8 53,7 

6. Geografija 32 - - 17 53,1 14 43,8 1 3,1 - - 42,7 

7. Fizika 13 1 7,7 9 69,2 3 23,1 - - - - 27,9 

8. Chemija 9 - - 3 33,3 4 44,4 1 11,1 1 11,1 60,1 

9. Informacinės 

technologijos 

14 - - 6 42,9 7 50 1 7,1 - - 42,6 

 

126 mokiniai laikė 386 VBE.  1 mokiniui tenka 3,06 egzamino. 

 

Gimnazijos mokinių, 2015 m. ,2016 m.ir 2017 m. laikiusių VBE, vidutinių VBE įvertinimų 

palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų vidutiniais VBE įvertinimais pagal dalykus. 
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 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba Biologija Chemija Fizika Istorija Geografija IT 

 

Gimnazija 

2017m. 37 52,3 57,4 51,8 60,1 27,9 53,7 42,7 42,6 

2016m.. 48,2 48 52,1 54,4 70,5 53,6 40 46 50,7 

2015m. 32,2 45,5 60,3 47,7 58,4 27,8 51,2 41,1 58,8 

 

Šilalės raj. 

 

2017m. 35,6 41,6 53,9 48,6 53,7 27,3 42,6 40,7 36 

2016m. 39,2 36,6 48,6 45,1 63,3 44,4 37,6 42 37,5 

2015m, 34,7 37 54,2 46 47,7 36,7 51,2 46,3 37,1 

 

Lietuva 

 

2017m. 41,1 48,6 64,8 56,3 62,3 48,7 50,2 47,8 51,8 

2016m, 42,1 39,5 60,9 47,9 60 53 43 48,4 58,4 

2015m. 37,8 38,2 60,9 47,8 43,8 44,4 48,7 46,4 48,4 

 

2017 m. mokyklinių brandos egzaminų suvestinė  

      

Eil. 

Nr. 

Mokomasis  dalykas Laikė Neišlaikė 4 5 6 7 8 9 10 Vidurkis Laikė proc. 

1. Lietuvių kalba ir literatūra 38 1 9 14 5 3 3 2 1 5.5 30,4 

2. Menai 5 - - - - - - 1 4 9,8 4 

3. Technologijos 30 - - - 5 7 2 8 8 8,2 23,8 

4. Lietuvių kalba ir literatūra  

(pakartotinė sesija) 

12 - 1 2 3 4 1 1 - 6,4 9,5 

5. Iš viso 85 1 10 16 13 14 6 12 13   

 

 

 

 

12. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  rezultatai 2015, 2016 ir 2017 metais 
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Lietuvių (gimtoji) kalba  

Metai 
2015 metai 2016 metai 2017 metai 

Pažymiai 
Metinis PUPP Metinis PUPP Metinis PUPP 

10 10 11 11 13 8 5 

9 21 19 19 16 24 22 

8 21 17 11 22 25 23 

7 22 31 22 24 20 29 

6 20 25 19 19 12 19 

5 17 16 12 9 19 10 

4 14 6 18 7 12 12 

3 0 0 0 2 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Pažymio 

vidurkis 

7.0 G* R Š 6.87 G R Š 7,1 G R Š 

7,1 6,55 6,33 7,24 6,78 6,54 7,1 6,9 6,5 

 

Matematika 

Metai 
2015 metai 2016 metai 2017 metai 

Pažymiai 
Metinis PUPP Metinis PUPP Metinis PUPP 

10 9 11 13 5 4 8 

9 15 5 11 11 24 13 

8 8 16 15 10 12 17 

7 18 9 19 12 18 11 

6 11 12 10 17 20 13 

5 23 17 19 19 15 13 

4 41 36 25 26 27 24 

3 0 4 0 3 0 8 

2 0 6 0 7 0 10 

1 0 9 0 2 0 3 

Pažymio 

vidurkis 

6,1 G R Š 6,6 G R Š 6,5 G R Š 

5,44 4,77 5,59 5,71 5,23 5,76 5,8 5,2 5,8 

 

* G – gimnazija, R – Šilalės rajonas, Š - Lietuva
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 Mokinių metinių įvertinimai ir PUPP rezultatai yra beveik tokie patys. Lietuvių kalbos šiek tiek aukštesni yra PUPP įvertinimai, o 

matematikos atvirkščiai - PUPP įvertinimai yra mažesni. 

Matematikos PUPP rezultatai atitinka šalies vidurkį ir nežymiai lenkia rajono vidurkį. Lietuvių kalbos PUPP rezultatai yra geresni už 

rajono ir šalies vidurkį. Lietuvių kalbos pasiekimai yra aukštesni už matematikos pasiekimus. 

 

V. PASIEKIMAI DALYKŲ OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE,VARŽYBOSE 2016-2017 MOKSLO METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Klasė Mokinio vardas, pavardė Mokytojo v., 

pavardė 

Vieta Pastabos 

1. Krosas-1000 Id Aušrinė Viršilalitė I.Šetikienė I  

2. Krosas-1000 Id Gabrielė Vydmantaitė I. Šetikienė III  

3. Krosas-1500 Ie Hubertas Leščauskas D. Kėbla I  

4. Krosas-1500 IId Aušrinė Trijonaitytė I. Šetikienė I  

5. Krosas-1500 III Rasa Mozerytė S. Macas III  

6. Krosas-2000 IVd Tadas Beržinis D.Kėbla II  

7. Krepšinis  

IV 

 

IVa 

IVd 

Komanda: 

Augustinas Pudžiuvelis,  

Ignas Budreckas,  

Mantas Kerinas,   

Dovydas Vaišnoras.  

G.Kukujevas I Lietuvos policijos 

dienai paminėti 

8. Euroscola 

konkursas 

II-IV 

IVc 

 

 

IIId 

 

 

 

IIb 

Komanda: 

Gabija Baldauskaitė,  

Matas Mišeikis,  

Giedrė Gedeikytė, 

Gabija Aurylaitė , 

Karolina Radzevičiūtė,  

Augustė Krenciūtė, 

Aušrinė Mažulytė, 

Neda Šimkūnaitė. 

D.Kubaitienė III  

9.        Krepšinis  

IVa 

 

 

Komanda: 

Augustinas Pudžiuvelis, 

Ignas Budreckas, 

Dovydas Vaišnoras,  

G.Kukujevas II Tarpmokyklinis 

krepšinio turnyras 

Raseinių 

„Prezidento Jono 
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IVd 

IIc 

Jonas Jasevičius, 

Nojus Vaišnoras.  

Žemaičio 

gimnazijos 50-

mečiui paminėti“ 

10. Jaunųjų 

matematikų 

varžytuvės 

Kvėdarnoje 

I-IV 

Id 

Ia 

Ic 

IIb 

IIc 

IId 

IIIa 

IIIa 

IVa 

IVd 

Komanda: 

Marija Gedeikytė , Eligija Petrikaitė,   Julius 

Bukauski , Martynas Dargis , Valdas Vitartas, 

Ignas Šeputis , Kasparas Milišiūnas, Ieva 

Žymančiūtė , Gabrielė Mockutė , Lukas 

Neverdauskas,  Matą Lazdauskas , Marija 

Špečkauskaitė.  

Matematikos 

mokytojai 

II bendroje 

įskaitoje, I tarp 

Šilalės rajono 

mokyklų 

 

11. Skautų dainų 

dainelės atranka 

I-IV Gimnazijos skautai E.Gedeikienė  Pateko į finalą 

12. Krepšinis 

 

 

IVd 

 

IIc 

IIa 

 

IVa 

 

 

IIb 

IVd 

Komanda: 

Dovydas Vaišnoras, 

Jonas Jasevičius,  

Nojus Vaišnoras, 

Emilijus Kasnauskas,  

Mantas Kerinas, 

Deividas Būdvytis,  

Augustinas Pudžiuvelis,  

Ignas Budreckas,  

Titas Remeikis,  

Justas Jankauskas. 

G. Kukujevas I Krepšinio 

turnyras 

mokytojams 

D. ir R. 

Stankevičiams 

atminti Jurbarke 

13. III tarptautinis 

šokių konkursas  

„Christmas stars" 

I-II Šokių kolektyvas „Šėlsmas“ S. Zaikauskienė II Tarptautinis 

14. 2016-2017 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų 

 

Id 

Id 

Ic 

Komanda:  

Marija Gedeikytė,  Margarita Gedeikytė,  

 Emilija Andriušaitė,  

 Ula Klimbytė ,   Gustė Murauskaitė,  Aida 

R. Arlauskienė I  
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žaidynių 

mergaičių 

tinklinio 

varžybos 

IIc 

IIb 

IId 

Aušraitė,  Meda Bernotaitė,  Justė Jovaišaitė,   

Greta Gailiūtė,  

Gerda Rudminaitė,  Greta Kasputytė.  

15. 2016-2017 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių 

berniukų 

tinklinio 

varžybos 

IIc 

IIc 

Ie 

IIc 

IIa 

Ie 

IIb 

IIa 

Ie 

Komanda: 

Nojus Vaišnoras, Vilius Zbarauskas,  Povilas 

Auškalnis, Gustas Beržinis, Gabrielius Capas,  

Mantas Trakšelis , Dominykas Dargevičius,  

Deivydas Urbonas,  Kipras Martinkus. 

B. Knyzelienė III  

16. Epistolinio 

rašinio konkursas 

Ie  Vita Šerpytytė S.Vaičikauskienė I Rajone 

17. Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiada 

IIId Gabija Aurylaitė D. Eisimantienė II Rajone 

18. Biologijos 

olimpiados  

rajono etapas 

Id Marija Gedeikytė D. Žiauberienė II  

IIb Martynas Dargis G.Zobėlienė III  

IIc Valdas Vitartas G.Zobėlienė I  

IIIa Kasparas Milišiūnas G.Zobėlienė I  

IVc Gabija Baldauskaitė D. Žiauberienė III  

19. 49-ojo Jaunųjų 

filologų rašinio 

konkurso II-jo 

etapo prozos 

sekcija 

IVc Giedrė Gedeikytė R. Mažrimienė I  

20. 55-osios Lietuvos 

mokinių 

chemijos (9-12 

kl.) olimpiados 

rajoninis etapas. 

IIc 

IVa 

 

Id 

IVd 

 

Valdas Vitartas 

Lukas Neverdauskas 

Marija Gedeikytė 

Marija Špečkauskaitė 

Eligija Petrikaitė 

Martynas Jonelis 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

 

I 

I 

 

II 

II 
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Ic 

IId 

IIId 

Rūta Vindžigalskytė  

J. Alminienė 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

 

III 

III 

III 

21. Lietuvių kalbos ir 

literatūros (9-12 

kl. ) olimpiados 

II etapas 

IVc 

Id 

Giedrė Gedeikytė 

Marija Gedekytė 

R. Mažrimienė I 

III 

 

22. Skautų dainų 

konkursas 

„Gražių dainelių 

daug girdėjau 

2017“ 

 Agnės ir Roko Tverijonų duetas  I  

23. Lietuvos mokinių 

anglų kalbos (9-

10 kl.) konkurso 

II etapas 

IIb 

IIc 

IIc 

IIb 

Martynas Dargis 

Valdas Vitartas 

Rasvydas Ugarenka 

Skaistė Jogėlaitė 

S. Paulauskienė 

D. Eisimantienė 

D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

I 

II 

III 

III 

 

24. 65-osios Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiados (9-12 

kl.) rajoninis 

etapas 

IIc 

IVa 

 

Ia 

IId 

Valdas Vitartas 

Lukas Nevardauskas 

Eligija Petrikaitė 

Ignas Šeputis 

R. Krompalcas 

A. Balčienė 

 

A. Balčienė 

R. Krompalcas 

I 

I 

 

III 

III 

 

25. Futbolo 

varžybos( merg) 

I-II Komanda D. Kėbla I 

II 

Rajone  

Zonoje  

26. 66-osios Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiados (9-12 

kl.) rajoninis 

etapas 

Ia 

Ie 

IIc 

IIId 

IVd 

Ie 

IIb 

IVc 

Neilas Sabockis 

Gvidas Irtmonas 

Valdas Vitartas 

Gabija Aurylaitė 

Matas Lazdauskas 

Gabrielė Kulbokaitė 

Martynas Dargis 

Gabija Baldauskaitė 

R. Aurylienė 

G. Žemaitaitienė 

A. Budrienė 

G. Žemaitaitienė 

G. Žemaitaitienė 

G. Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

G. Žemaitaitienė 

I 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

 

27. 24–osios 

Lietuvos mokinių 

IIa Gabrielė Macaitė V. Rimkienė III  
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rusų  kalbos (10-

11 kl. ) 

olimpiados  

rajoninis etapas 

28. Dailės olimpiada 

(rajoninis etapas)  

Ie Gvidas Irtmonas J. Baubkuvienė III  

29. Technologijų 

olimpiada 

(rajoninis etapas) 

IIb Dominykas Dargevičius V.Bukauskis II  

30. Istorijos 

olimpiada 

(rajoninis etapas) 

IVc 

IVd 

Matas Mišeikis 

Goda Ambrozaitė 

B. Paulius I 

II 

 

31. Geografijos 

olimpiada 

(rajoninis etapas) 

IVc 

IIId 

IIc 

Ia 

Matas Mišeikis 

Rūta Jonikaitė 

Valdas Vitartas 

Kasparas Pocius 

D. Kubaitienė 

 

S. Zaikauskienė 

Dalia Kubaitienė 

I 

II 

II 

III 

 

32. 2016-2017 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių 

smiginio 

varžybos 

IVd Jonas Jasevičius 

Tadas Beržinis 

B. Knyzelienė I Dalyvavo 

finaliniame etape 

33. Lietuvių kalbos ir 

literatūros (9-12 

kl. ) olimpiados 

respublikinis 

etapas 

IVc Giedrė Gedeikytė R. Mažrimienė III Šalyje 

34. Šilalės rajono 

teisinių žinių 

konkursas 

„Temidė“ 

Id Marija Gedeikytė, Margarita Gedeikyta, 

Fausta Sragauskaitė, Aušrinę Viršilaitė, 

Kornelija Andrijauskaitė 

I. Šetikienė II  

 

35. 

Respublikinis 

sporto ir meno 

IIc Šiuolaikinio šokio grupė „Šėlsmas“ 

Karolina Daujotytė, Meda Bernotaitė, Greta 

S. Zaikauskienė II  
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festivalis „Vaikai 

–Olimpinės 

gėlės“ 

Gailiūtė, Justina Jovaišaitė, Dovilė 

Lengvinaitė, Inesa Petkutė, Kamilė 

Šilinskaitė, Eva Ražinskaitė, Simona 

Terleckytė, Gabrielė Žymantaitė, Gabrielė 

Jankauskaitė 

36. 2016-2017 m.m. 

mokinių 

olimpinio 

festivalio 

tinklinio zoninės 

varžybos 

 

 

IIId 

Id 

Id 

IIId 

IIIc 

IIIc 

Id 

IIb 

IIc 

Ic 

Merg. tinklinio komanda: 

Augustė Krenciūtė 

Marija Gedeikytė 

Margarita Gedeikytė 

Ieva Arlauskaitė 

Deimantė Beržinytė 

Santa Briedytė 

Emilija Andriušaitė 

Gerda Rudminaitė 

Aida Aušraitė 

Ula Klimbytė 

R. Arlauskienė III Zonoje 

37. Tinklinio 

turnyras Rietave 

I-III Mergaičių tinklinio komanda R. Arlauskienė II  

38. 2016-2017 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių kroso 

varžybos. 

Id 

Id 

Id 

Ie 

IIa 

IIc 

IId 

IIIe 

Gabrielė Vydmantaitė, Aušrinė Viršilaitė, 

Karolina Pintverytė,  Povilas Auškalnis, 

Henrikas Zobėla, Vilius Zbarauskas, Aušrinė 

Trijonaitytė, Kęstutis Sadauskas. 

I. Šetikienė I  

39. Lengvoji atletika 

atskiros 

rungtys(merg.) 

Rutulys 

Ia Gita Barcytė  I. Šetikienė III  

40. 1000 m bėgimas 

estafetė 

IId Aušrinė Trijonaitytė  I. Šetikienė I 

 

 



15 

 

41. Estafetinis 

bėgimas 4x100 

 Komanda I. Šetikienė I  

42. 100 m bėgimas 

estafetė 

Id Gabrielė Vydmantaitė  I. Šetikienė II 

I 

 

43. 400 m bėgimas 

estafetė 

Id Aušrinė Viršilaitė  I. Šetikienė I 

I 

 

44. 100 m  Id Karolina Pintverytė I. Šetikienė I  

45. Lengvosios 

atletikos atskirų 

rungčių 

mergaičių 

komandinės  

varžybos 

 Mergaičių komanda I. Šetikienė I  

46. Lengvoji atletika 

atskiros rungtys 

(bern.) 

Šuolis į tolį 

IVd Martynas Banys 

 

D. Kėbla 

 

III  

48. Šuolis į aukštį Id Erikas Laurinavičius D.Kėbla I  

49. 1000 m bėgimas IIIe Kęstutis Sadauskas D. Kėbla II  

50. Estafetinis 

bėgimas 4x100 

 Komanda  III  

51. 100 m bėgimas Ic Jonas Gudauskas D. Kėbla II  

52. Lengvosios 

atletikos atskirų 

rungčių berniukų 

komandinės  

varžybos 

 Komanda D. Kėbla II  

53. Nacionalinė 

teisinių žinių 

olimpiada  

IVd Goda Ambrozaitė B. Paulius IV Šalyje 

54. Tarptautinio 

matematikos 

konkurso 

KENGŪRA  

Ia Neilas Sabockis R. Aurylienė I Šilalės raj. 

„Juniorų“ grupėje 
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55. Tarptautinio 

edukacinio 

konkurso 

“Olimpis 2017 – 

Pavasario sesija”: 

anglų k. , 

chemija, 

biologija 

Ie Vakaris Cibulskis    

 

 

 

 

I 

III 

III 

 

56. Idėjų mugė 

„Nuveik 

sveikatos labui“ 

IIa 

IIIa 

Ugnė Zarankaitė 

Edita Ambrozaitė 

E. Gedeikienė  Apdovanoti 

prizais už 

originaliai 

pateiktus darbus 

idėjų mugėje. 
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13. Savitos gimnazijos kultūros ir vertybių sistemos  puoselėjimas 

 

2016-aisiais  metais  gimnazija šventė  95-ąjį gimtadienį. Šventei ruošėsi visa 

bendruomenė. Planuojant  veiklas, nutarta, kad svarbiausiu akcentu turėtų tapti šūkis  „Sveiki 

sugrįžę namo“. Organizuotos parodos „Kur mokyklos būta“, „Dovana mokyklai“,  interviu „Mes 

reikalingi vieni kitiems“, rinkta medžiaga apie gimnazijos bendruomenės narius, išleista knyga 

„Spalvotas metų takas“, rinkti, pildyti gimnazistų sąrašai, surašyti į knygą „Ir visa tai esame mes...“.  

Tiek susitinkant su buvusiais mokiniais, tiek bendraujant su dabartiniais gimnazistais 

ryškėja, kad mokykla svarbi jauno žmogaus gyvenime tiek,  kiek leidžia išbandyti savo jėgas, 

nebijant klysti, atkakliai mokantis, sutelktai siekti savo tikslų. Šventė tapo kelių kartų pašnekesiu 

apie tai, kas buvome, kur einame, atskleidė, kad  mokyklos – buvusios ir esamos- svarbiausios 

vertybės  išlieka abipusė pagarba ir pasitikėjimas, atsakomybė už save ir kitus, patriotizmas. Pakilių 

jubiliejaus nuotaikų įkvėpti, gimnazijos muziejininkai organizavo gimnazijos įkūrėjo Simono 

Gaudėšiaus vardo dienos šventę spalio 18 dieną, kurios metu visi gimnazijos Simonai ir Simonos 

sulaukė dėmesio, pristatydami vardo reikšmę. Paruošta ekspozicija, skirta Simonui Gaudėšiui. 

Gimnazijos dramos būrelis „Vėjavaikiai“, tęsdamas pažintį su S.Gaudėšiumi, parengė ir būsimiems 

gimnazistams parodė meninę kompoziciją „Didumas to, kas mumyse, iš meilės auga ir gerumo“. 

Vieni svarbiausių gimnazijos kultūros puoselėjimo veiksnių – jaunimo organizacijų 

veiklos aktyvinimas bei mokinių savivaldos veiklos plėtra. Gimnazijos skautai jau kelerius metus 

Sausio 13-ąją organizuoja skautiškų dainų laužą, prie kurio kviečia atstovus iš klasių, savanoriauja, 

rengiant gimnazijos, miesto šventes. Gimnazijos savivalda, siekiant valstybines šventes įprasminti 

naujai, organizavo  interaktyvią viktoriną „Kodas 99“, spartųjį žygį „Su meile Lietuvai širdy“.  

Organizuojant mokinių karjeros planavimo veiklas, gimnazistams pasiūlyti susitikimai 

su iškiliomis asmenybėmis, savo sėkmės istorijomis galinčiomis įkvėpti, paskatinti atsakingai 

rinktis gyvenimo poziciją, tolimesnę darbo karjerą. Gimnazistai  miesto bibliotekoje susitiko su 

Gabrieliumi Liaudansku – Svaru, diskutavo apie pasirinkimo galimybę. Įžymus lenktynininkas 

Benediktas Vanagas pakvietė diskusijai, kodėl verta tapti profesionalu, Saulius Čaplikas kalbėjo 

apie priklausomybes, jų pasekmes, LCC tarptautinio universiteto lektorius Emilijus Gricius  

pasakojo apie gyvenimus keičiantį išsilavinimą. Mokinius itin sudomino susitikimas su Donalda 

Mieželyte, kuri pasiūlė „Kitokį pasikalbėjimą“.  Apie Šveicariją, lietuvių gyvenimą įdomiai 

pasakojo, parodą „Lietuvių Šveicarija“ pristatė Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė 

Caspersen.  Daug dėmesio sulaukė susitikimas su Gabrieliumi Landsbergiu. Su VU profesoriumi 

Alfredu  Bumblausku mokiniai susitiko Vilniuje ir diskutavo apie Lietuvos istoriją.  

Siekiant suteikti kuo išsamesnę informaciją apie profesijas, mokiniams organizuoti 

susitikimai su įvairių profesijų atstovais: krašto apsaugos karininku pulkininku, dainininke Vytaute 

Pupšyte, pramogų verslo atstovu Remigijumi Žiogu. Į tradicinę  Karjeros dieną „Kelionė į 

profesiją“ buvo pakviesti ir savo sėkmės istorijomis pasidalino Šilalės rajono savivaldybės 

administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, verslininkas Singaras Vytartas, vairavimo 

mokyklos direktorius Vitas Vajinskis. Apie stojimą į aukštąsias mokyklas organizuojami 

susitikimai su LAMA darbuotojais: mokiniai klausosi paskaitų, mokytojai dalyvauja seminaruose.  

Siekiant kuo geriau susipažinti su būsimais gimnazistais, organizuojamos atvirų durų 

dienos, kurių metu progimnazijos aštuntokai susipažįsta su būsimosiomis auklėtojomis, aplanko 

gimnazijos kabinetus, biblioteką, sporto salę, valgyklą, jiems programą rengia vyresnieji 

gimnazistai. Šie susitikimai pavasarį prisideda prie geresnio abipusio mokinių ir mokytojų 

supratimo, sumažina įtampą prieš ateinant  į kitą ugdymo įstaigą, paspartina pirmokų adaptacijos 

procesus.  

Tęsiant ir įprasminant gimnazijos įkūrėjo Simono Gaudėšiaus pradėtus darbus, 

gimnazijoje siekiama skatinti altruistinę veiklą: ateitininkai sveikina mokytojus pensininkus, tvarko 

kapus, sveikina Šilalės bendruomenę švenčių progomis. Savanoriaudami mokiniai  lanko slaugos, 

senelių globos namus, ruošia koncertus, pasirodymus. Gimnazistai aktyviai įsijungia į paramos- 

labdaros akcijas „Maisto bankas“(skautai), kraujo donorystės akcijas (savanoriai). 
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Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų organizuojamomis veiklomis siekiama, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atrasti save, dalyvautų pamėgtose ir visai naujose veiklose. Moksleiviai 

dalyvavo trumpalaikiame  projekte „Patyčioms – NELike“, akcijoje „Prisijunk. Bendrauk. 

Rūpinkis“, mokymuose „Išsirink apgalvotai“, projekte „Mąstau kitaip“. Tiriant mokinių poreikius, 

išsiaiškinta, kad svarbu daugiau dėmesio skirti turiningo laisvalaikio organizavimui. Nutarta 

organizuoti kino mėgėjų klubą.   

Siekiant ugdyti atsakingą pilietį, daug dėmesio skiriama mokinių dalyvavimui 

respublikoje organizuojamuose konkursuose, akcijose. Ši veikla telkia gimnazijos mokinius minėti 

svarbias datas, atkreipia bendruomenės dėmesį į prioritetinius dalykus. Protų kovos, Konstitucijos, 

Europos egzaminai, Nacionalinis diktantas, Nacionalinis Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas 

„Rašom“, visuotinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, bėgimas gyvybės ir mirties keliu Vilniuje – 

laiko patikrintos veiklos, kurių metu bendruomenėje vyksta svarbūs pokyčiai, renkant geriausius 

atstovus, telkiant visus įdomioms, prasmingoms veikloms.  

Gimnazijos tradiciniais renginiai tapo pačių mokytojų inicijuotos akcijos, šventės, 

konkursai, kuriose dalyvauti skatinami ne tik mūsų gimnazistai, bet mielai priimami ir svečiai iš 

rajono mokyklų, kitų miestų. Tai vieno kūrinio konkursas „Labas“, prozos, poezijos skaitymai 

įvairiose erdvėse, mokyklinių teatrų šventė „Sparnai“, Adventinė popietė, gamtamokslinis 

konkursas „Stebėk, pažink, suprask ir taikyk“, Turizmo diena, Šokių fiesta, Raštingiausio 

gimnazisto rinkimai, akcija „Padovanok naują knygą gimnazijos bibliotekai“, talentų konkursas „Jei 

manai, kad tu gali, tu gali“. Mokytojai, bendradarbiaudami su mokiniais, ieško naujų būdų, kaip 

mokyklos gyvenimą padaryti įdomesnį, į turiningas veiklas įtraukti kuo daugiau gimnazistų. Jau 

kelerius metus akcentuojame  dėmesį nuosekliam pirmokų kultūriniam ugdymui: jiems skiriamos 

pažintinės gimnazijos istorijos veiklos, mokiniai kviečiami prisijungti prie vyresniųjų draugų 

rengiamų programų. Organizuotoje Matematikos savaitėje  pirmokai kviesti į  netradicines 

pamokas, konkursus, jie buvo skatinami susipažinti ir pamėgti matematiką ne tik kaip mokslą, bet ir 

pamatyti šį mokslą naujuose kontekstuose. Menų mokytojų sumanytoje menų valandoje „Mamos 

dienos belaukiant“ pirmokai buvo skatinami kūrybiškai apmąstyti dovanos Mamai prasmę, 

išbandyti savo sugebėjimus ruošiant išskirtinę dovaną -  piešiant, rašant, lankstant ir klijuojant 

įvairiausio pobūdžio staigmenas, serviruojant šventinį stalą. 

Gimnazijos mokytojai plečia savo bendradarbiavimą, kuriuo siekiama kuo geriau 

pažinti tiek klasę, tiek atskirą mokinį. Vedamos integruotos pamokos, pamokos klasių grupėms, 

vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai projektai, kuriais siekiama  ne tik  akademinių rodiklių, bet ir 

kryptingo  vaikų socialinio ir emocinio  ugdymo. Praėjusiais metais siekėme didesnio tėvų 

įtraukimo į gimnazijos gyvenimą, organizuodami Tėvų valandas, kviesdami tėvelius prisijungti, 

minint šventes, dalyvaujant sportiniuose renginiuose. Svarų indėlį kuriant  savitą gimnazijos kultūrą  

padeda kurti ir  įprasminti mūsų socialiniai partneriai – biblioteka, Kultūros centras, muziejus, 

įvairios įstaigos.  

 

 14. Materialiniai ištekliai. 

 

2017 metų gimnazijos patvirtintas biudžetas yra  1 533 554 eurai. Švietimo kokybės ir 

mokymosi aplinkos užtikrinimo programa, priemonė „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas 

gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose“: mokinio krepšelio lėšos – 754 327 eurai, 

savivaldybės biudžeto lėšos– 286 892 eurai, pajamos už atsitiktines paslaugas 34 500 eur. Švietimo 

kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa, priemonė „Švietimo įstaigų ilgalaikio turto 

įsigijimas“- savivaldybės biudžeto lėšos 72 000 eur.  „2016-2018 metų Šilalės rajono savivaldybės 

investicijų programa“ valstybės investicijų lėšos - 381000 eur. Mokinio krepšelio lėšų ugdymo 

planui įgyvendinti pakanka minimaliai, tačiau biudžetinių įstaigų veiklos programai  skirtų lėšų yra 

per mažai net minimaliems gimnazijos poreikiams patenkinti. Gavus lėšų iš Valstybės investicijų 

programos, toliau buvo vykdoma gimnazijos pastatų rekonstrukcija – sutvarkytos III aukštų 

korpuso patalpos, iki 2017m. gruodžio 1d. bus sutvarkytos senojo pastato patalpos, įrengtas liftas 4 

aukštų korpuse. 
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2017 m. biudžetas: 

 

Programa Priemonė Išlaidų straipsnis Patvirtinta lėšų 2017 

m. tūkst. Eur. 

 „Švietimo kokybės ir 

mokymosi aplinkos 

užtikrinimo 

programa“. 

„Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Mokinio krepšelio 

lėšos. 

Darbo užmokestis 561,2 

Socialinio 

draudimo įmokos 

173,8 

Mokymo 

priemonės 

10,5 

IT diegimas 3,0 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

4,2 

Pažintinė veikla ir 

profesinis 

orientavimas 

1,6 

 Viso  754,3 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

Darbo užmokestis 153,4 

Socialinio 

draudimo įmokos 

45,5 

Šildymas 37,0 

Elektros energija 10,8 

Ryšių paslaugos 1,7 

Transporto 

išlaikymas 

10,7 

Spaudiniai 0,3 

Kitos prekės 6,2 

Vanduo 3,5 

Komandiruotės 0,2 

Ilgalaikio turto 

remontas 

2,5 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

0,3 

Kitos paslaugos 5,6 

  Negyvenamieji 

pastatai 

0,6 

  Ilgalaikis 

materialusis turtas 

2,4 

 Viso  280,7 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2016 m. 

įsiskolinimams 

padengti 

6,2 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

Mityba, atsitiktinės 

paslaugos, patalpų 

nuoma ir kt. 

34,5 
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mokyklose“. 

Pajamos už 

atsitiktines 

paslaugas ir 

patalpų nuomą. 

 Iš viso pagal 

priemonę 

  

1075,7 

 „Švietimo įstaigų 

ilgalaikio turto 

įsigijimas“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2016 m. 

įsiskolinimui 

padengti 

(gimnazijos pastatų 

rekonstrukcija) 

72,0 

  ‚Bendrojo 

ugdymo mokyklų 

mokinių, 

gyvenančių kaimo 

gyvenamosiose 

vietovėse, 

neatlygintino 

pavėžėjimo į 

mokyklas ir į 

namus 

organizavimas“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokiniams 

kompensuojama 

kelionė pateikiant 

važiavimo 

autobusu bilietus 

(vykstant į 

mokyklą ne Šilalės 

autobuso parko 

autobusais). 

1,5 

 Mokytojų, 

mokinių, 

pavežimas į 

renginius, 

olimpiadas, 

varžybas, vykdyti 

priežiūrą ir kt. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokinių 

dalyvavimas 

olimpiadose, 

konkursuose ir kt. 

2,6 

Iš viso programoje   1151,8 

„Valstybinių 

(perduotų 

savivaldybėms) 

funkcijų vykdymo 

programa“ . Valstybės 

lėšos. 

Socialinė parama 

mokiniams. 

Valstybės lėšos 

 

Nemokamo 

mokinių maitinimo 

administravimo 

išlaidų padengimas 

0,7 

„2016-2018 metų 

Šilalės rajono 

savivaldybės 

investicijų programa“.  

„Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazijos 

Šilalėje, J. 

Basanavičiaus g. 

25, pastatų 

rekonstravimas ir 

plėtra“. Valstybės 

investicijų lėšos 

Gimnazijos pastatų 

rekonstrukcija 
381,0 
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15. Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita: 

2016 – 2017 m.m. gimnazijoje atliktas srities „Ugdymasis  ir mokinių patirtys“ 

įsivertinimas.  

Tyrimai ir apklausos vykdomos naudojant IQES  online platformą.   

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą  koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta 

darbo grupė. 

Apklausoje į pateiktus klausimynus atsakė 70,0 ℅ mokytojų, 100,0 ℅ mokinių ir 40,0 

℅ tėvų. 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo koordinacinė grupė išnagrinėjusi įsivertinimo 

duomenis, pateikė išvadas ir rekomendacijas Mokytojų tarybos posėdžio metu, su jomis buvo 

supažindinta visa gimnazijos bendruomenė. Įsivertinimo išvadomis naudojamasi rengiant 

gimnazijos ugdymo planą, veiklos planą, strateginius dokumentus. 

 

PRIVALUMAI TRŪKUMAI 

1. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo 

proceso kokybę. 3,9 

2. Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo 

proceso rezultatus. 3,9 

3. Mokytojai tinkamai informuojami apie 

mokykloje priimtus su ugdymo procesu 

susijusius sprendimus. 3,8 

4. Tėvams ir kitiems namiškiams įdomu, kaip 

man sekasi mokykloje. 3,3 

5. Mokykloje vykstantys mokinių pasiekimų 

aptarimai su mokinių tėvais yra organizuojami 

tinkamai. 3.2 

1. Mokytojai vieni su kitais tariasi dėl 

projektinių darbų planavimo. 3,2 

2. Mokytojai pamokos metu mokiniams skiria 

skirtingas užduotis. 3,1 

3. Mokytojai vieni su kitais tariasi dėl geresnio 

ugdymo turinio pritaikymo mokinių poreikiams. 

3,0 

4. Mokytojų per pamoką pateikiamą medžiagą 

mūsų vaikas supranta. 2,8 

5. Mokytojai laikosi vienodos mokinių 

vertinimo tvarkos. 2,5 

 

 TOBULINTINA 

1. Nebūna taip, kad mokytojai kontrolinį darbą pavadina savarankišku ir tada rašome kelis 

kontrolinius darbus per dieną. 3,0 

2. Mokytojai per pamoką mane sudomina savo dalyku. 2,9 

3. Namų darbų, užduodamų per įvairių dalykų pamokas, krūvis nėra per didelis. 2,9 

4. Mokymasis mokykloje organizuojamas taip, kad atitiktų mūsų vaiko patirtį, sugebėjimus ir 

polinkius. 2,6 

5. Mokyklos mokytojai jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus. 2,6 

 

VI. 2016-2017 MOKSLO METŲ JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ 

 

Veiklos 

sritis 

Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

Rezultatai * Sėkmingai 

įgyvendinamos  

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos. 

*Geri individualūs 

atskirų mokinių 

pasiekimai 

olimpiadose, 

konkursuose, 

sportinėse 

*Tik nedidelė dalis 

mokinių pasiekia 

aukštesnįjį 

pasiekimų lygmenį 

per VBE, PUPP. 

*Nedidėjantis 

bendras 

pažangumo 

vidurkis, labai 

gerai besimokančių 

mokinių skaičius, 

*Glaudesnis 

bendradarbiavima

s su socialiniais 

partneriais 

* Mokinių 

pareigingumo, 

atsakomybės 

ugdymas. 

*Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

*Dalies 

bendruomenės 

pilietiškumo 

stoka. 

*Smurto ir 

patyčių 

demonstravimas 

žiniasklaidoje. 
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varžybose. 

 

nepakankamai 

ženkliai gerėjantys 

lankomumo 

rodikliai.  

Ugdymas(is) 

ir mokinių 

patirtys 

*Siūloma įdomi ir 

prasminga ugdomoji 

veikla  

* Daugelis tėvų gerai 

vertina vaiko 

savijautą 

gimnazijoje. 

*Gimnazijoje 

mokiniams 

organizuojama daug 

ir įvairių 

nepamokinių 

renginių. 

 

*Mokinių krūvio 

reguliavimas 

(kontrolinių darbų 

derinimas, mamų 

darbų skyrimas ir 

jų apimtys). 

*Neefektyvus 

įsivertinimo, kitų 

gimnazijos ugdymo 

kokybės būklę 

atskleidžiančių 

duomenų 

panaudojimas 

veiklos 

tobulinimui. 

*Mokinių 

mokymosi 

motyvacijos stoka 

 

* Ugdymo 

proceso 

modernizavimas  

naudojant 

naujausias 

mokymo 

priemones  

* Dažniau taikyti 

patrauklius, 

netradicinius, 

skatinančius 

aktyvų mokinių 

dalyvavimą, 

ugdymo metodus, 

atsižvelgiant į 

mokinių poreikius 

ir galimybes. 

*Tarptautinių 

projektų 

įgyvendinimas. 

*Dalies 

bendruomenės 

nepritarimas 

naujų tradicijų 

atėjimui į 

ugdymo 

procesą, 

šiuolaikinės 

mokymo 

paradigmos 

taikymui 

pamokoje. 

Ugdymo(si) 

aplinkos 

* Tikslingai 

panaudojamos 

biudžeto ir paramos 

lėšos. 

* Turtinga 

gimnazijos IT ir 

organizacinės 

technikos bazė. 

*Mokinių 

įsitraukimas į 

gimnazijos erdvių 

kūrimą. 

*Nebaigta 

gimnazijos 

renovacija. 

Nepakankamai 

išnaudojamos 

galimybės pamokas 

organizuoti 

netradicinėse 

edukacinėse 

erdvėse. 

*Konstruktyvus 

informacinių 

technologijų 

naudojimas 

pamokose. 

* Naujų, 

šiuolaikiškų 

edukacinių erdvių 

kūrimas. 

* Mokymosi-

poilsio zonų 

įrengimas 

gimnazijos lauko 

teritorijoje.  

*Rėmėjų, 

partnerių paieškos 

plėtra. 

*Nepakankamas 

finansavimas 

gimnazijos 

renovacijos 

užbaigimui. 

 Lyderystė ir 

vadyba 

*Aiški gimnazijos 

vizija, misija, tikslai 

ir uždaviniai 

*Geras 

mikroklimatas, 

užtikrinamos 

bendruomenės narių 

lygios galimybės  

* Puoselėjamos 

gimnazijos tradicijos  

* Gimnazijos 

*Tėvų 

informavimo ir 

švietimo sistema 

nepilnai atitinka 

tėvų poreikius. 

*Tėvai menkai 

įsitraukia į 

gimnazijos 

tobulinimą, savo 

vaikų ugdymą(si). 

*Nevisi mokytojai 

*Lyderių 

pasitelkimas 

suburiant 

gimnazijos 

bendruomenę 

pokyčiams, 

inovacijoms 

ugdymo srityje. 

*Gimnazijos 

veiklos 

viešinimas. 

*Mokytojų 

nusivylimas 

savo profesine 

veikla. 

* Mažėjantis 

mokytojų darbo 

krūvis. 

 *Tėvų 

pasyvumas 

sprendžiant 

pagalbos vaikui 
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vadovai skatina ir 

palaiko 

bendruomenės 

iniciatyvas, telkia 

komandiniam 

darbui. 

*Talentingi, gabūs, 

kūrybingi mokiniai, 

garsinantys mokyklą. 

* Stiprus mokytojų 

kūrybinis potencialas. 

dirba šiuolaikiškai, 

įdomiai bei 

veiksmingai. 

*Efektyvesnis 

lyderystės 

delegavimas 

 

ir ugdymo 

kokybės 

gerinimo 

klausimus. 

*Gabiųjų 

mokinių 

išvykimas 

baigus 

pagrindinio 

ugdymo 

programą 

 

VII. PRIORITETAI 2017-2018 MOKSLO METAMS 

 

16. Pamokos kokybė ir mokyklos pažanga.                   
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VIII. 2017-2018 MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

Projektas 

2017-2018 MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant pamokos vadybą.   

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

1.1. Pamokos planavimas, 

remiantis mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo, vertinimo 

ir įsivertinimo 

pamokoje 

duomenimis. 

1. Mokinių pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo ir analizės sistemos 

kūrimas. 

 

2.Metodinę veiklą metodinėse 

grupėse organizuoti tokiomis 

prioritetinėmis kryptimis: 

* pamokos vadyba, nukreipta į 

mokymo(si) nuostatas ir būdus; 

*mokinių pasiekimų ir pažangos 

bei išmokimo stebėjimas, 

aptarimas, rezultatų fiksavimas; 

*mokymo(si) veiklos 

diferencijavimas pamokoje. 

 

3..Parengti rekomendacijas 

mokytojui dėl kiekvieno mokinio 

individualios pažangos ir 

pasiekimų gerinimo. 

 

 

4. Pateiktos teorinės medžiagos 

IQES platformoje apie grįžtamąjį 

ryšį mokinių mokymosi 

sunkumams ir sėkmėms 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinių 

grupių vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

Administracija, 

metodinė taryba 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

Gimnazijos veikla planuojama remiantis 

duomenų analize. 

 

 

Mokytojai patobulins pamokos planavimo ir 

organizavimo kompetencijas.Ne mažiau kaip 

50 proc. pamokų bus vertinama 3 ar 4 lygiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokymosi ciklo pradžioje bus 

organizuojamas kiekvieno mokinio mokymosi 

lūkesčių nusistatymas, ciklo pabaigoje – 

lūkesčių atitikimo mokymosi rezultatams 

analizė. 

 

85% mokytojų susipažins su teorine 

medžiaga, 35% mokytojų sistemingai atliks 

savo mokomojo dalyko mokinių pamokų 

kokybės vertinimą, 

Visus mokslo 

metus 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2018 02 01 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 
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identifikuoti, analizė ir praktinis 

taikymas savo dalyko pamokose. 

naudojant „IQES online Lietuva“ 

instrumentus, išskirs tobulintinas sritis, 

pasirinks 

tinkamesnes mokymo strategijas. 

1.2. Užtikrinti bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymą. 

1. Mokėjimo mokytis 

kompetencijos diegimas.  

2.Komunikavimo kompetencijos 

diegimas. 

3.Pažinimo kompetencijos 

diegimas. 

4.Socialinės kompetencijos 

diegimas. 

5.Iniciatyvumo ir kūrybingumo 

kompetencijos diegimas. 

6.Asmeninės kompetencijos 

diegimas. 

Administracija, 

metodinė taryba, 

metodinės grupės, 

dalykų mokytojai 

Bent 30 proc. mokytojų bendrąsias 

kompetencijas integruoja į ugdymo turinį, ne 

mažiau kaip 30 proc. mokinių atpažįsta 

bendrąsias kompetencijas ir geba jas 

pritaikyti. 

Bendrosios kompetencijos ugdomos drauge 

su esminėmis dalykinėmis kompetencijomis: 

komunikavimo gimtąja ir užsienio kalbomis, 

matematikos, gamtos mokslų ir technologijų, 

socialinių mokslų, kultūrine ir menine. 

Visus mokslo 

metus. 

1.3. Efektyvinti mokytojų 

bendradarbiavimą 

(kolegialus 

grįžtamasis ryšys). 

1.Klasių auklėtojai ne rečiau kaip 

kartą per 2 mėnesius organizuoja 

klasėje dirbančių mokytojų 

susitikimus -  problemų, rezultatų 

aptarimus, pasidalijimus gerąja 

patirtimi. 

 

2.Gerosios patirties sklaida. 

 

 

3. Naujų mokymo formų diegimas 

- atvirų, integruotų pamokų, 

organizavimas metodinėse 

grupėse.  

 

4.Susitarimų dėl gimnazijoje 

vykdomo kolegialaus grįžtamojo 

ryšio eigos, taisyklių ir 

Klasių auklėtojai, 

kuruojantys 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

 

 

Metodinių grupių  

vadovai, dalykų 

mokytojai  

Metodinių grupių  

vadovai, dalykų 

mokytojai 

 

 

Administracija, 

metodinė taryba 

 

Dalykų mokytojai kartu aptaria ir analizuoja 

ugdymo procesą ir jo rezultatus klasėje, 

susitaria dėl priemonių padedant kiekvienam 

mokiniui patirti mokymosi sėkmę. 

 

 

 

Mokytojai dalijasi patirtimi, kartu aptaria 

pedagogines situacijas, jas analizuoja. 

 

Kiekviena metodinė grupė praveda bent po 

vieną atvirą , integruotą pamoką  per mokslo 

metus, siekiant pakeisti mokinių požiūrį į 

mokymąsi, panaudojant netradicines 

edukacines erdves 

Parengti susitarimai dėl kolegialaus 

grįžtamojo ryšio organizavimo gimnazijoje, jų 

laikosi mokytojai. 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

Iki 2018 02 01 
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principų parengimas. 

 

5.Iniciatyvos „Kviečiu į pamoką“ 

organizavimas. 

 

6. Gerinti mokytojų kolektyvo 

mikroklimatą. 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai  

Administracija, 

kultūrinė komisija 

 

 

40% mokytojų kvies kolegą į pamoką ir 

mokysis vieni iš kitų 

 

Suorganizuotos 1-2 bendros mokytojų 

kolektyvo edukacinės išvykos/renginiai. 

 

 

2017 12 – 2018 

03 

 

Visus mokslo 

metus 

1.4. Sistemingas pamokos 

organizavimo kokybės 

vertinimas ir 

įsivertinimas 

1.IQES online Lietuva 

instrumentų naudojimas pamokos 

vertinimui ir įsivertinimui, jos  

kokybei tobulinti. 

 

 

 

2. Apklausos anketų mokiniams, 

jų tėvams  apie mokymo ir 

mokymosi kokybę parengimas ir 

tyrimo atlikimas. 

 

3. Sisteminga apklausos anketų 

analizė ir viešinimas mokyklos 

bendruomenėje. 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

 

 

 

Administracija, 

metodinių grupių 

vadovai. 

Ne mažiau kaip 30  proc. mokytojų 

sistemingai naudojasi IQES online Lietuva 

instrumentais pamokos organizavimo kokybės 

vertinimui ir įsivertinimui,  atsižvelgia į jo 

rezultatus planuodami tolimesnį ugdymo 

procesą. 

 

Visapusiškai  tenkinami (taip teigia ne mažiau 

kaip 60 proc. apklausose dalyvaujančių tėvų ir 

mokinių) mokinių poreikiai.  

 

 

Pedagogai remdamiesi anketų analize 

koreguoja ugdymo procesą, bendruomenės 

nariai teikia siūlymus dėl pamokos 

organizavimo kokybės. Gerėja pažangumas (2 

- 4 proc. didesnis mokinių, pasiekusių 

aukštesnįjį pasiekimų lygmenį, skaičius). 

Visus mokslo 

metus 

1.5. Skatinti gimnazijos 

bendruomenės 

(mokinių, mokytojų, 

pagalbos specialistų, 

tėvų) 

bendradarbiavimą 

teikiant pagalbą 

mokiniui. 

1.Išsiaiškinti mokinių poreikius, 

lūkesčius dėl pagalbos mokantis. 

 

2.Mokinio ir jo tėvų, klasės 

auklėtojo, dalyko mokytojo, 

pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas, kuriant 

veiksmų planą sunkumams 

įveikti. 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai. 

 

Klasės auklėtojas 

 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui planavimas ir 

organizavimas atsižvelgiant į jo poreikius, 

lūkesčius. 

Klasės auklėtojas kartą per mėnesį analizuoja  

su klasės mokiniais mokymosi rezultatus, 

atsižvelgdamas į situaciją bendradarbiauja su 

dalykų mokytojais, socialiniu pedagogu, 

psichologu, VGK nariais dėl individualios 

pagalbos mokiniui suteikimo, aptaria su 

Rugsėjis  

 

 

Visus mokslo 

metus 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

3.Efektyvios skatinimo programos 

gabiems mokiniams parengimas ir 

įgyvendinimas. 

 

 

 

 

4.Psichologinės,socialinės 

pagalbos efektyvinimas 

organizuojant mokinių 

savipagalbos grupes.  

  

5. Tėvų, buvusių gimnazijos 

mokinių įtraukimas į mokinių 

ugdymo karjerai veiklas. 

 

 

 

Administracija, 

metodinė taryba, 

mokinių taryba 

 

 

 

 

Psichologė, socialinė 

pedagogė, mokinių 

taryba 

 

 

Administracija, 

ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

mokiniu ir jo tėvais konkrečias pagalbos 

priemones, kontroliuoja jų įgyvendinimą. 

 

Gabiems mokiniams gimnazijoje bus 

sudarytos sąlygos plėtoti savo gebėjimus 

pasirinktoje srityje, jiems bus sudarytos 

sąlygos apsilankyti aukštųjų mokyklų , 

mokslinių institutų tyrimų laboratorijose. 

Suorganizuoti 2-3 susitikimus/paskaitas su 

skirtingų sričių mokslininkais.  

Suburta 10-15 savanorių komanda, kuri teiks 

pagalbą mokiniams, patiriantiems sunkumų 

integruojantis gimnazijos bendruomenėje. 

 

 

Bus suorganizuota ne mažiau kaip 10 

susitikimų/išvykų, kurių metu mokiniai turės 

galimybę geriau susipažinti su konkrečiomis 

profesijomis. 

 

 

 

 

Iki 2017 

gruodžio 31d. 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

2. Stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesionalumą. 

 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

2.1. Skatinti 

besimokančios 

organizacijos plėtrą ir 

lyderystę gimnazijoje. 

1. Mokyklos bendruomenės 

telkimas diskusijai, kaip 

efektyviai įtraukti mokytojus, 

mokinius ir jų tėvus į nuolatinio 

mokymosi procesą. 

2. Sukurti ir pradėti įgyvendinti 

mokytojų ir kitų darbuotojų 

motyvavimo ir skatinimo sistemą, 

kuri įkvėptų mokytojus ir kitus 

darbuotojus naujų idėjų, 

Direktorius, 

savivaldos 

institucijos 

 

 

Administracija, 

metodinė taryba 

 

 

 

Suorganizuotos 2-3 diskusijos,  priimti 

susitarimai dėl spendimų ir jų įgyvendinimo.  

 

 

Sukurta ir pradėta vykdyti nauja darbuotojų 

motyvavimo ir skatinimo sistema,  30 proc. 

mokytojų aktyviai siūlys naujas idėjas kaip 

pagerinti ugdymo kokybę gimnazijoje. 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 
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gerinančių ugdymo kokybę 

gimnazijoje, įgyvendinimui.  

3. Sukurti virtualią erdvę „Idėjų 

bankas“  bendruomenės narių 

pasiūlymams dėl ugdymo proceso 

gimnazijoje tobulinimo teikti. 

 

4. Dalyvauti projekto „Renkuosi 

mokyti mokyklų kaitai“ 

mokymuose. 

 

 

Informacinių 

technologijų 

mokytojai, 

inžinierius 

kompiuterininkas 

Projekto vykdymo 

komanda 

 

 

Mokytojai, mokiniai ir jų tėvai turės galimybę 

teikti siūlymus dėl pokyčių gimnazijoje 

įgyvendinimo. Praktiškai bus įgyvendintos 1-

3 gimnazijos bendruomenės pasiūlytos idėjos. 

 

80 proc. mokinių ir mokytojų, 35 proc. tėvų 

dalyvaus mokymuose ir kitose veiklose. Bus 

parengtas ir pradėtas įgyvendinti pokyčio 

gimnazijoje projektas. 

 

 

Iki 2017m. 

lapkričio 6d. 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

2.2. Tobulinti mokytojų 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

1.Išsiaiškinti, kokių mokymų 

mokytojams reikia ir atsižvelgiant 

į jų pageidavimus, organizuoti 

mokymus. 

2. Parengti ir pradėti įgyvendinti 

kabinetų/edukacinių erdvių 

aprūpinimo šiuolaikinėmis 

skaitmeninėmis mokymo 

priemonėmis programą 2018-

2019 metams. 

3. Pamokų metu aktyviau naudoti 

turimas IT priemones ir 

programas. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, metodinių 

grupių vadovai 

Direktorius, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai, 

inžinierius 

kompiuterininkas 

Dalykų mokytojai 

Suorganizuoti mokymai apie interaktyvių 

lentų, planšetinių kompiuterių  naudojimą 

mokymo ir mokymosi procese. 

 

Parengta programa. Įsigyta ir naudojama 10 

interaktyvių lentų, įrengtas informacinis 

centras. 

 

Pamokose  40 proc. mokytojų naudoja 

informacines technologijas. 70 proc. mokinių 

teigiamai vertina IT naudojimo pamokose 

efektyvumą. 

Iki 2017m. 

gruodžio 1d. 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

2.3. Kaupti ir viešinti IT 

panaudojimo ugdymo 

procese sėkmės 

istorijas. 

1.Viešinti IT naudojimo ugdymo 

procese sėkmės istorijas 

gimnazijos FB paskyroje ir 

interneto svetainėje. 

2. Bent kartą per pusmetį 

kiekviena metodinė grupė aptaria 

IT naudojimo ugdymo procese 

situaciją, pasidalija savo patirtimi, 

o mokslo metų pabaigoje surengia 

„mini konferenciją“, kurioje 

 Metodinė taryba, IT 

mokytojai, 

inžinierius 

kompiuterininkas 

Metodinių grupių 

vadovai 

4-6 mokytojai pristatys savo patirtį kolegoms. 

 

 

 

Kiekviena metodinė grupė aptars IT 

panaudojimą ugdymo procese, įsivertins savo 

situaciją, pateiks siūlymus administracijai 

kaip dar efektyviau panaudoti IT. 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

Visus mokslo 

metus. 
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kiekvienas metodinės grupės 

narys pasidalija savo sėkmės 

istorija , susijusia su sėkmingu IT 

panaudojimu. 

 

3. Plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių dalyvavimą gimnazijos gyvenime. 

 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

3.1. Įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklas, 

siekiant didesnės 

atsakomybės už vaikų 

mokymąsi ir elgesį. 

1.Organizuoti Tėvų valandas. 

 

 

 

 

 

2. Atlikti tėvų švietimo poreikių 

tyrimą. 

 

3. Parengti ir įgyvendinti tėvų 

švietimo planą. 

 

 

 

 

 

4.Organizuoti Bendruomenės 

dieną. 

 

 

5.Atnaujinti ir plėtoti rubriką 

„Tėvams“ gimnazijos interneto 

svetainėje. 

 

 

6. Organizuoti savaitę, skirtą 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Administracija, soc. 

pedagogė, 

psichologė, tėvų 

atstovai 

 

 

 

Administracija, 

savivaldos 

institucijos. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

psichologė, socialinė 

pedagogė 

Direktoriaus 

Tėvai kartu su dalykų mokytojais, pagalbos 

mokiniui specialistais, administracijos 

atstovais individualiai aptaria savo vaiko 

mokymosi procesą ir rezultatus, kartu tariasi 

dėl priemonių jo pažangai ir pasiekimams 

gerinti. 

Išsiaiškinti tėvų pedagoginio švietimo 

poreikiai, pageidavimai bei pasiūlymai. 

 

Atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus ir 

gimnazijos galimybes suorganizuoti ne 

mažiau kaip 3 renginius (paskaitos, 

supervizijos, mokymai) tėvams, kuriuose 

dalyvaus 25-40 proc. mokinių tėvų.  

 

 

Bendruomenės dienoje dalyvaus 80 proc. 

mokinių ir mokytojų, 20-30 proc. mokinių 

tėvų. Jos metu mokinių tėvai plačiau 

susipažins su gimnazija, mokinių ir mokytojų 

veiklomis. 

Gimnazijos interneto svetainėje patalpinta 

tėvams aktuali informacija, ji peržiūrima ir 

atnaujinama ne rečiau kaip du kartus per 

mokslo metus. 

Mokiniai ir mokytojai, organizuojantys ir 

Kartą per 

pusmetį 

 

 

 

 

2017m. spalis 

 

 

Planą parengti 

iki 2017m. 

lapkričio 20d., 

renginius 

suorganizuoti iki  

mokslo metų 

pabaigos. 

2017m. lapkritis 

– 2018m. 

vasaris 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

2018 06 
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mokslo metais vykdomų 

neformaliojo švietimo programų 

atsiskaitymui/veiklų pristatymui 

bendruomenei.   

pavaduotoja 

ugdymui, NŠ 

programų vadovai. 

vykdantys NŠ programas pristatys savo 

veiklą. Mokiniai galės kryptingiau pasirinkti 

NŠ užsiėmimus kitais mokslo metais. Tėvai 

plačiau susipažins su nepamokine veikla 

gimnazijoje, 3-5 proc. padidės tėvų, teigiamai 

vertinančių gimnazijos veiklą, skaičius.  

3.2. Stiprinti mokinių ir 

tėvų savivaldos 

vaidmenį gimnazijos 

gyvenime. 

1.Suburti motyvuotų  ir 

iniciatyvių tėvų bei mokinių 

grupę, kurios nariai aktyviai 

dalyvautų teikiant siūlymus dėl 

gimnazijos veiklos tobulinimo, 

inicijuojant pokyčius. 

 

2. Gimnazijos mokinių tarybos ir 

Prezidento veikla, tradicijų 

diegimas. 

 

3.Užmegzti bendradarbiavimo 

ryšius su panašaus tipo gimnazija 

Lietuvoje su tikslu vykdyti 

mokinių trumpalaikių mainų 

projektus, dalintis gerąja patirtimi. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokinių 

prezidentas. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, mokinių 

Prezidentė 

Direktorius, 

savivaldos 

institucijos. 

 

 

Suburtas iniciatyvių tėvų sambūris (20-30 

tėvų), kurie rinksis į pasitarimus, teiks 

pasiūlymų dėl gimnazijos veiklų tobulinimo. 

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį vyks 

administracijos ir mokinių tarybos 

pasitarimai, kuriuose bus aptariamos 

gimnazijos veiklos aktualijos.  

Inicijuojamos, organizuojamos ir 

puoselėjamos mokiniams įdomios veiklos 

(kasmet įgyvendinamos bent 2 naujos 

iniciatyvos). 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis ir 

organizuotas administracijos ir savivaldos 

institucijų atstovų susitikimas. 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

Iki 2018m. 

vasario 1d. 

3.3. Skatinti sveiką 

gyvenseną, kurti 

saugią ir sveiką 

emocinę aplinką 

bendruomenėje. 

1.Įgyvendinti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveika mokykla - 

sveika bendruomenė“. 

 

2. Vykdyti prevencinę programą 

„Raktai į sėkmę“ 

 

 

3.Atlikti mokinių savijautos 

gimnazijoje tyrimus. 

 

 

Sveikos gyvensenos 

grupė  

 

 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

 

 

Psichologė, socialinė 

pedagogė. 

Sukurta sveikatai palanki fizinė ir 

psichosocialinė aplinka, organizuojamose 

veiklose dalyvaus 60 proc. mokytojų, 75 proc. 

mokinių, 15 proc. tėvų. 

Paruošti 25 programos mokytojai, programa 

diegiama visose gimnazijos klasėse, daugiau 

kaip pusė programos dalyvių teigiamai vertina 

programos įgyvendinimą. 

Bus atlikti 2 tyrimai (spalio ir gegužės mėn.), 

kuriuose dalyvaus 70-85 proc. mokinių, 40-60 

proc. mokinių tėvų. Po kiekvieno atlikto 

tyrimo socialinė pedagogė ir psichologė 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

2017m. spalis; 

2018m. gegužė 
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atlieka tyrimo analizę ir išvadas bei 

rekomendacijas pristato gimnazijos tarybai, 

mokytojų tarybai ir mokinių tarybai. 

Atsižvelgiant į tyrimo išvadas 

rengiamas/koreguojamas gimnazijos veiklos 

planas.  

3.4. Puoselėti gimnazijos 

kultūrą, sustiprinti 

vertybių, vienijančių 

bendruomenę, 

diegimą. 

1.Informacijos apie gimnaziją 

nuolatinis atnaujinimas interneto 

svetainėje,  straipsniai spaudoje. 

 

2.Tęsti gimnazijos „Garbės 

galerijos“ plėtojimą, organizuoti 

susitikimus su jos nariais. 

 

 

3. Kurti gimnazijos metraštį. 

 

 

 

 

4. Projekto „AŠ-ŠEIMA- 

MOKYKLA-ŠILALĖ- 

LIETUVA“ įgyvendinimas. 

 

 

5.Gimnazijos bendruomenės 

etikos kodekso parengimas. 

 

6. Tęsti ir plėtoti 

bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais Lietuvoje ir užsienyje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, bibliotekos 

vedėja. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, muziejaus 

vadovė, klasių 

auklėtojai. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, muziejaus 

vadovė, klasių 

auklėtojai. 

Sudaryta darbo 

grupė, savivaldos 

institucijos. 

Administracija, 

savivaldos 

institucijos. 

Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per dvi 

savaites) atnaujinama informacija apie 

gimnazijos veiklą tinklalapyje, 3-5  straipsniai 

spaudoje. 

Kasmet suorganizuojami 3-4 susitikimai, 

kuriuose dalyvauja 70-85 proc. mokinių. 

 

 

 

Renkama ir kaupiama medžiaga apie veiklas 

gimnazijoje. Pasibaigus mokslo metams 

sutvarkyta ir susisteminta medžiaga 

perduodama į muziejų, turtinama gimnazijos 

istorija. 

Visos klasės įsijungia į Lietuvos valstybės 

100-mečiui skirtų renginių organizavimą. 

Vasario – kovo mėn. gimnazijoje 

organizuojamos parodos/pristatymai. 

 

Parengtas gimnazijos bendruomenės 

kodeksas, kuriame atsispindi gimnazijos 

puoselėjamos vertybės ir kultūra. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su aukštosiomis 

ir profesinėmis mokyklomis organizuojant 

ugdymo karjerai veiklas gimnazijos 

mokiniams. Įgyvendinamas projektas 

„Waking up in Baroque“ su partneriais iš 

Čekijos, Italijos ir Vokietijos mokyklų. 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

Visus mokslo 

metus. 

 

 

 

2017m. spalis – 

2018m. birželis 

 

 

 

Iki 2018m. 

vasario 1d. 

 

Visus mokslo 

metus. 
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XI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 2016-2017 mokslo metų ugdymo proceso, brandos 

egzaminų, PUPP rezultatų analizė. 2017-2018 

mokslo metų  prioritetai, tikslai ir uždaviniai. 

2017-08-30 Direktorius 

2. Mokytojų bendradarbiavimo efektyvumas ir jo 

įtaka pamokos kokybei bei mokinių mokymosi 

sėkmingumui. 

2018-02 Direktorius, metodinė 

taryba 

3. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai. 

Gimnazijos 2018-2019 mokslo metų ugdymo 

plano projekto aptarimas. 

2018-05 Direktorius, metodinė 

taryba, ugdymo plano 

projekto rengimo darbo 

grupė. 

4. Gimnazijos I-IV klasių 2017-2018 mokslo metų 

mokymo(-si) pasiekimų analizė. 

2018-06 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių auklėtojai. 

 

X. DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

Eil.

Nr. 

Tema Data Pranešėjas Dalyvauja 

1. Pasirengimas mokslo metų 

pradžios šventei. 

2017-08-22 Direktorius Administracija, kviesti 

mokytojai 

2. Pedagoginės veiklos 

dokumentacijos tvarkymas. 

2017-10, 

2018-01,03, 

06 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai 

3. Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo gimnazijoje 

plano aptarimas. 

2017-09 Socialinė pedagogė, 

psichologė 

Socialinės 

pedagoginės pagalbos 

teikimo gimnazijoje 

komanda. 

5. Naudojimasis elektroniniu 

dienynu: situacijos analizė, 

kylančios problemos ir jų 

sprendimo būdai. 

 

2017-11 Elektroninio dienyno 

administratorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui. 

Administracija, klasių 

auklėtojai. 

6. Gimnazijos I-IV klasių 

mokinių lankomumas ir 

lankomumo apskaitos 

tvarkymas. 

Du kartus 

per pusmetį 

Socialinė pedagogė. Lankomumo kontrolės 

komisija, kviesti 

klasių auklėtojai. 

 

7. Gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklių vykdymas. 

2018-01 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

administracinei-ūkinei 

veiklai. 

Kviesti mokytojai ir 

aptarnaujančiojo 

personalo darbuotojai 

8. Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos aptarimas, jų 

poreikių nustatymas. 

2017-11 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

S. Petrauskienė 

Naujai atvykę 

mokiniai 

9. Pasiruošimas kalėdiniams 

renginiams. 

2017-12 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Z. Masteikienė 

Kviesti mokytojai, 

mokinių tarybos 

atstovai 



33 

 

10. Veiklos plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

2018-01 Direktorius Metodinių grupių 

vadovai, gimnazijos 

tarybos, mokinių 

tarybos atstovai 

11. Ugdymo karjerai veiklų 

įgyvendinimas. 

2018-01 Direktorius, karjeros 

ugdymo komanda 

Kviesti klasių 

auklėtojai ir seniūnai 

12. Pasiruošimas Lietuvos 

valstybės 100-mečio 

minėjimui. 

2018-01 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Z. Masteikienė 

Kviesti mokytojai, 

mokinių tarybos 

atstovai 

13. Tyrimas „Mokymo(-si) 

kokybė gimnazijoje“.  

2018-02 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  

Metodinė taryba 

14. Civilinės saugos būklė 

gimnazijoje. 

2018-01 Direktoriaus pavaduo-

tojas administracinei-

ūkinei veiklai 

Kviesti darbuotojai 

15. Ruošimasis brandos 

egzaminams ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimui. 

2018-04 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai, 

klasių auklėtojai 

16. Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

2018-03 Direktorius Administracija, 

savivaldos institucijų 

atstovai 

17. Ruošimasis dalyvauti bei 

dalyvavimas dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. 

2018-04 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

S.Petrauskienė 

Visi mokytojai 

18. Neformalaus švietimo 

užsiėmimų organizavimo 

kokybės aptarimas. 

Neformaliojo švietimo 

pasiūla  

2018 -2019 m.m. 

2018-04 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Z.Masteikienė 

Klasių auklėtojai, 

mokinių tarybos 

atstovai 

19. Pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių poreikio ir 

pasiūlos aptarimas. 

2018-04 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A.Balčienė 

Metodinė taryba 

20. Integruojamų programų  

įgyvendinimas atskirų dalykų  

pamokose.  

2018-04 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai 

21. Mokinių ir tėvų savivaldos 

institucijų veiklos aptarimas 

ir įvertinimas. 

2018-05 Direktorius, 

gimnazijos tarybos 

pirmininkas, mokinių 

prezidentas 

Kviesti mokytojai, 

mokinių ir tėvų 

atstovai 

22. Veiklos plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

2018-06 Direktorius Kviesti darbuotojai, 

savivaldos institucijų 

atstovai 

23. Metodinės veiklos 

gimnazijoje aptarimas. 

2018-06 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinės 

tarybos pirmininkė  

Metodinė taryba, 

administracija 

24. Pasirengimas 2018-2019 

m.m. ugdymo proceso 

organizavimui. 

2018-08   
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XI. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

17. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta:  

17.1. Užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas.  

17.2. Gerės mokinių pažangumo ir lankomumo rezultatai, PUPP ir brandos egzaminų 

rezultatai viršys rajono vidurkį.  

17.3. Užtikrinama mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovė, ugdomi lyderystės, 

meniniai, sportiniai gebėjimai.  

17.4. Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas skatins  gimnazistus kelti sau 

mokymosi tikslus, aptarti su mokytojais ir tėvais savo lūkesčius,  prisiimti atsakomybę už 

mokymąsi.  

17.5. Taikomos naujos  bendradarbiavimo su tėvais formos skatins juos aktyviau 

įsitraukti į gimnazijos veiklos organizavimą, prisidėti prie jos tobulinimo. 

17.6. Veiksmingai patobulintas vertinimas ir įsivertinimas, į šiuos procesus aktyviau 

įsitrauks patys mokiniai. 

17.7. Mokytojai mokysis vieni iš kitų, dalinsis sukaupta gerąja patirtimi, pagerės 

pamokos kokybė.  

17.8. Gimnazijos bendruomenė pripažins gimnazijos vertybes ir jomis vadovausis. 

  

XII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

18. Programai įgyvendinti bus naudojamos  savivaldybės biudžeto  ir valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos. 

19. Dalis programos bus finansuojama iš paramos lėšų. 

 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui  bei 

administracijai ir ūkio reikalams.  

21. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius.  

22. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos savivaldos institucijoms, steigėjui 

ar steigėjo įgaliotai institucijai.  

 

 

________________________ 
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UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS 2017 – 2018 MOKSLO METAIS  

PLANAS 

 

 

 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

1 priedas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas Data Atsiskaitymo 

forma 

1.  Pedagoginės veiklos 

dokumentacijos tvarkymas 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjis-

spalis 

Direkciniame 

pasitarime 

2.  I-okų ir kitų klasių naujokų 

adaptacija. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, VGK 

Spalis-

lapkritis 

Direkciniame 

pasitarime 

3.  Klasės auklėtojo veiklos 

efektyvumas. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Vasaris Susitikime su 

klasių auklėtojais 

4.  Neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinimo  

priežiūra. 

Zoja Masteikienė Sausis-

vasaris 

Direkciniame 

pasitarime 

5.  I-o pusmečio pažangumo ir 

lankomumo analizė 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui,  klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Vasaris Mokytojų tarybos 

posėdyje 

6.  Ruošimasis brandos 

egzaminams, bandomieji 

egzaminai IV-ose 

gimnazijos klasėse.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui. 

Vasaris-

kovas 

Direkciniame 

pasitarime 

7.  Pamokos organizavimas 

pagal „Geros pamokos“ 

kriterijus 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Lapkritis - 

balandis 

Direkciniame 

pasitarime 

8.  Ruošimasis PUPP, užsienio 

kalbos mokėjimo lygio 

nustatymo testui. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Kovas- 

balandis 

Direkciniame 

pasitarime 

9.  Valandų, skirtų mokinių 

poreikiams tenkinti, 

efektyvumo analizė  

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Balandis Direkciniame 

pasitarime 

10.  Metodinių grupių veiklos 

analizė ir planų-projektų 

aptarimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

administracija 

Birželis Metodinių grupių 

pasitarimuose 

11.  Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Visus metus Direkciniuose 

pasitarimuose 
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12.  Mokytojų veiklos stebėsena: 

1. Pamokos vadyba, 

nukreipta į mokymo(si) 

nuostatas ir būdus, 

inovatyvių ir aktyvių metodų 

(integravimo, individualaus ir 

grupinio darbo derinimo, 

bendradarbiavimo poromis ir 

grupėmis, savarankiško 

darbo, diferencijuotos ir 

individualizuotos ugdymo 

veiklos pagal mokinių 

gebėjimus ir kt.) taikymas. 

 2.Klasių auklėtojų veikla. 

 3.Konsultacinių pamokų  

efektyvumas. 

4.Mokinių motyvacija 

pamokose. 

5.Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas ir 

įsivertinimas. 

6.Mokinių  neformaliojo 

švietimo veiklos 

organizavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui. 

Visus 

metus 

 

Individualūs pokalbiai, 

Mokytojų tarybos posėdyje  
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GIMNAZIJOS TARYBOS 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas  

Telkti mokinius, tėvus (globėjus ar teisėtus vaiko atstovus) ir gimnazijos atstovus 

efektyviam bendradarbiavimui svarbiausiems mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

 

Uždaviniai 

1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją per: 

mokymąsi mokytis, siekiant geresnių egzaminų rezultatų ir gilių žinių; 

skatinantį tobulėti vertinimą; 

lankomumą; 

ugdymo procesą  orientuoti į akademinių poreikių tenkinimą ir saviraiškos plėtotės 

užtikrinimą. 

2. Tobulinti informavimo ir mokinių ugdymo karjerai sistemą gimnazijoje. 

3. Gimnazijos ir mokinių tėvų bendradarbiavimo stiprinimas. 

4. Bendradarbiavimas su Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos bendruomene. 

 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

Gimnazijos 2016 – 2017 mokslo metų veiklos plano 

aptarimas. 

Rugsėjo mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Reiikalingų įsigyti mokymo priemonių sąrašo 

aptarimas 

Spalio mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos 2017 – 2019 metų strateginio plano 

projekto aptarimas  

Gruodžio mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos 2016m. finansinės veiklos ataskaitos 

aptarimas bei 2017m. finansinės veiklos gairių 

aptarimas. 

Vasario mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Ugdymo proceso organizavimo materialinės bazės 

gerinimo gairės 

 2017-2018 m.m. 

Balandžio 

mėn. 

Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius, 

bibliotekos vedėja 

 Gerų rezultatų įvairiose srityse pasiekusių mokinių 

skatinimo sistemos tobulinimas 

Gegužės mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos 2017-2018 m.m. ugdymo plano projekto  

aptarimas .  

Gimnazijos tarybos 2016 - 2017m.m. veiklos 

aptarimas. 

Birželio mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui 

Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

(tvarkų) svarstymas 

Visus mokslo  

metus 

Tarybos nariai, gimnazijos 

direktorius 

Teikti siūlymus gimnazijos administracijai dėl 

gimnazijoje vykdomos veiklos 

Visus mokslo  

metus 

Tarybos nariai 

 
Pastaba. Gimnazijos taryba pasilieka teisę koreguoti planą ir, esant reikalui, kviesti neeilinius posėdžius. 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

2 priedas 
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MOKINIŲ TARYBOS IR PREZIDENTŪROS 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių tarybą sudaro seniūnų taryba ir mokinių savivalda. Mokinių taryba dirba 

pagal susidarytą veiklos planą, kuris per metus papildomas įvairiais Lietuvos moksleiviams 

organizuojamais renginiais,  dalyvauja    akcijose ir projektuose. 

2. Mokinių taryba  vadovaujasi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Mokinių 

tarybos nuostatais, Mokinių savivaldos nuostatais ir  Mokinių prezidento veiklos nuostatais.   

3. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas.    
 

  SITUACIJOS ANALIZĖ 
  

Mokinių taryboje dirba 29 gimnazistai. Mokinių tarybos veiklai vadovauja 

vienuoliktoji  gimnazijos mokinių prezidentė Giedrė Norvaišaitė.  Siekiant kokybiškesnės veiklos, 

sutelktumo, operatyvumo, konstruktyvaus dialogo, atsisakyta didelio narių skaičiaus.   Šiais mokslo 

metais MT skatins mokinių saviraiškos plėtrą, sieks, kad gimnazistai  dalyvautų pilietiškumo 

renginiuose,  ugdytųsi sveikos gyvensenos nuostatas, bendrautų ir bendradarbiautų su kitomis 

mokyklomis.Taryba svarstys ir teiks bendruomenei pasiūlymus Gimnazijos etikos kodeksui, kuriuo 

bus siekiama apibrėžti  gimnazijos mokytojų, personalo ir mokinių elgesio normas,  tarpusavio 

santykius, kad jie būtų grįsti tolerancija ir abipuse pagarba.  Bendradarbiaujant su kitais 

bendruomenės nariais, bus skatinamas  gimnazistų atsakingumas laikantis priimtų susitarimų, 

kuriant saugią, sveiką, mokymuisi ir poilsiui patrauklią aplinką.   

 

MOKINIŲ TARYBOS  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
  

Kryptys:   
turiningos, įvairiapusės, pagrindinėmis vertybinėmis nuostatomis (pagarba ir įsipareigojimas 

bendruomenei ir jos tradicijoms, atsakingumas,  darbštumas, pasitikėjimas, sąžiningumas, 

tolerancija, pilietiškumas, patriotizmas) grįstos veiklos, atitinkančios mokinių saviraiškos poreikius,  

inicijavimas ir organizavimas. 

Tikslai: 
 Stiprinti mokinių savivaldą, skatinti  iniciatyvumą, atsakingumą,  kūrybiškumą.  

 Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius. 

 Ugdyti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę. 

Uždaviniai: 
 Dalyvauti respublikoje organizuojamuose mokinių savivaldos renginiuose, akcijose, burti 

gimnazijos moksleivius  įvairių akcijų, projektų vykdymui. 

 Koordinuoti visų klasių savivaldą,  reaguoti į  gimnazijos, rajono, respublikos 

mokinių   gyvenimo  naujoves, pokyčius, kūrybiškai taikyti juos savo darbe. 

 Įvairiapuse veikla skatinti  mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi. 

 Dalyvauti kuriant  mokymąsi ir kūrybiškumą skatinančias  gimnazijos erdves. 

 Skatinti gimnazijos bendruomenę laikytis priimtų susitarimų. 

 

 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

3 priedas 

 

 

 



39 

 

Veikla: 

Eil.Nr. Įgyvendinimo 

laikas 
Priemonė 

1.  

Rugsėjis 

Rinkimai klasėse į seniūnų  tarybą, veiklos planavimas. 

Gimnazijos sporto šventė  miesto pušyne. 

Pasiruošimas pirmokų inauguracijai. 

 

2. 
 

Spalis 

Tarptautinė Mokytojų diena 
Pirmokų inauguracija 
Gimnazijos projekto „AŠ- ŠEIMA- MOKYKLA- ŠILALĖ- 

LIETUVA“ startas 
Simono vardo  diena 

3. Lapkritis Tolerancijos diena 

Lapkričio 22 – oji – Gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, 

diena 

 

 

4. 

 

 

Gruodis 

Kalėdų eglutės įžiebimas 

Talentų šventė Maltos ordino akcijai paremti 

Advento koncertas 

Popietė „Gerumas mus vienija“ 

Kalėdinis karnavalas 

5. Sausis Sausio 13 d. minėjimas 

Krepšinio turnyras Prezidento taurei laimėti 

6. Vasaris Valentino diena  

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Projektas „AŠ- ŠEIMA 

–MOKYKLA- ŠILALĖ- LIETUVA“ 

Šimtadienis 

7. Kovas Kovo 11 d. minėjimas. 

Teatro šventė  

8. Balandis 

 

Tarptautinės veiksmo savaitės renginiai 

Šokių fiesta 

9. Gegužė 

 

Europos diena 

Sporto šventė miesto pušyne  

 

Mokinių tarybos narių sąrašas 

 
Mokinių prezidentė – Giedrė Norvaišaitė,  IIId 

Mokinių tarybos sekretorė – Agnė Dirmantaitė, Ia 

 

 

Seniūnų taryba 

Liepa Gedvilaitė, Ia klasės seniūnė                           
Greta Jokubauskaitė, Ib klasės seniūnė 

Guoda Jasevičiūtė, Ic klasės seniūnė 

Laura Šacauskaitė, Id klasės seniūnė 

Gabija Vitkutė, IIa klasės seniūnė 

Indrė Sabaliauskaitė, IIb klasės seniūnė 

Evelina Betingytė, IIc klasės  seniūnė 
Aušrinė Viršilaitė, IId klasės seniūnė 

Gvidas Irtmonas, IIe  klasės seniūnas 

Erika Opulskytė, IIIa  klasės seniūnė 
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Dorotėja Masteikaitė, IIIb klasės seniūnė 

Aida Aušraitė, IIIc klasės seniūnė 

Laura Dabulskytė, IIId klasės seniūnė 

Edita Ambrozaitė, IVa klasės seniūnė 

Viktorija Čeponaitė, IVb klasės seniūnė 

Paulius Jogminas, IVc klasės seniūnas 

Ieva Arlauskaitė, IVd klasės seniūnė 

Monika Letukaitė, IVe klasės seniūnė 

 

Mokinių savivalda  
Giedrė Norvaišaitė, IIId 

Karolina Radzevičiūtė, IVd 

Gabija Aurylaitė, IVd 

Ignas Šeputis, IIId 

Edita Ambrozaitė, IVa 

Aida Aušraitė, IIIa 

Dominykas Dargevičius, IIIb 

Dorotėja Masteikaitė, IIIb 

Aušrinė Viršilaitė, IId 

Eimantas Petrikas, IVd 

Gerda Rudminaitė, IIIb 

Lukas Noreika, IIId 

Neda Šimkūnaitė, IIIb 

Rugilė Juškaitė, IIc 

Rūta Jonikaitė, IVd 
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Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

4 priedas 

 

 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 
2017 – 2018 m. m.  

   

Metodinės tarybos narių sąrašas 

Rasutė Mažrimienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,  pirmininkė 

Alma Balčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė 

Zoja Masteikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė 

Birutė Knyzelienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, narė 

Sigita Paulauskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, narė 

Jolanta Baubkuvienė, dailės mokytoja ekspertė, narė 

Albina Budrienė, tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė 

 Rima Mišeikytė, menų  metodinės grupės pirmininkė, narė  

Danutė Žiauberienė, gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė 

Jolanta Šmitienė, lietuvių kalbos  metodinės grupės pirmininkė, narė 

Danutė Žiauberienė, socialinių  mokslų metodinės grupės pirmininkė, narė 

Regina Arlauskienė, kūno kultūros  metodinės grupės pirmininkė, narė 

Elena Pinčienė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, narė 

Vida Rimkienė, I-II G klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, narė 

Dangirdas Kėbla, III-IV klasių auklėtojų   metodinės grupės pirmininkė, narys 

 

TIKSLAI: 
1. Stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesionalumą. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę gimnazijoje. 

2. Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

3. Kaupti ir viešinti IT panaudojimo ugdymo procese sėkmės istorijas. 

2. Užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant pamokos 

vadybą.   
Uždaviniai: 

1. Pamokos planavimas, remiantis mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo, 

vertinimo ir įsivertinimo pamokoje duomenimis. 

2. Užtikrinti bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

3. Efektyvinti mokytojų bendradarbiavimą (kolegialus grįžtamasis ryšys). 

4. Sistemingas pamokos organizavimo kokybės vertinimas ir įsivertinimas 

5. Skatinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų) 

bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui. 

3.  I – II gimnazijos klasių pažangos planavimas ir įsivertinimas (namų darbų 

skyrimo metodika, apimtys). 

 

 

 

 

 



42 

 

Metodinės tarybos veiklos  planas 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi 

1. Veiklos planavimas. PUPP , BE ir 

diagnostinių testų rezultatų analizė ir 

aptarimas. 

2017 09 12 Metodinės tarybos 

nariai 

2. Europos raštingumo diena. Raštingiausio 

gimnazisto rinkimai  

2017 09 15 Jolanta Šmitienė 

3.  Gimnazijos veiklos plano  rengimas 2017 09 10 mėn. Metodinių grupių 

pirmininkai 

4. Metodiniai renginiai 

(dienos/savaitės/mėnesiai)  gimnazijoje 

2017-2018 m.m. Metodinių grupių 

pirmininkai 

5. Kursų, seminarų, paskaitų lankymas ir 

informacijos sklaida 

2017-2018 m.m. Metodinės tarybos 

nariai 

6. Mokyklos tinklalapiui aktualios informacijos 

paruošimas ir   teikimas 

2017-2018 m.m. Metodinių grupių 

pirmininkai 

7. Pedagoginės veiklos stebėjimas ir aptarimas. 

 Atvirų pamokų, integruotų pamokų, pamokų 

–konferencijų    planavimas ir informacijos 

viešinimas  

2017-2018 m.m. Metodinės tarybos 

nariai 

8.  Mokyklinio etapo olimpiadų organizavimas, 

analizė ir aptarimas 

2017 m. gruodis 

– 2018 

m.vasaris 

Metodinės tarybos 

nariai 

9.  Atvirų durų dienų (mokinių tėvų 

susirinkimų, konferencijų) gimnazijoje 

organizavimas   

2017-18 m.m.  Metodinės tarybos 

nariai 

10. Mokinių projektinių darbų konferencija 2018 m. 

balandis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

11. Gimnazijos mokytojų  gerosios patirties 

sklaida 

2017-2018 m.m. Metodinės tarybos 

nariai 

12. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo  poreikių 

tyrimas 

2017 m.lapkritis Metodinės tarybos 

nariai 

13. Metodinės tarybos veiklos gimnazijoje 

aptarimas 

2018 m. birželis Metodinės tarybos 

pirmininkė 
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Metodinės tarybos  veiklos turinys 

 

DATA 

 

VEIKLA  

 

ATSAKINGI 

 

 

LAUKIAMI 

REZULTATAI 

 

ORGANIZACIN

Ė VEIKLA 

 

METODINĖ 

TIRIAMOJI 

VEIKLA 

 

RENGINIAI 

 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

RUGSĖJIS Veiklos 

planavimas. 

PUPP ir BE 

rezultatų analizė 

ir aptarimas. 
 

Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados, siūlomi 

mokymo ir 

mokymosi metodai 

jiems pagerinti 

Metodinės 

tarybos posėdis.  

Metodinių grupių 

susirinkimai 

 

 Dalyvauti  

kvalifikaciniuose kursuose 

bei dalykiniuose 

seminaruose, edukacinėse 

išvykose, dalintis 

informacija su kolegomis 

per visus mokslo metus 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos 

 

RUGSĖJIS Europos 

raštingumo diena. 

Raštingiausio 

gimnazisto 

rinkimai 

Renkami raštingiausi 

gimnazistai, 

analizuojami 

rezultatai 

Gimnazistai rašo 

diktantą, 

raštingiausių 

gimnazistų darbai 

publikuojami 

gimnazijoje 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Jolanta  

Šmitienė 

Stiprės meilė 

gimtajai kalbai, 

gerės mokinių 

raštingumas 

RUGSĖJIS - 

SPALIS 

Gimnazijos 

veiklos plano  

rengimas 

Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados, siūlomi 

mokymo ir 

mokymosi metodai 

jiems pagerinti 

Metodinės 

tarybos posėdis.  

Metodinių grupių 

susirinkimai 
 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės mokytojų 

kompetencijos,  

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

RUGSĖJIS -  

BIRŽELIS 
Metodiniai 

renginiai 

(dienos/savaitės/

mėnesiai)  gimnaz

ijoje 

Renginių, konkursų, 

projektų stebėjimas, 

aptarimas 

Dalykinių, 

pažintinių, 

ugdomųjų 

renginių, 

projektų, 

konkursų 

organizavimas 

Veiklos sklaida ir gerosios 

patirties pasidalijimas su 

kolegomis keičiantis 

naujausia informacija 
 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gerės mokytojų 

kompetencijos   
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RUGSĖJIS -  

BIRŽELIS 
Kursų, seminarų, 

paskaitų 

lankymas ir 

informacijos 

sklaida 

Informacijos 

aptarimas ir 

pasidalijimas su 

kolegomis  

Dalykinių kursų, 

seminarų, 

paskaitų 

klausymas 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos, 

plėsis 

efektyvių mokymo ir 

mokymosi metodų 

sklaida bei taikymas 

pamokose 

RUGSĖJIS -  

BIRŽELIS 

Mokyklos 

tinklapiui 

aktualios 

informacijos 

paruošimas ir   

teikimas 

Informacijos, 

susijusios su 

gimnazijos 

ugdomąja veikla, 

aptarimas 

Informacijos, 

susijusios su 

gimnazijos 

ugdomąja veikla, 

teikimas, 

straipsnių, žinučių 

rašymas 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gimnazijos vardo 

garsinamas  

RUGSĖJIS -  

BIRŽELIS 
Pedagoginės 

veiklos stebėjimas 

ir aptarimas. 

 Atvirų pamokų, 

integruotų 

pamokų, pamokų 

–konferencijų    

planavimas ir 

informacijos 

viešinimas 

Aptariama vertinimo 

sistema, 

Diskutuojama apie 

tinkamus metodus 

ugdymo procese. 
Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados ir 

diskutuojami 

mokymo ir 

mokymosi metodai 

jiems pagerinti 

Atvirų, integruotų 

pamokų vedimas 
Gerosios patirties sklaida. 

Atvirų pamokų stebėjimas 

ir aptarimas 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos, 

plėsis 
efektyvių mokymo ir 

mokymosi metodų 

sklaida bei taikymas 

pamokose 

 

GRUODIS - 

VASARIS 

Mokyklinio etapo 

olimpiadų 

organizavimas, 

analizė ir 

aptarimas 

Mokyklinio etapo 

olimpiadų 

organizavimas, 

rezultatų aptarimas ir 

išvados  

Mokyklinio etapo 

olimpiadų 

organizavimas 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Didės mokinių 

mokymosi 

motyvacija  
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KOVAS Atvirų durų dienų 

(mokinių tėvų 

susirinkimų, 

konferencijų) 

gimnazijoje 

organizavimas   

Tradicinės mokinių, 

mokytojų, tėvų 

konferencijos 

aptarimas, 

vertinimas 

Tradicinės 

mokinių, 

mokytojų, tėvų 

konferencijos 

organizavimas 

Dalintis informacija su 

kolegomis, apibendrinti, 

išskirti stipriąsias puses, 

pasimokyti 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Stiprės gimnazijos 

bendruomenės 

bendradarbiavimas 

RUGSĖJIS -  

BIRŽELIS 

Gimnazijos 

mokytojų  

gerosios patirties 

sklaida 

Gimnazijos 

mokytojų gerosios 

patirties nauda 

ugdymo procese 

Atvirų, integruotų 

pamokų vedimas 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinės 

tarybos nariai 
 

Gerės mokytojų 

kompetencijos, 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

BALANDIS 
 

Mokinių 

projektinių darbų 

konferencija 

Mokinių projektinių 

darbų konferencijos 

aptarimas, 

vertinimas 

Mokinių 

konferencijos 

organizavimas 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Didės mokinių 

mokymosi 

motyvacija 

SAUSIS Mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo  

poreikių tyrimas 

Analizuojami 

mokytojų 

kvalifikacijos 

poreikiai, aptariami 

pasiūlymai, 

pageidavimai 

Metodinių grupių 

susirinkimai 

 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinės 

tarybos nariai 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos, 

plėsis 
efektyvių mokymo ir 

mokymosi metodų 

sklaida bei taikymas 

pamokose 

BIRŽELIS Metodinės 

tarybos veiklos 

gimnazijoje 

aptarimas 

Analizuojama 

mokslo metų 

ugdomoji veikla, 

pabrėžiamos sėkmės 

ir nesėkmės 

Metodinės 

tarybos posėdis 

Dalintis informacija su 

kolegomis 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkė  

R. Mažrimienė 

Stiprės gimnazijos 

bendruomenės 

bendradarbiavimas 



46 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

5 priedas 

 

 

TRADICINIŲ RENGINIŲ, PLANUOJAMŲ GIMNAZIJOJE 2017 - 2018 MOKSLO 

METAIS, SĄRAŠAS 
 

Eil. 

nr. 

Renginio pavadinimas Laikas Atsakingi 

1. Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena Rugsėjo 1d. Z. Masteikienė, 

I-IV klasių auklėtojai 

2. Skaitymo netradicinėse erdvėse diena Rugsėjo 4 d. A. Baublienė 

3. Raštingiausio gimnazisto rinkimai Rugsėjo 12-13 d. J. Šmitienė 

4. Sporto ir turizmo šventė Rugsėjo 8 d. R. Arlauskienė 

5. Europos kalbų diena Rugsėjo 26 d. E. Pinčienė 

6. Tyrėjų naktis Rugsėjo mėn. A. Balčienė 

7. Konstitucijos egzaminas Spalio 12 d. Z. Masteikienė 

8. Pirmokų gimnazistų krikštynos Spalio 13 d. II klasių gimnazistai ir 

auklėtojai 

9. Tarptautinė Mokytojų diena Spalio 5 d. IV klasių gimnazistai 

10. Rudens skaitymai Spalio 19 d. Z. Masteikienė 

11. Spalio 28 – Simono vardo diena Spalio 28 d. A. Baublienė 

12. Tolerancijos diena Lapkričio 16 d. R. Rudzinkovienė, 

E. Kvietkauskaitė, 

V. Kačinienė, 

D. Bukauskienė 

13. Lapkričio 22-oji – Gimnazistų, kovotojų už 

Lietuvos laisvę, paminėjimas 

Lapkričio 22 d. B. Paulius,  

T. Vaitkūnas 

14. Advento popietė Gruodžio  mėn. V. Kačinienė, 

D. Bukauskienė 

15. Eglutės įžiebimo šventė Gruodžio  mėn. I klasių gimnazistai ir 

auklėtojai 

16. Talentų šventė Gruodžio  mėn. R. Rudzinkovienė 

17. Bendruomenės rytmetys „Gerumas mus šildo“ Gruodžio  22 d. Klasių auklėtojai ir 

sveikos gyvensenos 

grupė 

18. Naujametinis karnavalas Gruodžio  22 d. II klasių gimnazistai 

19. Laisvės gynėjų diena Sausio 13 d. Skautai ir E. 

Gedeikienė 

21. Spartusis žygis Vasario mėn. R. Arlauskienė 

22. Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena 

Vasario 15 d. S. Norbutas 

23. Šimtadienis Vasario mėn. III klasių gimnazistai 

ir auklėtojai 

24. Lietuvių kalbos mėnuo (vasario 16 – kovo 11) Vasario - kovo 

mėn. 

J. Šmitienė 

25. Karjeros diena Kovo mėn. S. Norbutas, 

S. Petrauskienė 

26. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Kovo 9 d. Z. Masteikienė 
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27. Matematikos savaitė Kovo mėn. A. Budrienė 

28. Knygnešio diena Kovo 16 d. A. Baublienė 

29. Gamtamokslinis konkursas „Stebėk, pažink, 

suprask ir taikyk“ 

Balandžio mėn. D. Žiauberienė 

30. Šokių fiesta Balandžio mėn. B. Knyzelienė, 

S. Zaikauskienė 

31. Menų diena „Mamos dieną pasitinkant“ Balandžio 27 d. R. Mišeikytė 

32. Vieno kūrinio konkursas „Labas“ Balandžio 19 d. A. Baublienė 

33. Mokyklinių teatrų šventė „Sparnai“ Gegužės 17 d. J. Šmitienė 

34. Europos diena Gegužės 9 d. D. Kubaitienė 

35. Paskutinio skambučio šventė Gegužės 25 d. III klasių gimnazistai 

ir auklėtojai 

36. Sveikatingumo diena miesto pušyne Birželio 15 d. R. Arlauskienė 

37. Brandos atestatų įteikimo šventė Liepos mėn. S. Norbutas 
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LIETUVIŲ KALBOS  METODINĖS GRUPĖS 

2017 -2018  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

  Metodinės grupės  narių sąrašas  
 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1.  Gabrielaitienė 

Irena 

mokytoja metodininkė i.gabrielaitiene@gmail.com 
 

2.  Mažeikienė Vida mokytoja metodininkė vidmaz65@gmai.com 

 

3.  Mažrimienė 

Rasutė 

mokytoja metodininkė rasute.mm@gmail.com 
 

4.  Masteikienė Zoja direktoriaus 

pavaduotoja 

metodininkė, antra 

vadybinė ategorija 
zoja.masteikiene@gmail.com 
 

5.  Šmidtienė 

Laimutė 

mokytoja metodininkė lsmidte5@gmail.com 
 

6.  Šmitienė Jolanta mokytoja metodininkė emugto@gmail.com 

 

7. Vaičikauskienė 

Sauga 

mokytoja metodininkė saugav@gmail.com 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

Metodinės grupės tikslai: 

 
Telkti  lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus kūrybiškai bendradarbiauti  siekiant  

tobulinti geros pamokos  vadybą, nuolat analizuoti, tirti, apibendrinti  ugdymo  turinio  kaitos,  

ugdymo proceso  kokybės  kėlimo problemas, moksleivių  bendrųjų  kompetencijų  kokybę,  

sukuriant savitą  gimnazijos kultūrą. 

 

Metodinės grupės uždaviniai: 

 Sudaryti  sąlygas mokiniams pritaikyti įgytas žinias, stiprinti įgūdžius ir gebėjimus nuolat 

kintančioje aplinkoje  remiantis gyvenimiška patirtimi. 

 Užtikrinti kiekvieno mokinio gerus mokymo (si) rezultatus, taikant darbe metodines 

naujoves, efektyviai panaudoti informacinių technologijų teikiamas galimybes ir dalintis su 

kolegomis gerąja darbo patirtimi grįžtamajam ryšiui užtikrinti. 

 Stiprinti lietuvių kalbos mokytojų bendradarbiavimą, gebėjimą dirbti komandoje, 

pasitikėjimą vienų kitais. 

 Stiprinti bendruomeniškumą, pagarbą, ugdyti mokinių kultūrinę patirtį, meninį išprusimą 

siejant su mokymosi motyvacija, vertybinėmis nuostatomis. 

 Siekti, kad dalyko  mokinių pažanga ir pasiekimai   taptų matomi ir skatinami, o mokiniai 

aktyviau įsitrauktų į mokymosi procesą. 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

6 priedas 

 

mailto:i.gabrielaitiene@gmail.com
mailto:vidmaz65@gmai.com
mailto:rasute.mm@gmail.com
mailto:zoja.masteikiene@gmail.com
mailto:lsmidte5@gmail.com
mailto:emugto@gmail.com
mailto:saugav@gmail.com
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI 
ORGANIZACINĖ VEIKLA 

METODINĖ TIRIAMOJI 

VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

  
  
  
  
  
  
  
  
 R

U
G

S
Ė

JI
S

 

Metodinės grupės veiklos 

plano pristatymas ir 

aptarimas. PUPP ir BE 

rezultatų analizė ir 

aptarimas. Diagnostinių 

testų rezultatų  analizė ir 

aptarimas. 

 

Vertinimo sistemos 

aptarimas, mokinių 

geresnių ugdymo(si) 

rezultatų  siekimas. 

Aptarti lietuvių kalbos 

ir lit. Pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

naująsias programas ir 

9 kl. ugdymo  

naujuosius ilgalaikius 

dalyko  planus. 

Raštingiausio gimnazisto 

rinkimas.Diktantas (12 

d.)  Konkursas, skirtas 

Tarptautinei raštingumo  

dienai. 

Dalyvavimas  

kvalifikaciniuose 

kursuose bei 

dalykiniuose 

seminaruose, 

edukacinėse išvykose ir 

dalijimasis informacija 

su kolegomis( per visus 

mokslo metus). 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Tiksliau ir 

aiškiau 

paruošime 

teminius planus. 

Diktanto ir 

egzaminų 

rezultatų analizė 

padės numatyti 

tinkamas veiklas 

ugdymo 

procese. 

P
A

L
IS

 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

rajono mokyklų lietuvių 

kalbos mokytojais, kitų 

rajonų mokyklų 

mokytojais lituanistais. 

Medžiagos, veiklų 

aptarimas Lietuvos 

valstybingumo 100-

mečio projektui „Aš- 

Šeima- Mokykla- 

Lietuva“. 

Veiklos sklaida ir 

gerosios patirties 

pasidalijimas su 

kolegomis keičiantis 

naujausia informacija. 

Literatūrinė kelionė į 

Užvenčio dvarą, skirta 

Šatrijos Raganos 140-

osioms gimimo 

metinėms paminėti (2 d.) 

 Dalyvavimas  

Respublikinėje 

patyriminėje 

konferencijoje „Ir 

akmenis atitolinkite“ (I. 

Simonaitytė) 

Rudens skaitymai. 

Aktorius  R.Lukšas 

skaito E.Hemingvėjaus, 

B.Sruogos kūrybą(19 d.) 
Simono vardo diena (27 

d.) 

Dalyvavimas 

virtualiame  seminare 

„Pasiruošimas 

LIETUVIŲ KALBOS 

brandos egzaminams 

naudojantis 

Egzaminatorius.lt 

Dalyvavimas 

tiesioginėje vaizdo 

transliacijoje „Lietuvių 

kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo 

(PUPP) kalbėjimo 

dalies vykdymas ir 

vertinimas“. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keliaujant, 

dalijantis 

plečiasi 

kultūrinis 

akiratis, 

kaupiama 

patirtis, kuri 

panaudojama 

pamokose. 
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L
A

P
K

R
IT

IS
 

Projektas „Aš-Šeima-

Mokykla- Lietuva“. 

Užsienio kalbų, istorijos, 

dailės, lietuvių kalbos 

mokytojų pasitarimas, 

rengiantis atvirai  

integruotai pamokai. 
Užduočių rengimas 

lietuvių kalbos ir 

literatūros  mokyklinio 

etapo olimpiadai.   

 

 

Stebėtų integruotų ar 

atvirų  pamokų 

aptarimas, vertinimas.  

 

Atvira  integruota 

pamoka „100 Maironio 

poezijos eilučių“, skirta 

155-osioms  poeto 

gimimo metinėms 

paminėti(22 d.) 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

konkurse „Odė Lietuvai“. 

Dalyvavimas 

nepriklausomos Lietuvos  

100-mečio paminėjimo 

renginiuose. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokyklinio 

etapo olimpiada (30 d.)  

Skleisti pedagogines ir 

metodines naujoves, 

dalintis gerąja patirtimi. 

Lietuvių 

kalbos  

mokytojos 

Atvirų pamokų 

stebėjimas leis 

pasisemti 

patirties, 

pastebėti 

trūkumus. 

Olimpiados 

nugalėtojai 

ruošiami rajono 

olimpiadai. 

  
  
 G

R
U

O
D

IS
 Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

Tauragės ,,Žalgirių‘‘ 

gimnazijos lietuvių 

kalbos mokytojais, 

gerosios patirties sklaida. 

Naujausios literatūros ir 

metodinės medžiagos 

aptarimas, analizė, 

praktinis taikymas 

darbe. 

Dalyvavimas epistolinio 

rašinio ir Jaunųjų 

filologų konkurse. 

Skleisti pedagogines ir 

metodines naujoves, 

dalintis gerąja patirtimi. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Inovacijų 

taikymas 

pamokose 

ugdymo procesą 

padarys 

įdomesnį. 

S
A

U
S

IS
 Pasiruošimas meninio 

skaitymo konkursui. 

Bandomųjų  egzaminų,  

olimpiadinių užduočių   

rengimas. 

 

Bandomieji  egzaminai,   

meninio skaitymo 

konkurso mokyklinis 

etapas. 

I pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Olimpiadų 

užduotys padės 

parengti gabius 

mokinius 

olimpiadoms. 

V
A

S
A

R
IS

 

Meninio skaitymo 

konkursas  rajone; 

lietuvių kalbos rajoninė 

olimpiada. 
 

Į(si)vertinti gautus 

rezultatus. 

Lietuvių kalbos mėnuo. 

Teatralizuota pamoka 

apie Simoną Gaudėšių 

„Didumas to, kas 

mumyse, iš meilės auga 

ir gerumo!“. (8 d.) 

Darbas  vertinimo 

komisijose, rezultatų 

aptarimas,  

pasidalijimas patirtimi. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Sudarytos 

užduotys padės 

patikrinti 

mokinių žinias ir 

gebėjimus, 

padės pasiruošti 

egzaminams. 
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K
O

V
A

S
 

Bendradarbiaujant su 

klasių auklėtojais, 

pasiruošti Knygnešio 

akcijai, Teatro dienos 

renginiams. 

Pasirengimas vieno 

kūrinio konkursui. 

Parengti mokinius  

dalyvauti konkursuose, 

akcijose ir įvairiuose 

renginiuose,  

vykdomuose 

gimnazijoje ir už jos 

ribų. 

 

Akcija ,,Padovanok 

bibliotekai knygą‘‘(16 

d.); Teatro dienos 

renginiai gimnazijoje. 

Vieno kūrinio konkursas  

„LABAS“. 

Dalyvavimas 

respublikinėje lietuvių 

kalbos olimpiadoje. 

Dalyvauti  

kvalifikaciniuose 

kursuose bei 

dalykiniuose 

seminaruose, 

edukacinėse išvykose ir 

dalytis informacija su 

kolegomis. 

 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

 Dalyvavimas 

kvalifikaciniuose 

kursuose bei 

dalykiniuose 

seminaruose, 

edukacinėse 

išvykose leis įgytas 

žinias, sukauptą 

patirtį pritaikyti 

ugdymo procese.  

B
A

L
A

N
D

IS
 

Lietuvių kalbos, istorijos, 

geografijos, dailės, 

užsienio kalbų mokytojų 

veiklos aptarimas,  

susirinkimai rengiantis 

integruotai  pamokai   

,,Šekspyras gyvas‘‘.   

Naujausios literatūros ir 

metodinės medžiagos 

aptarimas, analizė, 

praktinis taikymas 

darbe. 

 

Integruota pamoka 

„Šekspyras gyvas“(26 d.) 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Atvirų  integruotų 

pamokų vedimas 

leis pasisemti 

patirties iš kolegų, 

pasidalinti ja su 

kitais, suteiks 

motyvacijos 

tobulėti. 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

Seminaras – edukacinė 

išvyka į Kauno Maironio 

muziejų 

 

Pasisemti gerosios 

patirties. Įsivertinimas 

I-II klasėse. 

Literatūrinė kelionė 

Maironio,  S. Nėries, V. 

Mykolaičio–Putino 

takais. 

II pusmečio rezultatų 

analizė. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Edukacinėse 

išvykose įgyta 

patirtis paįvairins 

ugdymo procesą, 

padarys jį įdomesnį 

mokiniams. 

B
IR

Ž
E

L
IS

 Veiklos analizė ir 

aptarimas. 

Aptarti I-III gimnazijos 

klasių rezultatai. 

PUPP, VBE medžiagos 

aptarimas. 

PUPP-o rezultatų 

aptarimas. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

Siekiamas pedagogų 

profesinės 

kompetencijos 

augimas. 
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                                                                                 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

                                                           veiklos plano 

                                                   7 priedas 

 

 

 

UŽSIENIO KALBŲ  METODINĖS GRUPĖS  

2017 -2018  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

    I.  Metodinės grupės narių sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1.  Vitalija Gedeikienė Mokytoja Metodininkė 8 616 23143 

vitalijagedeikiene@gmail.com 

2.  Giedrė Juškienė Mokytoja Metodininkė 8 601 00570 

giedrepp@gmail.com 

3.  Rasa Kapučinskienė Mokytoja Metodininkė 861064805 

kapucino7@gmail.com 

4.  Daiva Eisimantienė Mokytoja Metodininkė 8 682 54343 

daiva.eisimantiene@gmail.com 

5.  Sigita Paulauskienė Mokytoja Ekspertė 8 655 63937 

paulauskienesigita@yahoo.co.uk 

6.  Elena Pinčienė Mokytoja Metodininkė 868579071 

pinciene@gmail.com 

7.  Renatas Bankauskas Mokytojas Vyresnysis 

mokytojas 

864651599 

renatasban@gmail.com 

8.  Vida Rimkienė Mokytoja Metodininkė 861604813 

rimkiene.vida@gmail.com 

9.  Rima Mišeikytė Mokytoja Metodininkė 868690292 

misrimma@gmail.com 

10.  Rasa Meškėnienė Mokytoja Metodininkė 863861871 

ivinsky2002@yahoo.de 

 

II. Metodinės grupės veiklos tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

Metodinės grupės tikslai: Ugdymo proceso tobulinimas personalizuojant 

mokymą(si), taikant tinkamas metodikas, remiantis kitų pedagogų gerąja patirtimi. 

Metodinės grupės uždaviniai:  

1. Plėtoti asmenines kompetencijas, tobulinti ugdymo organizavimą. 

2. Analizuoti ir spręsti  dėstymo problemas pritaikant įtraukiamajam mokymui 

tinkamus efektyvius mokymo būdus bei metodus.  
3. Su ugdytiniais dalyvauti renginiuose, skatinti jų saviraišką. 

4. Bendradarbiauti su gimnazijos mokytojais, siekiant geriau pažinti mokinius, parinkti 

veiksmingiausius ugdymo metodus. Bendradarbiauti su progimnazijos mokytojais, siekiant 

nustatyti  mokymosi lygį  bei diferencijuoti grupes.    

5. Gerinti pamokos kokybę. Atrasti geros pamokos receptą, jį taikyti ir pasidalyti 

gerąja patirtimi su kolegomis.  

III. Metodinės grupės situacijos analizė. 

mailto:vitalijagedeikiene@gmail.com
mailto:giedrepp@gmail.com
mailto:daiva.eisimantiene@gmail.com
mailto:paulauskienesigita@yahoo.co.uk
mailto:pinciene@gmail.com
mailto:renatasban@gmail.com
mailto:rimkiene.vida@gmail.com
mailto:misrimma@gmail.com
mailto:ivinsky2002@yahoo.de
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Užsienio kalbų metodinę grupę sudaro 10 mokytojų. Aštuoni mokytojai įgiję 

metodininko kvalifikaciją, vienas – vyr. mokytojas ir viena- ekspertė. Mokytojų  pedagoginis darbo 

stažas  yra nuo 10 iki daugiau negu 30 metų. 

2016-2017 m. m. metodinės grupės pagrindinis tikslas buvo tobulinti ugdymo procesą 

jį personalizuojant, taikant tinkamas metodikas bei remiantis kitų pedagogų gerąja patirtimi. 

Analizuojant  anglų k. brandos egzamino rezultatus, paaiškėjo, kad 13 proc. abiturientų įvertinimas 

yra nuo 86 iki 96 balų, tai reiškia, kad šie mokiniai pasiekė aukštesnį lygį. Deja, lyginant anglų k. 

egzamino balo vidurkį, jis yra žemesnis negu bendras Lietuvos mokyklų vidurkis. 

 2017-2018 m.m didesnį dėmesį  skirsime mokinių mokymosi  motyvacijai skatinti, 

kad rezultatai būtų geresni. Taip pat ugdysime  mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją , 

gerinsime pamokos kokybę, plėtodami ugdymą kitoje aplinkoje bei naudodami informacines 

technologijas. Labai svarbu bendradarbiauti su kolegomis ir dalintis gerąja patirtimi. 
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IV. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

 

VEIKLA  

 

ATSAKINGI 

 

 

LAUKIAMI REZULTATAI 
 

ORGANIZACINĖ 

VEIKLA 

 

METODINĖ 

TIRIAMOJI 

VEIKLA 

 

RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS  
TOBULINIMAS IR 

GEROJI  
PATIRTIS 

RUGSĖJIS Metodinės grupės 

veiklos plano 

aptarimas 

 

 

 

 

Ilgalaikių planų ir 

modulio programų 

aptarimas ir 

aprobavimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglų k. 

valstybinio brandos 

egzamino rezultatų 

analizė ir aptarimas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptariama 

vertinimo sistema. 
Bendrai 

susitariama 

informuoti 

mokinius ir 

iškabinti klasėje 

informaciją apie 

tai, kaip mokiniai 

bus vertinami 

pamokose 
Diskutuojama apie 

tinkamus metodus 

ugdymo procese.  

Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados ir 

diskutuojami 

mokymo ir 

mokymosi metodai 

jiems pagerinti. 

Grupės 

susirinkime 

diskutuojamos ir 

aptariamos 

idėjos 

numatomoms 

veikloms 2017-

2018 m.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dalyvauti 

kvalifikacijos 

kėlimo 

seminaruose 

kursuose. IT 

taikymas 

pamokose.  

Dalintis gerąja 

patirtimi visus 

mokslo metus. 

S. Pinčienė 

 

 

 

 

 

 

 

S. Paulauskienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Paulauskienė 
 

 

 

 

 

Gerės mokytojų dėstomo dalyko 

kompetencijos taikant IT 

technologijas.  

 

 

 

 

 

 

Gerės mokytojų kompetencijos. 

Patirtis bus panaudojama padėti 

mokiniams geriau gebėti 

įsivertinti savo žinias. 
Gerins mokytojų gebėjimą 

užtikrinti kokybiškos ugdomosios 

veiklos organizavimą bei tobulins 

vertinimą 
 

 

 

 

Analizės rezultatai panaudojami 

gerinti mokinių kalbinius, 

komunikacinius gebėjimus 

ruošiantis egzaminui. 
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Renginių, skirtų 

Europos kalbų 

dienai paminėti, 
organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto 

„Samooskreben“ 

pristatymas ir 

patirties 

pasidalijimas su 

kolegomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikčių 

pristatymas apie 

piliakalnius 

Šilalės rajone 
Konferencijoje„   

„Kultūrinis 

kraštovaizdis – 

nuo piliakalnių 

iki miestų 

bokštų“ “ 

„Parodyti ir 

papasakoti“ - 

apie piliakalnius 

anglų kalba 

svečiams iš 

užsienio  
Renginys 

„Paragaukime 

Europos“ 

Europos kalbų 

dienai paminėti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Eisimantienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi užsienio 

kalbų mokytojai 
 

 

 

G. Juškienė ir  

E. Pinčienė  

 

 

Išryškės kūrybinės kompetencijos. 

Gerės mokymosi motyvacija. 

Didės pasitikėjimas savimi.  

Didės mokinių kūrybingumas.  

Pagerės žinios ir susidomėjimas 

ES valstybėmis. 

 Mokiniai įgis dalykinių ir 

kultūrinių kompetencijų. 

 

 

 

 

 

Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. Tobulės 
kalbos vartojimo gebėjimai 

Didės mokymosi motyvacija, 

ugdysis mokinių kūrybinės galios 

bei kūrybiškumas. 
Ugdomas mokinių sąmoningumas 

ir pilietiškumas Patirtis bus 

panaudojama realiose situacijose. 
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SPALIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPKRITIS  

Dalyvavimas 

tarptautiniame 

projekte „ Mes 

turime skirtingą 

spalvą, bet mūsų 

dvasia tokia pati“ 

 

Startuoja projektas : 

„Waking up in 

Baroque“ 

 

Netradicinė 

istorijos – anglų 

kalbos pamoka 

Vlado Statkevičiaus 

muziejuje.  

Spalio 23d.  

„Geltona, žalia, 

raudona“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokyklinis 

atrankos  

organizavimas 

dalyvauti rajoninėje 

anglų k. 

olimpiadoje   

 

 

 

 

 

 

 

Dalyviai pildo 

anketas dalyvauti 

projekte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paruošiamos 

užduotys 

mokyklinei anglų 

k. olimpiadai 

atsižvelgiant į 

respublikinės anglų 

k. olimpiados 

Vizitas į Lenkiją  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamokų 

vedimas 

netradicinėse 

erdvėse 

 

 

„Geltona, žalia, 

raudona“ 

 

 

 

 

 

 

 

Užduočių 

parengimas 

mokykliniam 

atrankos turui. 
 

 

  R. Meškėnienė 
 

 

 

 

 

V. Gedeikienė 
 

 

 

 

E. Pinčienė 

T. Vaitkūnas 

E. Merkelienė  
(V. 

Statkevičiaus 

muziejaus 

darbuotoja) 
 

 

 

 

 

 

 

 

D. Eisimantienė 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai taps aktyvesni ir 

kūrybiškesni. Įgis daugiau žinių 

apie įvairių tautų kultūrą. Gerės 

mokytojų ir mokinių tarpusavio 

santykiai. 

Ugdomos bendrosios dalykinės 

kompetencijos. 

Mokiniai pagilins ir papildys 

lietuvių k. ir anglų k. mokomųjų 

dalykų išmanymą bei ugdysis 

kūrybišką ir kritinį mąstymą.  

Projekto dalyviai, atlikdami 

praktines užduotis, susipažins su 

baroko laikotarpio muzika, 

kultūra, amatais, istorija, 

architektūros bruožais. Tobulins 

ne tik anglų kalbos, bet ir IT 

žinias. Praktinių užduočių metu 

sukurti produktai bus 

eksponuojami parodose. 

 

 

Ugdomas mokinių  

sąmoningumas ir pilietiškumas, 

pagarba Lietuvos istorijai ir 

tautiniam rūbui. 

Ugdomos komunikacinės kalbinės 

kompetencijos 
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( III kl.) 

 

 

 

Mokyklinis 

atrankos 

organizavimas 

dalyvauti 

rajoniniame anglų 

k. konkurse ( I-II 

kl.) 

 

 

užduočių tipus. 
 

Paruošiamos 

užduotys 

mokyklinei anglų 

k. konkursui 

atsižvelgiant į 

respublikinio anglų 

k. konkurso 

užduočių tipus. 
 

 

 

 

 

Užduočių 

parengimas 

mokykliniam 

atrankos turui 

 

 

 

 

 

 

 

S. Paulauskienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdomos komunikacinės kalbinės 

kompetencijos 

 

 

GRUODIS Anglų k. oratorių 

konkursas ( atranka 

dalyvauti oratorių 

konkurse 

tarptautiniame LCC 

universitete) 
 

 

 

 

 

 

Atviros užsienio 

kalbos pamokos 

Bendradarbiavimas 

su progimnazijos 

užsienio kalbų 

mokytojomis. 

Renginio 

stebėjimas: „Public 

speaking“ 

(„Viešasis 

kalbėjimas“) 
 

Pamokos 

stebėjimas ir 

mokymasis iš 

kolegės 

 

 

 

 

 

 

Anglų k. 

oratorių 

konkursas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 palinkėjimų 

Lietuvai 

užsienio 

kalbomis 
 

 

 D. Eisimantienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 

E. Pinčienė 

Ugdys lingvistinę kompetenciją, 

gebėjimą analizuoti ir 

argumentuotai vertinti įvairius 

visuomeninio, kultūrinio 

gyvenimo reiškinius. 

Bendradarbiaudami sieksime kaip 

pasiekti  geresnių rezultatų 

 

Mokytojai stiprins kolegialų 

palaikymą; tarsis ir konsultuosis 

stebėdami ir analizuodami 

pamoką. 

Lietuvos šimtmečiui dovana.  

Ugdomos kalbinės komunikacinės 

kompetencijos bei gebėjimas 

susidoroti su stresu. Mokiniai turi 

galimybę atlikti anglų k. 

valstybinio brandos egzamino 

užduotis per tam tikrą laiką ir būti 

įvertinti. 
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SAUSIS 

 

Dalyvavimas 

rajoninėje anglų k. 

olimpiadoje 
 

 

Dalyvavimas 

rajoniniame anglų 

k. konkurse 

 

 

 

 

Rusų k. mokyklinės 

olimpiados 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatų 

aptarimas 

 

 

 

Rezultatų 

aptarimas 

 

 

 

 

 

Rezultatų 

aptarimas 
 

  

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 

 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 
 

 

V. Rimkienė 

R. Mišeikytė  

 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos. Formuojamos 

pozityvios nuostatos mokant 

anglų k, ugdomas pasitikėjimas 

savimi. 

 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos. Formuojamos 

pozityvios nuostatos mokant 

anglų k., ugdomas pasitikėjimas 

savimi. 
 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos. Formuojamos 

pozityvios nuostatos mokant rusų 

k., ugdomas pasitikėjimas savimi. 

 

VASARIS 
Pusmečio 

mokymosi rezultatų 

analizė 
 

 

 

 

 

Anglų k. 

bandomasis 

egzaminas 

 

 

 

 

 

 

Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados, ieškoma 

efektyvesnių 

ugdymo būdų. 
 

 

Darbų vertinimas, 

rezultatų aptarimas 

ir išvados. Metodų, 

kurie padėtų 

pagerinti 

rezultatus, 

taikymas 
 

 

 

Mokinių 

mokymosi ir 

įsivertinimo 

analizė 

 

 

 

 

Rezultatų 

aptarimas ir jų 

gerinimo 

metodų 
ieškojimas, 

dalijimasis 

gerąja patirtimi.  
Atvira pamoka 

netradicinėje 

 Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Pinčienė 

 

Bus išanalizuota mokinių daroma 

pažanga, jų laukiamas rezultatas ir 

realus pusmečio įvertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patirtis bus panaudojama gerosios 

patirties sklaidai, kolegialaus 
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„Kaip išsaugoti 

istoriją“ 

(apie tremtį. ) anglų 

k. pamoka 4 kl. ( 6 

grupė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erdvėje  „Kaip 

išsaugoti 

istoriją“ 

(apie tremtį. ) 

anglų k. pamoka 

4 kl. grupė  

Pamoka vyks 

Pajūrio 

miestelyje 

tremtinių 

muziejuje.  

 

 

 

 

 

 

ryšio palaikymui ir pasitikėjimo 

formavimui. Bendradarbiavimui 

su mokiniais stiprinimui.  

 

 

 

 

 

 

 
KOVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANDIS 

Dalyvavimas 

užsienio kalbų 

VKIF 

organizuojamame 

vertimų konkurse „ 

Tavo žvilgsnis“ 

Dalyvavimas 

oratorių konkurse 

tarptautiniame LCC 

universitete 
Dalyvavimas 

tarptautiniame 

projekte „Waking 

up in Baroque“ 
Dalyvavimas 

užsienio kalbų 

VKIF 

organizuojamame 

konkurse „ Kalbų 

Kengūra“ 

 Aptariami 

rezultatai 
 

 

 

 

 

Aptariami 

rezultatai 
 

 

Vizitas  

 

 

 

 

Rezultatų 

aptarimas 

 

 R. Bankauskas 

 

 

 

 

 

 

S. Paulauskienė 

 

 

V. Gedeikienė 

 

 

 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Ugdoma komunikacinė kalbinė 

kompetencija. Sudaromos sąlygos 

kitos kultūros pažinimui ir 

gretinimui su gimtąja kalba.  

 

Ugdoma lingvistinė kompetenciją, 

gebėjimas analizuoti ir 

argumentuotai vertinti įvairius 

visuomeninio, kultūrinio 

gyvenimo reiškinius. 
 

 

Sudaromos sąlygos  saviraiškai,  

ugdomas aktyvumas, žingeidumas 

 

 

 

Tobulins kalbos vartojimo 

gebėjimus bei ugdys bendrąsias 

dalykines kompetencijas, 
skatins žinių troškimą. 
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 Apie  Šekspyrą 

(naudojant IT 

technologijas) 

 

Projektai:  

„Unusual art“ 

„Turism in Šilalė‘s 

district“ 

 

Rajoninė rusų 

kalbos popietė :  

„Pavasario žiedai“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„About 

Šekspyrą“ 

Anglų k. 

pamoka III cd 

kl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 E Pinčienė; 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

 

V. Rimkienė 

R. Mišeikytė 

Ugdomos bendrosios dalykinės 

kompetencijos ir IT naudojimo 

įgūdžiai.  

 

 

 

Ugdomos bendrosios dalykinės 

kompetencijos .Mokiniai pagilins 

ir papildys IT  ir anglų k. 

mokomųjų dalykų išmanymą bei 

ugdysis kūrybišką ir kritinį 

mąstymą. 
Rusų kalbos populiarinimas.  

GEGUŽĖ Dalyvavimas 

tarptautiniame 

projekte   
 

 Vizitas   V. Gedeikienė 

G. Juškienė 

Ugdomos mokinių saviraiškos 

kompetencijos, aktyvumas, 

žingeidumas. Ugdyti mokinių 

toleranciją kitoms kultūroms ir 

skirtingam požiūriui. 
BIRŽELIS Grupės veiklos 

ataskaita, rezultatų 

apibendrinimas ir 

veiklų numatymas 

2018-2019 m.m. 

Diskusija, kas 

pasisekė ir ką 

reikia tobulinti 

kitais mokslo 

metais.  Planas 

2018-2019 m. m. 

   Gerės mokytojų kompetencijos 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 8 priedas 

 

 

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS  

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  
 

  I.  Metodinės grupės  narių sąrašas  

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Pareigos 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Gražina 

Žemaitaitienė 

Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 8-612-57633 

Z.grazina1970.@gmail.com 
 

2. 

Albina Budrienė Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 8-681-65112 

albina.budriene@gmail.com 
 

3. 

Genovaitė 

Urbonienė 

Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 8-614-18287 

g.urboniene@gmail.com 
 

4. 

Sigita Milašiūtė Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 8-610-14261 

smilasiute@gmail.com 
 

5. 

Algirdas 

Jasinevičius 

Informacinių 

technologijų 

mokytojas 

metodininkas 8-610-04613 

algisj@micro.lt 
 

6. 

Renata Aurylienė Informacinių 

technologijų- 

matematikos 

mokytoja 

Vyr. mokytoja 8-687-24813 

r.auryliene@gmail.com 
 

 

7. 

Raimondas 

Krompalcas 

Matematikos, 

ekonomikos 

mokytojas 

metodininkas 8-651-58382 

raimuhs@gmail.com 

 
       

II.  Metodinės grupės veiklos tikslai ir uždaviniai 2017–2018 m. m. 

Metodinės grupės tikslai: 

Gerinti mokymosi kokybę, tobulinant pamokos vadybą. 

Skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

   

 Metodinės grupės uždaviniai: 

 Vesti integruotas ir atviras  pamokas. 

 Naudoti aktyvius mokymo metodus pamokose. 

 Dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir įvairiuose konkursuose. 

 Dalytis gerąja patirtimi, įgyta mokomuosiuose seminaruose. 

 Nuolat su mokiniais aptarti jų daromą pažangą, mokyti vertinti ir įsivertinti. 

mailto:Z.grazina1970.@gmail.com
mailto:albina.budriene@gmail.com
mailto:g.urboniene@gmail.com
mailto:smilasiute@gmail.com
mailto:algisj@micro.lt
mailto:r.auryliene@gmail.com
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III.  Metodinės grupės situacijos analizė: 

Tiksliųjų mokslų metodinę grupę sudaro 7 mokytojai. Šeši mokytojai įgiję 

metodininko kvalifikacinę kategoriją, viena – vyr. mokytoja. Visi grupės mokytojai dirba 

mokykloje daugiau nei 20 metų, todėl turi didžiulę darbo patirtį. 

2016–2017 m. m. tiksliųjų mokslų metodinė grupė didelį dėmesį skyrė ugdymo 

procesui gerinti. Išanalizavo PUPP ir VBE rezultatus, palygino su rajono ir šalies rezultatais. 

2017 m. valstybinio matematikos brandos egzamino rezultatais buvo galima 

pasidžiaugti – 5 šimtukai. Dešimtokų PUPP vidurkis – 5,7.  

Šiais mokslo metais didesnį dėmesį skirsime mokymo metodams. Vesime atviras ir 

integruotas pamokas, dalinsimės gerąja patirtimi su kolegomis. Mokysime mokinius vertinti ir 

įsivertinti. Dalyvausime gimnazijos bendruomenės renginiuose. 
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Metodinės grupės darbo planas: 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI 
ORGANIZACINĖ 

VEIKLA 

METODINĖ 

TIRIAMOJI 

VEIKLA 

RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

 RUGSĖJIS Aptarti ir sudaryti 

tiksliųjų mokslų  

metodinės grupės 

veiklos darbo planą 

2017 – 2018m.m. 

 

 

 

Matematikos ir 

informacinių 

technologijų ilgalaikių 

ugdymo planų 

aptarimas ir 

aprobavimas. 

 

Grupės 

susirinkime 

diskutuojamos ir 

aptariamos idėjos 

numatomoms 

veikloms. 

Mokymo 

priemonių 

poreikių 

aptarimas. 

 

Aptariama 

vertinimo sistema, 

tinkami mokymo 

metodai ugdymo 

procese. 

 

 

Grupės narių susirinkimas 

 

 

 

 

 

 

Matematikos ir 

informacinių technologijų 

ilgalaikių planų 

aprobavimas. 

 

Pasitarimas dėl 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginių 

poreikio. 

 

 

 

 

 

Dalintis patirtimi 

sudarant ilgalaikius 

planus. 

 

 

A. Budrienė 

 

 

 

 

 

 

A.Budrienė 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos. 

 

 

 

 

 

Patirtis ir įgytos 

žinios bus 

naudingos  

ugdomosios veiklos 

organizavime. 
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RUGSĖJIS 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPALIS 

 

Matematikos 

valstybinio  brandos 

egzamino analizė ir 

aptarimas 

 

 

 

 

Standartizuotų testų 

rezultatų analizė 

 

 

PUP rezultatų analizė 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizuojami 

rezultatai, 

daromos išvados, 

diskutuojami 

mokymo metodai 

jiems pagerinti. 

 

 

Matematikos testų  

, PUPP 

analizavimas, 

aptarimas, 

daromos išvados. 

Naujų mokymo 

metodų taikymas. 

 

 

 

Matematikos valstybinio 

egzamino rezultatų analizė 

ir aptarimas. 

 

 

 

 

Standartizuotų testų ir 

PUPP  analizavimas  ir 

aptarimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integruota 

matematikos – fizikos 

 

“Kolega – kolegai”  

užduočių ir veiklų 

pamokose, namų darbų 

diferencijavimo ir 

individualizavimo 

klausimais. 

 

 

 

 

 

 

 

  

G. Žemaitaitienė 

 

   

 

 

 

 

  S. Milašiūtė 

 

 

 

 

 A.Budrienė 

 

 

 

 

 

 

VBE, PUPP, 

standartizuotų testų 

rezultatų analizė 

panaudota ugdymo 

turinio 

koregavimui. 
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SPALIS 

 

 

 

 

 

LAPKRITIS 

 

 

 

 

 

 

GRUODIS 

Pasiruošimas 

integruotai  

matematikos – fizikos 

pamokai. 

 

 

 

Komandos ruošimas 

dalyvavimui 

varžytuvėse 

 

 

 

 

 

Pasiruošimas 

dalyvavimui 

informatikos 

olimpiadoje. 

 

 

 

Ieškoma 

efektyvesnių 

ugdymo metodų 

 

 

 

Mokinių 

konsultavimas, 

kaip geriau 

pasiruošti 

varžytuvėms 

 

 

 

“Jaunųjų 

matematikų 

varžytuvių” 

rezultatų 

analizavimas. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas „Rietavo 

matematikų varžytuvėse“  

 

Dalyvavimas “Kvėdarnos 

matematikų varžytuvėse” 

 

 

 

Dalyvavimas rajono 

informatikos olimpiadoje. 

 

 

Dalintis  patirtimi su 

kolegomis. 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

renginiuose tema 

„Matematinis ugdymas 

geroje mokykloje“. 

Pasidalijimas  patirtimi 

su kitų mokyklų 

mokytojais. 

Kvalifikacijos 

tobulinimas tema 

„Informacinės 

technologijos 

matematikos mokyme“. 

 

Dalintis patirtimi 

ruošiant mokinius 

olimpiadai. 

 

G. Žemaitaitienė, 

D. Vasiliauskaitė 

 

 

 

 

G.Žemaitaitienė 

R. Krompalcas 

R. Aurylienė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

S. Milašiūtė 

 

 

A.Jasinevičius 

 R. Aurylienė 

 

 

 Racionalus laiko 

panaudojimas. 

Mokysimės kaip 

teorines žinias   

jungti į visumą ir 

taikyti praktikoje. 

 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos. 

 

 

 

 

 

Ugdomas 

pasitikėjimas savo 

žiniomis. Mokiniai 

turės galimybę 

įsivertinti savo 

gebėjimus. 
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GRUODIS 

Mokyklinės 

matematikų 

olimpiados 

organizavimas 

 

 

Pasiruošimas 

integruotoms 

matematikos - 

informatikos  

pamokoms.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas rajono 

matematikos 

olimpiadoje. 

Mokinių 

konsultavimas, 

kaip geriau 

pasiruošti 

informatikos 

olimpiadai. 

 

Mokytojai paruoš 

užduotis 

mokyklinei 

matematikos 

olimpiadai. 

Mokinių 

konsultavimas. 

 

Ieškoma 

efektyvesnių 

ugdymo būdų. 

 

Įvairių metodų , 

kurie padėtų 

pagerinti 

rezultatus, 

taikymas pamokų 

metu. 

 

 

 

 

 

 

 

Integruotos atviros 

matematikos –informacinių 

technologijų pamokos:  

IV kl.(1 gr) „Funkcijų 

tyrimas“; 

IV kl.(2gr.) „Funkcijų 

tyrimas“.  

 

 

 

 

Matematikos olimpiada 

 

Sukauptos literatūros ir 

užduočių  pasidalijimas. 

 

 

 

Pamokų aptarimas ir 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatų aptarimas ir 

gerosios patirties 

sklaida.  

 

Visi grupės  

matematikos 

mokytojai. 

 

 

 

G.Žemaitaitienė,   A. 

Jasinevičius  

 

G.Urbonienė, 

A. Jasinevičius 

 

 

 

 

 

Visi matematikos 

mokytojai 

 

Atrinkti geriausius 

mokinius, kurie 

dalyvaus rajoninėje 

matematikų  

olimpiadoje. 

 

Mokiniai pagilins 

žinias iš 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų. 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdomas 

pasitikėjimas savo 

žiniomis. Ugdomos 

dalykinės 

kompetencijos. 
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SAUSIS 

 

 

VASARIS 

 

Pasiruošimas 

integruotai  

 informacinių 

technologijų – 

biologijos pamokai 

(sausio 3-4 savaitė)  

 

Matematikos, 

informacinių 

technologijų 

bandomasis egzaminas 

 

Atviros  pamokos 

(2-3 savaitė) 

 

 

Praktinių žinių 

taikymas 

informacinių 

technologijų  ir 

biologijos 

pamokose. 

 

Mokinių 

konsultavimas. 

 

 

Darbų taisymas ir 

vertinimas. 

Pamokų 

stebėjimas ir 

mokymasis iš 

kolegų. 

 

 

Integruota informacinės 

technologijos – biologijos 

pamoka 

IIkl. 

 

 

 

 

 

Atviros pamokos : 

matematika IIb kl. 

„Stačiojo trikampio 

smailiojo kampo sinusas ir 

kosinusas“, 

matematika Ib kl. 

„Kvadratinė  lygtis“. 

 

 

Mokytojų 

bendradarbiavimas, 

ruošimasis Žemės 

dienos paminėjimui. 

 

 

Rezultatų aptarimas ir jų 

gerinimo metodų 

ieškojimas. 

 

Pamokų aptarimas, 

gerosios patirties sklaida 

 

 

R. Aurylienė 

 

 

 

 

Visi grupės mokytojai. 

 

 

G. Urbonienė  

 

  A. Budrienė 

 

 

Išmokyti mokinius   

informacinių 

technologijų žinias 

pritaikyti biologijos 

pamokose. 

 

Mokiniai turi 

galimybę 

susipažinti  su 

egzaminų 

užduotimis ir atlikti 

per tam tikrą laiką. 

 

 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos.  
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KOVAS 

Dalyvavimas 

tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra – 2017“ 

 

 

Pasiruošimas 

matematikų dienai. 

 

Atvira pamoka 

(kovo15 d. ) 

 

Darbas su 

mokiniais, kurie 

dalyvaus 

konkurse,  

papildomų 

uždavinių 

sprendimas, 

konsultacijos 

 

 

Pokalbiai su 

klasių mokiniais, 

kaip įdomiau ir 

naudingiau 

organizuoti 

matematikų dieną. 

Pamokos 

stebėjimas. 

Tarptautinis matematikos 

konkursas  „Kengūra – 

2017“ 

 

 

Matematikų diena 

mokykloje ( 3 sav. ) 

 

Atvira pamoka IIa kl. tema 

“ Matematika kitaip „ 

Konkurso “ Kengūra” 

aptarimas. 

 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi, diskusijos su 

kolegomis. 

 

 

Renginio refleksija 

 

 

Matematinių taisyklių 

kartojimas ir 

įtvirtinimas. Gerosios 

patirties sklaida tarp 

kolegų 

Matematikos 

mokytojai. 

 

 

 

 

 

Visi grupės mokytojai 

 

R. Aurylienė 

Ugdomas 

pasitikėjimas savo 

žiniomis, savęs 

įsivertinimas. 

 

 

 

 

Ugdomas 

aktyvumas, 

kūrybiškumas, 

žingeidumas, 

loginis mąstymas. 

 

Mokiniai pakartos 

ir įtvirtins 

matematikos 

teorines žinias. 
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BALANDIS 

Atvira  matematikos 

pamoka 

 

 

 

PUPP - bandomasis  

 

Pamokos 

stebėjimas ir 

mokymasis iš 

kolegės. 

 

 

Mokinių 

konsultavimas. 

Darbų taisymas 

Atvira pamoka I kl. tema 

„Taisyklingasis 

briaunainis“ 

 

Stebėtos  pamokos 

aptarimas ir analizė 

 

 

 

 

Darbų analizavimas ir 

aptarimas 

S. Milašiūtė 

G. Žemaitaitienė 

G.Urbonienė 

R. Aurylienė 

Stebėdami kolegų 

pamokas, 

pasisemsime 

gerosios patirties ir 

galėsime pritaikyti 

savo pamokose.  

 

Mokiniai turės 

galimybę įvertinti 

savo žinias. 

GEGUŽĖ Mokytojų dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose,  

dalykiniuose 

seminaruose. 

 

 

 

Dalyvavimas seminaruose 

tematika: 

 „Pamokos refleksija“, 

„Brandos  matematikos 

darbo rengimo metodika“, 

„ Projektai, rašymas ir 

vykdymas“. 

 Visi grupės mokytojai Ugdomos 

bendrosios 

dalykinės 

kompetencijos. 

 

 

BIRŽELIS 

Kursų ir seminarų 

aptarimas. 

Tiksliųjų mokslų 

grupės veiklos 

ataskaita, 

apibendrinimas ir 

veiklų numatymas 

2018-2019 m. m. 

 

Seminarų poreikio 

2017–2018 m. m. 

aptarimas 

Diskusija apie tai, 

kas pasisekė ir ką 

reikia tobulinti 

kitais metais 

Grupės susirinkimas 

Metodinė grupės 

patirties sklaida 

Visi grupės mokytojai Naujovių 

naudojimas 

ugdymo procese. 

Gerės mokytojų 

kompetencija. 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 9 priedas 

 

 

GAMTOS MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. Metodinės grupės narių sąrašas (narių vardai, pavardės, kvalifikacinė kategorija) 

Eil.Nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija 

1. Alma Balčienė Fizikos mokytoja metodininkė 

2. Jurgita Alminienė Chemijos vyr.mokytoja  

3. Žydrė Danusienė Chemijos mokytoja metodininkė  

4. Raimundas Krompalcas Fizikos  mokytojas metodininkas 

5. Gida Zobėlienė Biologijos mokytoja metodininkė 

6. Danutė Žiauberienė Biologijos mokytoja metodininkė 

7. Daliutė Vasiliauskaitė Fizikos mokytoja metodininkė 

 

II. Gamtos mokslų metodinės grupės veiklos tikslai ir uždaviniai 2017 -2018 m.m 

 

Tikslas: I. Tobulinti pamokos kokybę ir veiksmingumą. 

Uždaviniai: 

1. Efektyvinti pamokos vadybą taikant mokymo ir mokymosi diferencijavimą, 

skatinant probleminį, tiriamąjį ir aktyvų mokymąsi. 

2. Toliau tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, mokant mokinius 

objektyviai įsivertinti pažangą ir kartu su mokytoju planuoti tolimesnius mokymosi žingsnius. 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, ugdant profesines 

kompetencijas, 

 

Tikslas: II. Formuoti  ir plėtoti akademinių gebėjimų turinčių mokinių tiriamuosius, 

kūrybinius   įgūdžius.  

 Uždaviniai: 
1. Siekti, kad mokiniai tikslingai mokytųsi, tyrinėdami ir spręsdami realaus gyvenimo 

problemas motyvuotai ieškotų asmeninius polinkius ir talentus atitinkančios veiklos, tolesnio 

mokymosi ir profesinės karjeros krypties; 

2. Išmokyti mokinius loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas; 

3. Ugdyti mokinių nuostatas savarankiškai, aktyviai, kūrybiškai, atsakingai mokytis, 

veikti, priimti sprendimus, pozityviai elgtis, atsižvelgiant į socialines ir kultūrines aplinkybes  

konstruktyviai veikti bendradarbiaujant su kitais žmonėmis.  
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI ORGANIZACINĖ VEIKLA 
METODINĖ TIRIAMOJI 

VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

 Metodinės grupės darbo 

plano sudarymas. 

Gamtos mokslų dalykų 

ugdymo planų aptarimas 

ir aprobavimas. 

Projekto „Stebėk, pažink, 

suprask ir taikyk“ vadovų 

ir konsultantų 

pasitarimas. 

Integruota biologijos (G. 

Zobėlienė) ir dailės (J. 

Baubkuvienė) pamoka 

“Biologijos atspindžiai 

dailėje” I a klasėje. 

VBE rezultatų analizė –

fizikos, chemijos, 

biologijos egzamino 

rezultatų aptarimas.  

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemos gamtos mokslų 

pamokose aptarimas. 

 

Gabių vaikų ugdymo 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse (per 

visus m.m. vykdant 

projektinius darbus) 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrėjų naktis. 

Dalijimasis patirtimi 

pasiekiant gerų VBE 

rezultatų. 

Dalintis patirtimi 

sudarant ilgalaikius 

planus. 

Ugdymo sode, kitose 

mokymosi aplinkose 

esančios informacijos 

naudojimas, savos 

talpinimas (per visus 

m.m.). 

 

 

G.Zobėlienė 

 

D.Žiauberienė 

Visi nariai 

 

 

Visi nariai 

VBE rezultatų 

analizė 

panaudota 

ugdymo turinio 

koregavimui. 

Bendradarbiauta  

, parengtiant 

instrumentus 

asmeninės 

pažangos 

matavimui ir 

fiksavimui.   

Projekto vadovų 

darbo planas. 
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Naudojamų 

kompiuterinių programų, 

skaitmeninių įrankių ir 

pateikčių bazės kaupimas 

(per visus m.m.) 

 Visi metodinės 

grupės nariai 

dalijosi gerąja 

patirtimi, kaupė 

naudojamų 

kompiuterinių 

programų, 

skaitmeninių 

įrankių ir 

pateikčių bazę. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 

Mokinio individualios 

pažangos stebėsenos, 

fiksavimo ir rezultatų 

naudojimo asmenybės 

augimui modelio 

aptarimas.  

Spalio 25 dieną, 3 

pamoką, II a klasė, atvira 

chemijos pamoka – 

praktinis darbas 

,,Halogenidai ir jų 

atpažinimas” (J. 

Alminienė). 

 

 

Namų darbų  

diferencijavimas  ir 

individualizavimas  

Dalyvauti renginyje 

“Mėlyna spalva 

gamtoje”. 

 

Dalijimasis patirtimi, 

kaip diferencijuoti ir 

individualizuoti namų 

darbų skyrimą. 

D. Žiauberienė 

Pagilintos 

kompetencijos, 

susijusios su 

užduočių 

kūrimu ir 

pateikimu, 

veiklų 

pamokose 

organizavimu, 

namų darbų  

diferencijavimu 

ir 

individualizavi

mu. 
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L
A

P
K

R
IT

IS
 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose lytiškumo, 

sveikos gyvensenos 

temomis. 

Stipresnių mokinių 

pagalba silpnesniems. 

Protmūšis skirtas 

AIDS dienai 

paminėti. 

Dalijimasis patirtimi apie 

mokinių pasiekimų 

įsivertinimo ypatumus 

 

 

Visi grupės 

nariai 

Koreguotas MIP 

stebėsenos, 

fiksavimo ir 

rezultatų 

naudojimo 

asmenybės 

augimui 

modelis. 

  
  

  
  
 G

R
U

O
D

IS
 

Integruota fizikos (R. 

Krompalcas) ir 

matematikos (G. 

Žemaitaitienė) pamoka, 

II e kl. “Šviesos lūžis”. 

Chemijos, biologijos 

mokyklinės olimpiados 

organizavimas 

Užduočių rengimas 

 

 

 

Stebėtų  integruotų  

pamokų aptarimas, 

vertinimas 

Mokyklinis gamtos 

mokslų olimpiados 

turas 

 

 

 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Visi grupės 

nariai 

Atrinksime 

mokinius, kurie 

dalyvaus rajoni- 

niame  

olimpiadų ture. 

Gerosios 

patirties sklaida 

  
  
  
  
 S

A
U

S
IS

 

Fizikos mokyklinės 

olimpiados 

organizavimas 

Įsivertinti mokyklinių 

olimpiadų rezultatus. 

Dalyvavimas 

rajoninėse 

dalykinėse 

olimpiadose 

 

 

Darbas  vertinimo 

komisijose, rezultatų 

aptarimas,  pasidalijimas 

patirtimi. 

Visi grupės 

nariai 

Teikiamos 

konsultacijos 

tiems 

mokiniams, 

kurie dalyvaus 

II ture 

olimpiadose. 
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 V

A
S

A
R

IS
 

Projekto „Stebėk, pažink, 

suprask ir taikyk“ atliktų 

darbų aptarimas 

Įsivertinti gautus 

rezultatus. 

I – II klasių 

projektinių darbų 

pristatymas 

klasėse. 

Olimpiados rezultatų, I 

pusmečio rezultatų 

aptarimas. Priemonių, 

gerinančių mokinių 

pasiekimus, numatymas. 

Dalijimasis gerąją 

patirtimi, ruošiant 

mokinius olimpiadoms, 

pasiekiant gerų rezultatų 

pamokoje. 

D. Žiauberienė Patriotiškumo 

ugdymas 

 

Gerosios 

patirties sklaida 

  
  
 K

O
V

A
S

 

Darbų pasidalijimas 

rengiant gamtamokslinį 

konkursą. 

 

Stebėtų atvirų pamokų 

aptarimas 

Pasaulinės Žemės 

dienos minėjimas 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi. IT taikymas 

pamokoje. 

D.Žiauberienė 

 

Visi nariai 

Pagarba ir geri 

darbai gamtai. 

Gerosios 

patirties sklaida 

B
A

L
A

N
D

IS
 

Organizacinė veikla 

rengiant regioninis 

gamtamokslinį konkursą 

„Stebėk, pažink, suprask 

ir taikyk“ 

Aptarti konkurso 

„Stebėk, pažink, suprask 

ir taikyk“ rezultatus. 

 

Regioninis 

gamtamokslinis 

konkursas „Stebėk, 

pažink, suprask ir 

taikyk“  

Pasidalijimas informacija 

su konkursui mokinius 

rengusiais mokytojais 

G. Zobėlienė 

Gimnazijos 

vardo 

garsinimas, 

gerosios 

patirties sklaida 
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 G

E
G

U
Ž

Ė
 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių reikalingumo 

aptarimas ir užsakymai. 

Integruota biologijos (D. 

Žiauberienė), geografijos 

(D. Kubaitienė), anglų k. 

(V. Gedeikienė) pamoka 

“Pagramančio regioninis  

parkas”. 

Biologijos, chemijos, 

fizikos vadovėlių 

pasiūlos analizė, patirtis 

dirbant su jais. Vadovėlių 

ir mokymo priemonių 

reikalingumo aptarimas 

ir užsakymai. 

 Informacijos apie patirtį 

dirbant su užsakytais 

vadovėliais sklaida 

D.Žiauberienė Užsakyti 

reikiamus 

vadovėlius ir 

mokymo 

priemones. 

  
  
  
  
  
  
  
 B

IR
Ž

E
L

IS
 

Metodinės grupės veiklos 

analizė. Gairės kitiems 

mokslo metams.  

Aptarti I – II 

pusm.ugdymo(si) 

rezultatus. 

Veiklos, skatinančios 

mokytojus kryptingai 

tobulinti kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą, 

įsivertinimas 

Mokslo metų 

užbaigimo šventė 

Rezultatų aptarimas ir 

gerosios patirties sklaida 

D.Žiauberienė Veiklos analizė, 

gairės ateičiai 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 10 priedas 

  

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. Metodinės grupės narių sąrašas (narių vardai, pavardės, kvalifikacinė kategorija) 

Eil.nr. Vardas, pavardė Kvalifikacinė kategorija 

1. Dalia Kubaitienė Geografijos mokytoja metodininkė 

2. Sonata Zaikauskienė Geografijos  vyr.mokytoja  

3. Daiva Bukauskienė Tikybos vyr. mokytoja  

4. Vida Kačinienė Tikybos vyr. mokytoja 

5. Eglė Kvietkauskaitė Psichologė 

6. Raminta Rudzinkovienė Socialinė pedagogė 

7. Paulius Bijūnas Istorijos mokytojas metodininkas 

8. Tomas Vaitkūnas Istorijos mokytojas 

 

II. Socialinių mokslų metodinės grupės veiklos tikslai ir uždaviniai 2017 -2018 m.m 

1.Tikslas:  

Tobulinti pamokos kokybę ir veiksmingumą. 

Uždaviniai: 

1. Efektyvinti pamokos vadybą taikant mokymo ir mokymosi diferencijavimą, 

skatinant probleminį, tiriamąjį ir aktyvų mokymąsi. 

2. Toliau tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, mokant mokinius 

objektyviai įsivertinti pažangą ir kartu su mokytoju planuoti tolimesnius mokymosi žingsnius. 

3. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, ugdant profesines 

kompetencijas, 

 

2.  Tikslas: 

Formuoti  ir plėtoti akademinių gebėjimų turinčių mokinių tiriamuosius įgūdžius 

Uždaviniai: 
1. Siekti, kad mokiniai tikslingai mokytųsi, tyrinėdami ir spręsdami realaus gyvenimo     

problemas motyvuotai ieškotų asmeninius polinkius ir talentus atitinkančios veiklos, tolesnio 

mokymosi ir profesinės karjeros krypties; 

2. Išmokyti mokinius loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas; 

3. Ugdyti mokinių nuostatas savarankiškai, aktyviai, kūrybiškai, atsakingai mokytis, 

veikti, priimti sprendimus, pozityviai elgtis, atsižvelgiant į socialines ir kultūrines  aplinkybes  

konstruktyviai veikti bendradarbiaujant su kitais žmonėmis.  
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Metodinės grupės veiklos turinys 

 
 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI 
ORGANIZACINĖ 

VEIKLA 

METODINĖ TIRIAMOJI 

VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

 Metodinės grupės 

darbo plano 

sudarymas ir 

aptarimas 

 

 

 

 

 

 

VBE rezultatų analizė 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistemos socialinių 

mokslų pamokose 

aptarimas. 

 

 

Gabių vaikų ugdymo 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse (per 

visus m.m. vykdant 

projektinius darbus) 

Turizmo diena. 

Netradicinė pamoka 

Laukuvos 

meteorologijos 

stotyje 

 

 

 

Prevencinė akcija 

Pasaulinei 

savižudybių 

prevencijos dienai 

paminėti”Tau 

minutė- kitam 

gyvenimas” 

Dalijimasis patirtimi 

pasiekiant gerų VBE 

rezultatų. 

Dalintis patirtimi 

sudarant ilgalaikius 

planus. 

 

Ugdymo sode, kitose 

mokymosi aplinkose 

esančios informacijos 

naudojimas, savos 

talpinimas(per visus 

m.m.). 

 

D. Kubaitienė 

 

S. Zaikauskienė 

 

Visi nariai 

 

E. Kvietkauskaitė 

ir R. 

Rudzinkovienė 

 

 

VBE rezultatų 

analizė panaudota 

ugdymo turinio 

koregavimui. 

Bendradarbiauta  , 

parengiant 

instrumentus 

asmeninės 

pažangos 

matavimui ir 

fiksavimui.   
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   Naudojamų 

kompiuterinių 

programų, 

skaitmeninių įrankių ir 

pateikčių bazės 

kaupimas (per visus 

m.m.) 

 

Visi nariai 

Visi metodinės 

grupės nariai 

dalijosi gerąja 

patirtimi, kaupė 

naudojamų 

kompiuterinių 

programų, 

skaitmeninių 

įrankių ir 

pateikčių bazę. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 S
P

A
L

IS
 

Bendradarbiavimas 

su rajono mokyklų 

socialinių mokslų 

mokytojais tema “ 

GIS panaudujimas 

geografijos 

pamokose” 

 

Namų darbų  

diferencijavimas  ir 

individualizavimas  

Psichikos sveikatos 

dienai skirta akcija: 

- Protmūšis 

- Sporto 

renginys 

 

Konstitucijos dienos 

paminėjimas 

Euroscola konkursas 

Dalijimasis patirtimi, 

kaip diferencijuoti ir 

individualizuoti namų 

darbų skyrimą. 

D. Bukauskienė 

E. Kvietkauskaite 

ir R. 

Rudzinkovienė 

B. Paulius 

T. Vaitkūnas 

D. Kubaitienė 

Pagilintos 

kompetencijos, 

susijusios su IT 

panaudojimu 

pamokose 
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G

R
U

O
D

IS
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
L

A
P

K
R

IT
IS

 

Lapkričio 22 d. IIa 

klasė atvira 

istorijos pamoka             

“ Antrasis 

pasaulinis karas” 

(mokytojas Tomas 

Vaitkūnas) 

 

 Mokyklinio 

socialinių mokslų 

olimpiados turo 

organizavimas 

  

 

Gruodžio 7 d. 3 

pamoka Ia klasė 

atvira geografijos 

pamoka “Po-

eminis vanduo” 

(mokytoja Sonata 

Zaikauskienė) 

Mokinio individualios 

pažangos stebėsenos, 

fiksavimo ir rezultatų 

naudojimo asmenybės 

augimui modelio 

aptarimas, pasiūlymų 

koregavimui teikimas 

 

 

 

 Užduočių rengimas 

 

 

 

Stebėtų  atvirų  pamokų 

aptarimas, vertinimas 

Tolerancijos diena – 

mokyklos psichologė 

Eglė 

 

 

 Mokyklinis 

socialinių mokslų 

olimpiados turas 

 

 

Adventinė popietė 

 

Talentų konkursas 

“Jei manai, kad tu 

gali – tu gali” 

Projektas “Aš esu 

saugus” 

Kvietkauskaitė 

Dalijimasis patirtimi 

apie mokinių 

pasiekimų 

įsivertinimo ypatumus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Visi grupės nariai  

Tomas Vaitkūnas  

 

 

 

 

 

 

 

Istorijos, 

geografijos 

mokytojai 

Tikybos mokytojos 

 

E. Kvietkauskaite 

ir R. 

Rudzinkovienė 

S. Zaikauskienė 

 

Sutelks mokyklos 

bendruomenę, 

skatins mokinių 

pakantumą 

Moksleiviai 

stebėdami ir 

fiksuodami 

individualią 

pažangą taps 

labiau 

motyvuotais  

 

Atrinksime 

mokinius, kurie 

dalyvaus rajoni-

niame  olimpiadų 

ture.Pagilintos 

kompetencijos, 

susijusios su 

užduočių kūrimu 

ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu, 

namų darbų  

diferencijavimu ir 

individualizavimu

. 
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 V

A
S

A
R

IS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
S

A
U

S
IS

 

Bandomųjų 

egzaminų 

organizavimas 

 

 

 

Pusmečio 

mokymosi 

rezultatų analizė 

Įsivertinti gautus 

rezultatus. 

 

 

 

 Įsivertinti gautus 

rezultatus. 

Sausio 13-osios 

minėjimas 

 

 

 

Vasario 16-osios 

minėjimas 

Projektas “ Nesu 

abejingas” 

Darbas  vertinimo 

komisijose, rezultatų 

aptarimas,   

pasidalijimas 

patirtimi. 

 

I pusmečio rezultatų 

aptarimas. Priemonių, 

gerinančių mokinių 

pasiekimus, 

numatymas. 

Dalijimasis gerąją 

patirtimi, ruošiant 

mokinius 

olimpiadoms, 

pasiekiant gerų 

rezultatų pamokoje. 

 

 

Visi grupės nariai  

 

 

 

Istorijos mokytojai 

E. Kvietkauskaite 

ir R. 

Rudzinkovienė 

 

Patriotiškumo 

ugdymas. 

 

 

Patriotiškumo 

ugdymas 

 

Gerosios patirties 

sklaida 
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 B

A
L

A
N

D
IS

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
K

O
V

A
S

 

Istorijos ir  

geografijos 

rajoninės 

olimpiados 

Kovo 22 d. IIe 

klasė atvira 

istorijos pamoka 

“SSRS ir Vokietija 

dalijasi Europą” 

mokytojas B. 

Paulius  

Gerosios patirties 

sklaida 

dirbant su 

mokiniais 

neturinčiais 

motyvacijos 

 

Stebėtų atvirų pamokų 

aptarimas  

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

bendradarbiaudami 

dalijasi patirtimi 

Pasaulinės Žemės 

dienos minėjimas 

Kovo 11 renginiai 

Socialinių įgūdžių 

ugdymo programa “  

 

 

 

Vandens diena 

“Vandens 

pertraukėlė ”Tiltai” 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi  

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

dalykiniuose 

seminaruose, skirtuose 

mokinių motyvacijai 

kelti 

 

D. Kubaitienė ir S. 

Zaikauskienė E. 

Kvietkauskaite ir 

R. Rudzinkovienė 

 

Istorikai 

Visi nariai  

 

 

Metodinės grupės 

nariai 

 Atrinksime 

mokinius, kurie 

dalyvaus rajoni- 

niame  olimpiadų 

ture. 

 

Pagarba ir geri 

darbai gamtai. 

Gerosios patirties 

sklaida  

 

Ugdys meilę 

gamtai ir atjautą 

žmogui 
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B

IR
Ž

E
L

IS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 G

E
G

U
Ž

Ė
 

Vadovėlių ir 

mokymo 

priemonių 

reikalingumo 

aptarimas ir 

užsakymai. 

Integruota 

geografijos (D. 

Kubaitienė), 

biologijos (D. 

Žiauberienė), anglų 

k. (V. Gedeikienė) 

pamoka 

“Pagramančio 

regioninis  parkas”. 

 

.Metodinės grupės 

veiklos analizė. 

Gairės kitiems 

mokslo metams. 

Pirmininko 

rinkimai. 

 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių reikalingumo 

aptarimas ir užsakymai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptarti I – II pusmečio. 

ugdymo(si) rezultatus. 

Veiklos, skatinančios 

mokytojus kryptingai 

tobulinti kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą, 

įsivertinimas 

Europos diena 

Europos egzaminas 

Europrotai  

 

 

 

 

 

 

 

Mokslo metų 

užbaigimo šventė 

Informacijos apie 

patirtį dirbant su 

užsakytais vadovėliais 

sklaida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatų aptarimas ir 

gerosios patirties 

sklaida 

D. Kubaitienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Kubaitienė 

Formuos teigiamą 

požiūrį į save ir 

Europos kultūrą  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos analizė, 

gairės ateičiai 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 11 priedas 

 

 

MENŲ METODINĖS GRUPĖS  

2017 -2018  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

  I.  Metodinės grupės  narių sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Baubkuvienė Jolanta  Dailės 

mokytoja 

ekspertė 861867345 

bzibute@ymail.com 

 

2. Bukauskis Vaidas Technologijų 

mokytojas 

 

metodininkas 81586565 

vaidas@super.lt 

3. Gedeikienė Elvyra 

 

Technologijų 

mokytoja 

metodininkė 868502773 

egedeikienė@yahoo.com 

 

4. Mišeikytė Rima  Technologijų 

mokytoja 

metodininkė 868690292 

misrimma@gmail.com 

 

5. Petkuvienė Laima Muzikos 

mokytoja 

ekspertė 869808612 

muzlaima@gmail.com 

 

6. Arūnas Šerpytis Muzikos 

mokytojas 

metodininkas 868218351 

arunas.sefas@gmail.com 

 

7. Zaikauskienė Sonata Šokio 

mokytoja 

metodininkė 861159948 

sonkiu@gamil.com 

 

 

II. Metodinės grupės situacijos analizė 

Menų ir technologijų metodinėje grupėje 7 nariai – dailės, muzikos, šokio ir 

technologijų mokytojai. Metodinės grupės tikslai 2016-2017 m. m. buvo tobulinti pamokos kokybę, 

siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.  

 Sudarytas menų ir technologijų metodinės grupės planas, aptarti tikslai ir uždaviniai. 

Siekiant įgyvendinti tikslus, suderinti dalykų mokytojų veiklos planai. 

Metodinės grupės posėdžiuose svarstyti pamokų planavimo, pažangos vertinimo 

klausimai. Dalintasi turima patirtimi integruotų, netradicinėse erdvėse vedamų pamokų patirtimi. 

Gimnazijoje buvo organizuojami dailės, technologijų olimpiadų mokykliniai turai. Sėkmę patyrę 

mokiniai atstovavo gimnaziją rajoninėse olimpiadose. Laimėtos prizinės vietos: technologijų 

olimpiadoje II-oji vieta Dominykui Dargevičiui (IIb), dailės olimpiadoje III-oji vieta Gvidui 

Irtmonui (Ie). Pirmą kartą gimnazijos I-okams organizuota Menų valanda „Mamos dienos 

belaukiant“,  kurios metu buvo ugdomas ne tik kūrybiškumas, bet ir emocinis intelektas, elgesio 

kultūra. Muzikos ir šokio mokytojų paruošti mokiniai ir jų kolektyvai dalyvavo gimnazijos 

mailto:bzibute@ymail.com
mailto:vaidas@super.lt
mailto:egedeikienė@yahoo.com
mailto:misrimma@gmail.com
mailto:muzlaima@gmail.com
mailto:arunas.sefas@gmail.com
mailto:sonkiu@gamil.com
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jubiliejaus renginiuose, atstovavo ugdymo įstaigą rajoninėse šventėse, dalyvavo respublikiniuose 

konkursuose.  

Pagal galimybes dalyvaudami rajoniniuose metodinių būrelių pasitarimuose, 

lankydami seminarus mokytojai įgijo naujų dalykinių kompetencijų. Mokslo metų pabaigoje atlikę 

savo veiklos įsivertinimą, išvadas naudoja šių metų veiklos planavime. 

Šiais mokslo metais atkreiptinas dėmesys į tolesnį pamokų planavimo tobulinimą, 

tikslu užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę; netradicinių pamokų vedimą; menų ir 

technologijų mokytojų profesionalumo stiprinimą; gimnazijos kultūros puoselėjimą. Skatintinas 

glaudesnis  bendravimas ir bendradarbiavimas ne tik tarp metodinės grupės narių, bet ir tarp kitų 

gimnazijos mokytojų. Plėtotinas saviraiškos menų ir technologijų mokytojų ir jų mokinių 

dalyvavimas gimnazijos gyvenime, tradicija tampančių renginių, tokių kaip Menų valanda I-ų 

klasių gimnazistams,  organizavimas, pagalba bendruomenei puošiant gimnazijos erdves, 

atstovaujant ugdymo įstaigą rajone, respublikoje. 

 

III. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

 

Tikslas: I.  Užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant 

pamokos vadybą  (pereinant nuo mokymo prie mokymosi). 

Uždaviniai: 

1. Pamokos planavimas, remiantis mokinių pažangos vertinimo ir įsivertinimo 

pamokoje duomenimis. 

2. Užtikrinti mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

3. Efektyvinti mokytojų bendradarbiavimą (kolegialus grįžtamasis ryšys). 

Tikslas: II. Stiprinti Menų ir technologijų mokytojų  profesionalumą. 

Uždaviniai: 
1. Skatinti menų ir technologijų mokytojus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, keistis 

gerąja darbo patirtimi.  

2. Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

3. Kaupti ir viešinti IT panaudojimo ugdymo procese sėkmės istorijas. 

Tikslas: III. Plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės 

narių dalyvavimą gimnazijos gyvenime. 

Uždaviniai: 

1.  Skatinti menų ir technologijų mokytojų ir jų ugdytinių kūrybinę raišką bei 

aktyvumą, saugoti bei puoselėti gimnazijos bendruomenės tradicijas, į gimnazijos veiklas įtraukiant 

tėvus. 

2. Skatinti sveiką gyvenseną, kurti saugią ir sveiką emocinę aplinką bendruomenėje. 

3. Puoselėti gimnazijos kultūrą, sustiprinti vertybių, vienijančių bendruomenę, 

diegimą. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI ORGANIZACINĖ VEIKLA 
METODINĖ 

TIRIAMOJI VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 R

U
G

S
Ė

JI
S

 

Menų ir technologijų 

metodinės grupės plano, 

tikslų ir uždavinių 

aptarimas. 

  

Dailės, muzikos, šokio ir 

technologijų mokytojų 

veiklos planų aptarimas 

ir suderinimas. 

 

Integruota dailės ir 

biologijos pamoka 1a 

klasėje, įtraukiant 

mokinių tėvus.  

 

 

Mokslo ir žinių 

šventė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyrėjų naktys. 

Pagal galimybes 

seminarų lankymas, 

mokymasis grupėse,  

dalyvavimas 

nuotoliniuose 

kursuose pamokos 

planavimo klausimais. 

 

 

IT panaudojimo 

ugdymo procese 

sėkmės viešinimas.  

Metodinės 

grupės nariai 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta 

Baubkuvienė 

Parengtas Menų ir 

technologijų 

mokytojų  

metodinės grupės 

planas. Susitarta 

dėl metodinės 

grupės narių  

veiklos planavimo. 

Parengti ir aptarti 

dalykų ilgalaikiai 

planai. 

 

Saviraiškus 

mokinių, jų tėvų 

dalyvavimas 

ugdymo procese.  
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S
P

A
L

IS
 

 
Menų ir technologijų 

mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

kitų dalykų mokytojais, 

klasių auklėtojais 

(kolegialus grįžtamasis 

ryšys) dėl  mokinių geros 

ugdymo ir mokymo(-si) 

kokybės užtikrinimo. 

 

Mokymosi netradicinėse 

erdvėse organizavimas. 

 

 

 

 

 

Projektas (tyrimas) 

„Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazijos mokinių ir 

mokytojų mitybos 

ypatumai‘.  

 

 

 

 

Mokytojų diena.  

Tolerancijos diena. 

 

Pagal galimybes 

seminarų lankymas, 

mokymasis grupėse,  

dalyvavimas 

nuotoliniuose 

kursuose, savišvieta 

bibliotekoje Brandos 

darbo,  dailės, 

muzikos, technologijų 

mokyklinių brandos 

egzaminų 

organizavimo 

klausimais.  

 

 

Metodinės 

grupės nariai 

 

 

 

Elvyra  

Gedeikienė 

 

 

 

Technologijų 

mokytojai 

Grupės mokytojai 

su klasių 

auklėtojais ir kitų 

dalykų mokytojais 

aptars problemas, 

susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, 

elgesiu. 

 

 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas. 
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 L

A
P

K
R

IT
IS

 

Menų ir technologijų 

mokytojų metodinės 

grupės pasitarimas 

pirmokų adaptacijos 

klausimais. Gerosios 

patirties sklaida. 

 

Darbas su išskirtinių 

gebėjimų mokiniais – 

ruošimasis konkursams, 

olimpiadoms, 

pasirodymams. 

 

 

  Pagal poreikius ir 

galimybes seminarų 

lankymas, mokymasis 

grupėse IT 

panaudojimo ugdymo 

procese galimybių, 

dalykinių 

kompetencijų įgijimo 

ir plėtojimo 

klausimais; 

pasidalijimas su 

kolegomis turima IT 

panaudojimo 

pamokose patirtimi, 

nauja informacija, 

žiniomis. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

 

 

  

Menų ir 

technologijų 

mokytojai 

 

 

 

 

Atsižvelgdami į 

skirtingus mokinių, 

ypač pirmokų,  

poreikius 

mokytojai gebės 

padėti spręsti jiems 

iškilusias 

problemas. 

Bendradarbiaudami 

dalinsis įžvalgomis, 

sėkmėmis/nesėkmė

mis kaups patirtį 

kiekvieno mokinio 

ugdymo kokybės  

gerinimo 

klausimais. 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, 

saviraiška, kuriama 

sveika emocinė 

aplinka 

gimnazijoje. 
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G
R

U
O

D
IS

 

 

Integruotos technologijų 

pamokos I-ose klasėse. 

 

Saviraiškus metodinės 

grupės narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime:  

gimnazijos interjero 

dekoravimas, parodų 

organizavimas, 

koncertinių numerių 

ruošimas. 

 

Pagalbos gimnazijos 

bendruomenei teikimas, 

kuriant saugią ir sveiką 

emocinę aplinką. 

 

 Šv. Kalėdų 

laukimas. 

Adventinė popietė 

gimnazijoje, 

parapijos namuose.  

Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. 

‚Sušildykim vieni 

kitus gerumu“. 

Karnavalas.  

IT panaudojimo 

ugdymo procese 

sėkmės viešinimas 

gimnazijos mokytojų 

Facebook paskyroje. 

Savišvieta pagal  

galimybes ir 

poreikius. 

Metodinės 

grupės nariai 

 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, 

saviraiška, gerėja 

ugdymo kokybė. 

 

 

Kūrybiškas turimos 

patirties ir žinių 

pasidalijimas su 

kolegomis. 

  

Plėtojamos 

netradicinės 

bendravimo 

formos. 
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 S

A
 V

A
S

A
R

IS
 

 

Menų ir technologijų 

mokytojų  metodinės 

grupės pasitarimas: 

Mokymosi netradicinėse 

erdvėse nauda, IT 

panaudojimo galimybės.  

Gerosios patirties 

sklaida.  

 

Dalykinių olimpiadų 

mokyklinių turų 

organizavimas. 

Saviraiškus metodinės 

grupės narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime:  

gimnazijos interjero 

dekoravimas, parodų 

organizavimas, 

koncertinių numerių 

ruošimas pasitinkant 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 100-

metį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 16-osios  -  

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

šimtmečio  

minėjimas. 

 

Šimtadienis. 

Pagal galimybes 

dalykinių 

kompetencijų įgijimui 

ir plėtojimui seminarų, 

rajono metodinių 

grupių pasitarimų 

lankymas, 

pasidalijimas su 

kolegomis turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

 

 

 

 Pagal galimybes 

seminarų lankymas, 

mokymasis grupėse,  

dalyvavimas 

nuotoliniuose 

kursuose pamokos 

planavimo, IT 

panaudojimo 

pamokose galimybių 

klausimais. 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Menų ir 

technologijų 

mokytojai  

 

 

 

Metodinės 

grupės nariai 

 

Mokytojai 

pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, 

žiniomis apie 

mokymosi 

netradicinėse 

aplinkose būdus ir 

formas. 

 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas, gerėja 

ugdymosi kokybė. 

Kūrybiškai 

puoselėjama 

gimnazijos kultūra. 
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 B

A
L

A
N

D
IS

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
K

O
V

A
S

  
  
  
  
  

  
Menų ir technologijų 

mokytojų metodinės 

grupės pasitarimas – 

atgarsiai grįžus iš 

seminarų. 

 

Menų valandos 

organizavimo aptarimas. 

 

Menų ir technologijų 

metodinės grupės 

renginys - Menų valanda 

"Mamos dienos 

belaukiant" I-ų klasės 

mokiniams. 

 

Atvira integruota lietuvių 

- muzikos pamoka 

"Lietuvių liaudies 

tautosaka" 2e klasėje 

balandžio pabaigoje. 

 

Projekto (tyrimo) 

„Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazijos mokinių ir 

mokytojų mitybos 

ypatumai‘ 

pristatymas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo 11- osios -

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas. 

 

 

 

Menų valanda 

"Mamos dienos 

belaukiant" I-ų 

klasės mokiniams. 

 

Šokių fiesta. 

 

Pagal galimybes 

dalykinių 

kompetencijų įgijimui 

ir plėtojimui seminarų 

lankymas, mokymasis 

grupėse,  pasidalijimas 

su kolegomis turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

 

Savišvieta pagal 

galimybes ir 

poreikius. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas  

Elvyra 

Gedeikienė 

 

 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas  

 

 

 

 

Laima 

Petkuvienė 

 

Menų ir 

technologijų 

mokytojai įgis 

naujų dalykinių  

kompetencijų, 

stiprins savo 

profesionalumą. 

 

 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų 

ugdymas, 

saviraiškos 

skatinimas, 

gimnazijos kultūros 

puoselėjimas. 

 

 

Gerėja ugdymo 

kokybė, 

efektyvinamas 

mokytojų 

bendradarbiavimas. 
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 G

E
G

U
Ž

Ė
 

Edukacinė metodinės 

grupės narių išvyka. 

 

Naujų mokymo 

priemonių paraiškos 

aptarimas. 

 

 

 

Paskutinis 

skambutis. 

„Sėkmės paukštė“. 

 

Pagal galimybes 

dalykinių 

kompetencijų įgijimui 

ir plėtojimui seminarų 

lankymas, mokymasis 

grupėse,  pasidalijimas 

su kolegomis turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas  

 

Mokytojai  įgis ir 

plėtos savo 

dalykines 

kompetencijas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 B

IR
Ž

E
L

IS
 

 

Menų ir technologijų 

mokytojų metodinės 

grupės pasitarimas – 

naujos mintys naujai 

veiklai. 

  

Mokslo metų 

užbaigimo šventė. 

  Menų ir 

technologijų 

mokytojai  atliks 

savo veiklos 

įsivertinimą. 

 Gautas išvadas 

tinkamai panaudos 

kitų metų 

planavimui,  

bendradarbiavimo 

formoms tobulinti. 

L
IE

P
A

 

  
Abiturientų 

išleistuvių šventė. 
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I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS 

GRUPĖS  2017 – 2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. Metodinės grupės  narių sąrašas (narių vardai, pavardės, kvalifikacinė 

kategorija) 

 

Giedrė Juškienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Ia klasės auklėtoja, 

Vida Rimkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, Ib klasės auklėtoja, 

Dalia Kubaitienė, geografijos mokytoja metodininkė, Ic klasės auklėtoja, 

Vida Kačinienė, tikybos vyr. mokytoja, Id klasės auklėtoja,  

Renata Aurylienė, matematikos- informatikos vyr. mokytoja, IIa klasės auklėtoja, 

Vitalija Gedeikienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, IIb klasės auklėtoja, 

Rasa Meškėnienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, IIc klasės auklėtoja, 

Indrė Šetikienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, IId klasės auklėtoja,  

Sauga Vaičikauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, IIe klasės auklėtoja. 

 

II. Gimnazijos  I – II klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos  tikslai ir 

uždaviniai  2017-2018m.m.  

 

Tikslas- skatinti klasių auklėtojus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas, keistis gerąja 

darbo patirtimi, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę, bendravimo ir bendradarbiavimo su auklėtiniais 

ir jų tėvais efektyvumą, mokymosi visą gyvenimą būtinumą ir sklaidą. 
 Tobulinti klasių auklėtojų profesinę kompetenciją. 

 Plėtoti metodinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

 Siekti, kad klasių auklėtojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias 

ir gebėjimus, gerąją kolegų darbo patirtį taikytų savo praktinėje veikloje, teiktų 

efektyvią pedagoginę ir psichologinę pagalbą auklėtiniams.. 

 Kurti pagrįstą partneryste gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimo modelį. 

 Puoselėti gimnazijos kultūrą, sustiprinti vertybių, vienijančių bendruomenę, 

kūrimą. 

 Skatinti sveiką gyvenseną, kurti saugią ir sveiką emocinę aplinką 

bendruomenėje. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   

LAUKIAMI 

REZULTATAI 

 

ORGANIZACINĖ 

VEIKLA 

METODINĖ 

TIRIAMOJI VEIKLA 

 

RENGINIAI 

 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR GEROJI 

PATIRTIS 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

Metodinės grupės 

veiklos plano 

pristatymas ir 

aptarimas.  

 

 

Klasių mikroklimato 

tyrimas. 

Pasaulinė Turizmo 

diena. 

 

Dalyvauti  kvalifikaciniuose 

kursuose bei dalykiniuose 

seminaruose, edukacinėse 

išvykose ir dalytis 

informacija su kolegomis.( 

per visus mokslo metus.) 

V. Rimkienė ir 

metodinės 

grupės nariai. 

  

Parengtas klasių 

auklėtojų metodinės 

grupės planas. Susitarta 

dėl klasių auklėtojų 

veiklos planavimo. 

Parengti ir aptarti I-II 

klasių auklėtojų veiklos 

planai. 
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S
P

A
L

IS
 

I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja klasėje 

dirbančių mokytojų 

susitikimą- 

problemų, rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą gerąja 

darbo patirtimi. 

 

Susitikimas su 

programos „Raktai į 

sėkmę“  dalyviais iš 

Gargždų 

„Vaivorykštės“ 

gimnazijos . 

Tyrimas I klasių 

mokiniams „Kaip aš 

jaučiuosi 

gimnazijoje?“ 

 

I-okų gimnazistų 

krikštynos- 

inauguracija. 

Išvyka į konferenciją 

apie studijas ir 

karjerą 

,, STUDFESTAS“. 

Geroji patirtis,, Kaip įtraukti 

tėvelius į klasės veiklas“. 

II klasių 

auklėtojos. 

 V. Rimkienė, 

klasių 

auklėtojos, N. 

Stasytienė. 

Eglė 

Kvietkauskaitė 

Klasių auklėtojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, elgesiu. 

Pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis 

apie šių problemų 

sprendimo būdus. 

 

 L
A

P
K

R
IT

IS
 I klasių tėvų 

susirinkimas. 

  

Mokinių ugdymo 

karjerai paslaugų 

poreikių tyrimas ( I 

gimnazijos klasių 

mokiniams). 

Tolerancijos diena. 
,, Raktas į sėkmę“. 

Seminaras klasių vadovams. 

Ugdymo 

karjerai grupė  

Metodinės 

grupės nariai. 

Klasių auklėtojai  bus 

supažindinti su 

programa,, Raktai  į 

sėkmę“. 
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O
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Klasių vadovų 

pasitarimas dėl 

Kalėdinės popietės. 

I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja klasėje 

dirbančių mokytojų 

susitikimą- 

problemų, rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą gerąja 

darbo patirtimi. 

 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

auklėtinių tėvais 

gerinimo klausimais. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

,,Gerumas mus 

vienija“- kalėdinė 

popietė. 

. 

Dalijimasis gerąja patirtimi,, 

Kaip pagerinti 

lankomumą?“ 

 

 Metodinės 

grupės nariai. 

Klasių auklėtojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, elgesiu, ir 

bendradarbiavimo su 

tėvais būdus . 

S
A

U
S

IS
 

,, Raktas į sėkmę“- 

kaip sekasi vykdyti 

programą. 

 

Mokyklos 

psichologės 

patarimai dėl klasių 

mikroklimato 

formavimo, 

pateikiant atliktų 

tyrimų rezultatus. 

Sausio 13-oji; 

dalyvavimas akcijoje 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

Pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

Metodinės 

grupės nariai ir 

istorijos 

mokytojai. 

Klasių auklėtojai 

dalijasi patirtimi, kartu 

aptaria sėkmes ir 

nesėkmes. 

Ugdomas  

pilietiškumas, 

bendravimas. 
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V
A

S
A

R
IS

 
I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja klasėje 

dirbančių mokytojų 

susitikimą- 

problemų, rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą gerąja 

darbo patirtimi. 

I – II klasių 

mokinių tėvų 

susirinkimas. 

 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

aktualiais klausimais 

po I pusmečio. 

Vasario 16-osios- 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

dienos minėjimas. 

Renginiai skirti 

Lietuvos šimtmečiui 

paminėti. 

Žygis  „Su Lietuva 

širdy“. 

Pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

Metodinės 

grupės nariai. 

Ugdomas  

pilietiškumas, 

bendravimas. 

Klasių auklėtojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, elgesiu. 

K
O

V
A

S
 

Klasių auklėtojų  

pasitarimas dėl 

kovo mėnesio 

renginių. 

,, Raktai  į sėkmę“- 

kaip sekasi vykdyti 

programą. 

 

Mokyklos 

psichologės 

patarimai dėl klasių 

mikroklimato 

formavimo, 

pateikiant atliktų 

tyrimų rezultatus. 

Kovo 11- osios -

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas. 

Konkursas „Šokių 

fiesta“. 

Tarptautinės teatro 

dienos paminėjimas. 

Akcija ,,Padovanok 

bibliotekai knygą‘‘. 

Pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

Metodinės 

grupės nariai ir 

bibliotekos 

darbuotojos. 

Ugdomas  

pilietiškumas, 

bendradarbiavimas. 

Klasių auklėtojai 

pagilins psichologines 

žinias. 
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B
A

L
A

N
D

IS
 

I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja klasėje 

dirbančių mokytojų 

susitikimą- 

problemų, rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą gerąja 

darbo patirtimi. 

 

Klasių vadovų 

metodinės grupės 

pasitarimas – 

gerosios patirties 

sklaida sprendžiant 

lankomumo 

problemas. 

Projektas „Aš ir 

profesija: išgirsk, 

pamatyk, išbandyk“. 

 

Pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

V. Rimkienė, N. 

Stasytienė, 

metodinės 

grupės nariai. 

Aptarę projekto 

rezultatus klasių 

auklėtojai gebės 

tinkamai juos panaudoti 

ugdydami vertybines 

bręstančios asmenybės 

nuostatas bendravimo 

formas. 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

Pasitarimas, kaip 

organizuoti 

pažintinę veiklą 

gegužės, birželio 

mėn. 

Klasių auklėtojų  

metodinės grupės 

pasitarimas karjeros 

ugdymo klausimais. 

Sėkmės istorijos 

„Mokiniai 

mokiniams“.  

 

Gerosios patirties sklaida. 

V. Rimkienė, N. 

Stasytienė ir 

metodinės 

grupės nariai. 

Pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis 

apie pagalbos 

auklėtiniams būdus ir 

formas. 

B
IR

Ž
E

L
IS

 Savo veiklos 

vertinimas ir 

įsivertinimas.  

 

Klasių auklėtojų  

metodinės  

grupės pasitarimas – 

naujos mintys naujai 

veiklai. 

Sveikatingumo diena 

„Vasarą pasitinkant“ 

Ekskursijos,  

muziejų lankymas ir 

kita pažintinė veikla 

(klasių 

bendruomenių 

pasirinkimu) 

Gerosios patirties sklaida. 
Metodinės 

grupės nariai. 

Klasių auklėtojai atliks 

savo veiklos 

įsivertinimą. 

 Gautas išvadas 

tinkamai panaudos kitų 

metų veiklos 

planavimui, 

bendradarbiavimo 

formoms tobulinti.  
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 13 priedas 

 

III-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  2017 – 2018 

MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 
    I.  Metodinės grupės  narių sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1.  Dangirdas Kėbla III a klasės 

auklėtojas 

Kūno kultūros 

mokytojas 

metodininkas 

861536045 

dangirdaskebla@gmail.com 

2.  Jolanta Šmitienė III b klasės 

auklėtoja 

Lietuvių kalbos 

mokytoja 

metodininkė 

861648537 

emugto@gmail.com 

 

3.  Sonata Zaikauskienė III c klasės 

auklėtoja 

Geografijos vyr. 

mokytoja  

861159948 

sonkiu@gmail.com 

4.  Daiva Bukauskienė III d klasės 

auklėtoja 

Dorinio ugdymo 

mokytoja 

868572169 

daivab69@gmail.com 

5.  Arūnas Šerpytis IV a klasės 

auklėtojas 

Muzikos 

mokytojas 

metodininkas 

868218351 

arunas.sefas@gmail.com 

6.  Albina Budrienė IV b klasės 

auklėtoja 

Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 

868165112 

albina.budriene@gmail.com 

7.  Birutė Knyzelienė IV c klasės 

auklėtoja 

Kūno kultūros 

mokytoja 

ekspertė 

861292360 
biruteknyzeliene@gmail.com 

8.  Daliutė Vasiliauskaitė IV d klasės 

auklėtoja 

Fizikos 

mokytoja 

metodininkė 

861823615 

daliutev@gmail.com 

9.  Genovaitė Urbonienė IV e klasės 

auklėtoja 

Matematikos 

mokytoja 

metodininkė 

861418287 

g.urboniene@gmail.com 

 
 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

Metodinės grupės tikslai:  skatinti klasių auklėtojus įgyti ir plėtoti savo 

kompetencijas, keistis gerąja darbo patirtimi, ugdant vertybines bręstančios asmenybės nuostatas,  

siekiant užtikrinti bendravimo ir bendradarbiavimo su auklėtiniais ir jų tėvais efektyvumą, 

mokymosi visą gyvenimą būtinumą ir sklaidą. 

 

Metodinės grupės uždaviniai: 

 Tobulinti klasių auklėtojų profesinę kompetenciją. 

 Plėtoti metodinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 
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 Siekti, kad klasių auklėtojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias 

ir gebėjimus, gerąją kolegų darbo patirtį taikytų savo praktinėje veikloje, teiktų 

efektyvią pedagoginę ir psichologinę pagalbą auklėtiniams.. 

 Kurti pagrįstą partneryste gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimo modelį, 

plėtoti netradicines bendravimo su tėvais formas. 

 Skatinti klasių auklėtojų ir jų auklėtinių kūrybinę raišką bei aktyvumą, saugoti 

bei puoselėti gimnazijos bendruomenės tradicijas. 

 

Situacijos analizė: 2016-2017 mokslo metai išsiskyrė tuo, kad buvo skitas 

nepakankamas dėmesys mokyklos vidaus taisyklių laikymosi- nesistemingas ir nepastovus 

mokyklinių uniformų nešiojimas, vėlavimas į pamokas, mobiliųjų telefonų naudojimas. Praeitais 

metais buvo didelis praleistų pamokų kiekis, pastebėtas mažas tėvų aktyvumas mokyklos gyvenime. 

Naujaisiais 2017-2018 mokslo metais metodinė auklėtojų grupė įsipareigoja šalinti praeitų mokslo 

metų sunkumus ir trūkumus, skatinti dar didesnį mokinio, mokytojo ir tėvų bendradarbiavimą. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI ORGANIZACINĖ VEIKLA 
METODINĖ 

TIRIAMOJI VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės plano, 

tikslų ir uždavinių 

aptarimas.  

Klasės auklėtojų veiklos 

planų aptarimas ir 

suderinimas. 

 

Veiklos plano 

kūrimas, aktualių 

temų analizė ir 

pateikimas. 

Sporto renginys, 

skirtas Pasaulinei 

Turizmo dienai 

paminėti, Šilalės 

miesto pušyne. 

 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

Klasių 

auklėtojai. 

 

 

Parengtas klasių 

auklėtojų 

metodinės grupės 

planas. Susitarta 

dėl klasės 

auklėtojų veiklos 

planavimo. 

Parengti ir aptarti 

II-IV klasių 

auklėtojų veiklos 

planai. 
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L
A

P
K

R
IT

IS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

dalykų mokytojais, 

auklėtinių tėvais dėl  

mokinių geros ugdymo ir 

mokymo(-si) kokybės 

užtikrinimo. 

 

 

 

 

Teikti efektyvią 

pedagoginę ir 

psichologinę pagalbą 

auklėtiniams. 

 Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas lankomumo, 

pažangumo gerinimo 

klausimais. Gerosios 

patirties sklaida. 

 

 

Geriausios klasės 

atrankos kriterijų 

nustatymas, ir 

pateikimas2017/2018 

m. m., renkant 

geriausią klasę 

gimnazijoje. 

 

 

 

 

Gerosios patirties 

sklaida, gerinant 

mokinių pažangumą ir 

lankomumą. 

 

Šventė Mokytojų 

dienos proga 

(organizuoja IV kl. 

auklėtojai). 

 

 

 

 

 

 

Tolerancijos dienos 

minėjimas. 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt. 

LIONS QUEST 

programos ,,Raktai į 

sėkmę” mokymai. 

 

IV klasių 

auklėtojai.  

Klasių 

auklėtojai. 

 

 

 

 

 

 

Klasių 

auklėtojai. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas. 

 

Klasių auklėtojai 

aptars problemas, 

susijusias su 

mokinių 

mokymosi 

rezultatais, 

pamokų 

lankomumu, 

elgesiu. 

Pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, 

žiniomis apie šių 

problemų  

sprendimo būdus.  

 

 

Atsižvelgdami į 

skirtingus 

auklėtinių 

poreikius gebės 

padėti spręsti 

jiems iškilusias 

problemas. 

Bendradarbiauda

mi dalinsis 

įžvalgomis, 

sėkmėmis/nesėkm

ėmis kaups patirtį 

lankomumo, 

pažangumo 
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G
R

U
O

D
IS

 

Tyrimų III- IV -ose 

klasėse apibendrinimas ir 

aptarimas. 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas bendravimo 

ir bendradarbiavimo su 

auklėtinių tėvais 

gerinimo klausimais. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

Tyrimas III kl. „ Kaip 

Tau sekasi 

gimnazijoje?“ arba 

„Klasės 

mikroklimatas“. 

Tyrimas IV kl. 

“Mokinių polinkių, 

pasiekimų ir 

profesinio švietimo 

dermė“. 

 

Šv. Kalėdų 

laukimas: 

gimnazijos langų, 

interjero 

dekoravimas. 

 Adventinė popietė 

gimnazijoje, 

parapijos namuose.  

Kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė. 

Karnavalas.  

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt. 

LIONS QUEST 

programos ,,Raktai į 

sėkmę” mokymai. 

 

Klasių 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptarę tyrimų 

rezultatus klasių 

auklėtojai gebės 

tinkamai juos 

panaudoti 

ugdydami 

vertybines 

bręstančios 

asmenybės 

nuostatas. 

Pasidalins turima 

patirtimi 

bendradarbiavimo 

su tėvais gerinimo 

klausimais. Plėtos 

netradicines 

bendravimo 

formas. 
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S
A

U
S

IS
 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas tema“Kaip 

padėti auklėtiniams 

tinkamai pasirinkti ir 

sėkmingai išlaikyti 

egzaminus?“. Gerosios 

patirties sklaida. 

Psichologės konsultacija. 

Pokalbiai ir apklausos 

kaip gerai žinau savo 

istoriją, sausio 13 

dienos įvykių 

prisiminimai, 

aptarimai, vaizdinės 

medžiagos peržiūra. 

Sausio 13- osios 

paminėjimo 

renginiai. 

 

 

 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas („Klasės 

auklėtojo vaidmuo, 

kuriant mokinių, 

mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimo 

kultūrą“), dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas.  

Klasių 

auklėtojai. 

 

 

 

Pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, 

žiniomis apie 

pagalbos 

auklėtiniams 

būdus ir formas. 
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K
O

V
A

S
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

A
S

A
R

IS
 

 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas aktualiais 

klausimais po I-ojo 

pusmečio. Soc. pedagogo 

ir psichologo 

konsultacija.  

 

 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas – atgarsiai 

grįžus iš seminarų. 

 

 

Tyrimai klasėse pagal 

poreikius (Mokinių 

tarpusavio santykiai 

klasėje; Psichologiniai 

testai savęs pažinimui; 

Vertybės, jų reikšmė 

gyvenime ar kt.). 

 

 

Paskaitos ir minėjimai 

skirti 

nepriklausomybės 

dienai paminėti. 

 

Vasario 16-osios  -  

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

dienos minėjimas. 

Šimtadienis. 

 

 

 

Kovo 11- osios -

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

minėjimas. 

Šokių fiesta. 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt.  

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas („Klasės 

sutelktumo 

stiprinimas“), 

dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt.  

 

Klasių 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Klasių 

auklėtoja 

 

Klasių auklėtojai 

aptars problemas, 

susijusias su 

mokinių 

mokymosi 

rezultatais, 

pamokų 

lankomumu, 

elgesiu.  

 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

įgis naujų 

dalykinių  

kompetencijų. 
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B
A

L
A

N
D

IS
 

 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

dalykų mokytojais, 

auklėtinių tėvais dėl  

mokinių geros ugdymo ir 

mokymo(-si) kokybės 

užtikrinimo. 

 

 

 

 

Pokalbis apie 

specialybes, 

mokymosi ir studijų 

galimybes. 

(Profesinio 

orientavimo 

darbuotojai) 

 

 

 

Karjeros dienos 

gimnazijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt 

 

Klasių 

auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

aptars problemas, 

susijusias su 

mokinių 

mokymosi 

rezultatais, 

pamokų 

lankomumu, 

elgesiu. 

Pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, 

žiniomis apie šių 

problemų 

sprendimo būdus. 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

Edukacinė metodinės 

grupės narių išvyka. 

 

 

Tyrimai klasėse pagal 

poreikius (Mokinių 

tarpusavio santykiai 

klasėje; Psichologiniai 

testai savęs pažinimui; 

Vertybės, jų reikšmė 

gyvenime ar kt.). 

 

Paskutinis 

skambutis. 

Sėkmės paukštė. 

 

 

Pagal galimybes ir 

klasių auklėtojų poreikį 

pasirinktų seminarų 

lankymas, dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

organizuojamose 

Šilalės švietimo 

pagalbos tarnybos, 

Ugdymo plėtotės 

centro, Mokyklų 

tobulinimo centro ir kt. 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas.  

Klasių 

auklėtojai 

Klasių auklėtojai 

įgis ir plėtos savo 

dalykines 

kompetencijas. 
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B
IR

Ž
E

L
IS

 
Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas: II-ojo 

pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas – naujos 

mintys naujai veiklai. 

 

Mokslo metų 

užbaigimo šventė. 

 

 

 

 

 

 

Klasių 

auklėtojai. 

 

 

 

 

 

Klasių auklėtojai 

atliks savo 

veiklos 

įsivertinimą. 

Gautas išvadas 

tinkamai 

panaudos kitų 

metų planavimui,  

bendradarbiavimo 

formoms 

tobulinti. 

L
IE

P
A

 

  
Abiturientų 

išleistuvių šventė. 
 

IV klasių 

auklėtojai 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 14 priedas 

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

2017 -2018  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas  

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Regina Arlauskienė mokytoja metodininkė 869872737  

lokysta1@mail.com 

2. Birutė Knyzelienė  mokytoja ekspertė 861292360 

biruteknyzeliene@gmail.com 

3. Indrė Šetikienė mokytoja metodininkė 861066899 

indresetikiene@gmail.com 

4. Dangirdas Kėbla mokytojas metodininkas 861536045 

dangirdas@greitneta.lt 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

Metodinės grupės tikslai: 

 Tobulinti pamokos kokybę ir veiksmingumą. 

 Stiprinti  mokytojų, mokinių ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą:  įvairūs 

susitikimai, išvykos, kelionės bei kitokie formalaus ugdymo, ir neformaliojo 

švietimo renginiai.  

 Rūpintis mokytojų profesine kompetencija, skatinti kelti kvalifikaciją. 

Metodinės grupės uždaviniai: 

1.  Siekti, kad mokinių noras sportuoti taptų jų gyvenimo dalimi, o ne prievole. 

2. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą dalijantis gerąja patirtimi, ugdant profesines  

kompetencijas, skatinant pasidalytąją lyderystę. 

 3. Stiprinti mokinių sveikatą. 

 4. Garsinti gimnazijos vardą per įvairias varžybas ne tik Šilalės rajone, bet ir 

Lietuvoje. 

 5. Pritaikyti  ugdymo turinį įvairių gebėjimų mokiniams. 

 

III. Metodinės grupės situacijos analizė: 

Kūno kultūros metodinėje grupėje dirba 4 kūno kultūros mokytojai. Trys mokytojai 

turi mokytojo metodininko kvalifikaciją ir 1 mokytoja – ekspertė. Mokytojai aktyviai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimosi kursuose ir dalijasi gerąja  patirtimi. Visi turi daugiau nei 10 metų darbo 

patirtį. 

Kūno kultūros metodinės grupės mokytojai šiais mokslo metais gerins pamokos 

kokybę, sieks, kad pamokos būtų įvairesnės, įdomesnės. Taip pat sieks, kad mokinių noras 

mankštintis būtų gyvenimo kasdienybė. Stengsimės gerai  paruošti mokinius Olimpinio festivalio 

varžyboms. 
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IV. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI  
LAUKIAMI 

REZULTATAI ORGANIZACINĖ VEIKLA 
METODINĖ 

TIRIAMOJI VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

R
U

G
S

Ė
J
IS

 

 

Ugdymo turinio ir proceso 

dokumentų rengimas, 

analizė, tobulinimas.  

ŠMM naujovių aptarimas, 

analizė,  

diskusijos. 

Ilgalaikių teminių planų,   

modulių, neformaliojo 

švietimo programų  

pristatymas ir suderinimas 

metodinėje grupėje. 

Integruota- atvira žmogaus 

saugos- kūno kultūros 

pamoka. 

 

Rajono kūno 

kultūros metodinės 

grupės susirinkimai. 

Per Turizmo dienos 

šventę  moksleiviai 

bus mokomi  daryti 

širdies masažą,  

dirbtinį kvėpavimą, 

gelbėti skęstantįjį. 

 

Metodinės grupės 

pasitarimai. 

 

Turizmo diena. 

 

Dalintis patirtimi 

sudarant ilgalaikius 

planus, modulių 

programas, 

neformaliojo švietimo 

programas. 

 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai. 

 

Ilgalaikių planų, 

aprobavimas. 

Suorganizuota ir 

pravesta 

Turizmo dienos 

šventė. 



 

 

109 

 

R
U

G
S

Ė
J
IS

 

Tradicinė sporto šventė 

skirta Pasaulinei turizmo 

dienai paminėti. 

Integruota atvira žmogaus 

saugos - kūno kultūros 

pamoka. 

Išsiaiškinti 

bendruomenės narių 

lūkesčius ir sudaryti 

tokią šventės 

programą, kad visi 

gimnazijos 

bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvautų 

sporto renginyje. 

Sporto šventė miesto 

pušyne. Dalyvauja 

visa gimnazijos 

bendruomenė. 

Dalintis patirtimi 

vedant bendruomenės 

sporto šventes. 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai. 

Sustiprės 

pasitikėjimas 

vieni kitais, 

pagerės 

psichologinis 

mikroklimatas. 

Sustiprės 

bendravimas ir 

bendradarbiavim

as tarp visų 

gimnazijos  

bendruomenės 

narių. 

  
  
  
  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 -
 G

R
U

O
D

IS
 

Atvirų ir integruotų 

pamokų vedimas, 

netradicinės pamokos 

įvairiose erdvėse, įvairūs 

varžybų turnyrai. 

Atvira pamoka Ia klasėje ,, 

Kamuolio valdymo 

technika, metimai į krepšį 

pašokus”. 

Projektas ,, Fizinis 

aktyvumas moksleivių 

dienos rėžime”. 

Gimnazijos kūno 

kultūros metodinės 

grupės susirinkimai: 

“Varžybų nuostatų 

kūrimas”, 

“Įgytų žinių 

pasidalinimas”. 

Atliekamas 

tiriamasis darbas “ 

Moksleivių fizinis 

aktyvumą dienos 

rėžime”. 

Atviros pamokos 

pagal individualius 

mokytojų planus. 

 

 

Projekto “Fizinis 

aktyvumas moksleivių 

dienos rėžime” 

pristatymas. 

Dalyvauti ir stebėti 

kolegų atviras pamokas.  

Naujoves pritaikyti 

savo darbe. 

Kūno kultūros 

mokytojai. 

B. Knyzelienė 

R. Arlauskienė 

Dalyvavimas 

projektuose, 

konkursuose, 

renginiuose 

skatins mokinių 

motyvaciją. 
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R
U

G
S

Ė
J
IS

-G
E

G
U

Ž
Ė

 

  

Lietuvos moksleivių  

Olimpinio festivalio 

varžybos. 

 

Kūno kultūros 

metodinės grupės 

susirinkimai, 

rezultatų aptarimai ir 

įvertinimai. 

Rajoninės Olimpinio 

festivalio varžybos: 

L.A kroso estafečių 

varžybos; 

 Atskirų rungčių kroso 

varžybos; 

Tinklinio varžybos  

(berniukai); 

 Tinklinio varžybos 

(mergaitės); 

Stalo tenisas 

(berniukai); 

 Krepšinis 2002 g. 

(berniukai); 

Svarsčių kilnojimas 

(mišri komanda); 

Štangos spaudimas 

(mišri komanda); 

Kalnų slidinėjimas 

(mišri komanda); 

Virvės traukimas; 

Lengvosios atletikos 

rungtys ( merginos ir 

vaikinai); 

Šaškių turnyras ( mišri 

komanda); 

 Smiginio varžybos 

(merginos ir vaikinai). 

Konkursas “ 

Sveikuolių- 

sveikuoliai”. 

 

 

Dalijimasis gerąja 

patirtimi. 

 

  

Kūno kultūros 

mokytojai. 

 

Laimėtos 

prizinės vietos 

Olimpinio 

festivalio 

varžybose. 
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 R

U
G

S
Ė

J
IS

 -
  
  
  
  
  
 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

 

Dalyvavimas įvairiuose 

seminaruose, kursuose: 

“Jėgos lavinimas”,   

“Dietologija ir sveikata”, 

“Fitnesas”. 

 

Metodinės grupės 

susirinkimas 

”Dalykinės ir 

socialinės 

kompetencijų įtaka 

pamokos kokybei”. 

 

Pagal galimybes ir 

poreikius dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose. 

 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose, 

rajono kūno kultūros 

mokytojų metodinės 

grupės veikloje. 

 

Kūno kultūros 

mokytojai. 

 

Pagilintos 

žinios. 

Pasidalinta 

gerąja patirtimi. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

S
P

A
L

IS
 -

 L
A

P
K

R
IT

IS
 

 

Išsiaiškinti geriausius 

šuolininkus gimnazijoje, 

kurie galėtų atstovauti 

mūsų mokyklą. Pravesti 

tarpklasines stalo teniso 

varžybas. Suorganizuoti 

naktinį tinklinio turnyrą. 

  

,,Šuolininko diena“ 

,,Tarpklasinės stalo 

teniso varžybos“ 

,,Naktinis tinklinio 

turnyras“ 

 

Dalintis patirtimi , 

atrenkant geriausius 

šuolininkus. 

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

Gilės sveikos 

gyvensenos 

samprata ir 

įgūdžiai. Labiau 

mokės atsirinkti 

sau patinkančios 

veiklos 

užsiėmimus. 

Ugdysis  fizinės 

galios  ir judesių  

kultūra. 
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 G

R
U

O
D

IS
-S

A
U

S
IS

 

 

Suorganizuoti tarpklasines 

krepšinio varžybas. 

 

 

Smiginio varžybos. 

 

Išsiaiškinti ar 

krepšinis vis dar 

populiarus 

gimnazijoje bei kiek 

komandų norėtų 

dalyvauti. 

 

Kalėdinis krepšinio 

3X3 turnyras. 

Smiginio turnyras. 

  

Kūno kultūros 

mokytojai 

Ugdysis  doro, 

sąžiningo 

rungtyniavimo, 

savitvardos, 

bendravimo ir 

bendradarbiavim

o įgūdžiai. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 V

A
S

A
R

IS
 -

 K
O

V
A

S
 

 

Suorganizuoti tradicinį 

Velykinį tinklinio  turnyrą. 

Sukviesti svečius iš 

aplinkinių rajonų. 

Suorganizuoti tarpklasinės 

tinklinio varžybas. 

 

 

Išsiaiškinti ar daug 

vaikinų ir merginų 

nori žaisti tinklinį ir 

atstovauti 

gimnazijai. 

 

Velykinis tinklinio 

turnyras  ,,Mero Taurė 

2017“. 

 

  

Regina 

Arlauskienė 

 

Birutė 

Knyzelienė 

Populiarės 

tinklinis 

gimnazijoje, 

gerės 

bendravimo ir 

bendradarbiavim

o įgūdžiai. 

Ugdysis  doro, 

sąžiningo 

rungtyniavimo, 

savitvardos, 

bendravimo ir 

bendradarbiavim

o įgūdžiai. 

 



 

 

113 

 

B
A

L
A

N
D

IS
- 

G
E

G
U

Ž
Ė

 

 

Organizuoti svarsčių 

kilnojimo varžybas. 

 

Išiaiškinti 

stipriausius 

gimnazijos vaikinus 

ir merginas. 

 

Svarsčių kilnojomo 

varžybos. 

  

Dangirdas 

Kėbla 

Atsirinkti 

stipriausius 

jaunuolius, kurie 

atstovaus 

rajoninėse 

varžybose. 

  
  
  
 B

IR
Ž

E
L

IS
 

 

Suorganizuoti tarpklasines 

futbolo varžybas. 

 

Išaiškinti geriausią 

futbolo komandą. 

 

Tarpklasinės futbolo 

varžybos. 

  

Dangirdas 

Kėbla 

Ugdysis  doro, 

sąžiningo 

rungtyniavimo, 

savitvardos, 

bendravimo ir 

bendradarbiavim

o įgūdžiai. 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 15 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2017-2018 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

Veiklos prioritetai 2017/2018 m.m. 

1. Mokyklos nelankymo prevencija. 

2. Žalingų įpročių (alkoholio, rūkymo, narkotikų) prevencija. 

3. Smurto ir patyčių, savižudybių prevencija. 

4. Kompleksinė pagalba spec. poreikių vaikams. 

5. Tėvų (globėjų) švietimas aktualiais klausimais.  

 

Tikslas – organizuoti, koordinuoti prevencinį darbą, įgyvendinti ir tobulinti 

veiksmingas smurto  bei žalingų įpročių prevencijos priemones; atlikti mokinio specialiųjų 

ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, 

orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, spręsti mokyklos nelankymo problemas ir 

atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

 

Uždaviniai:  

 

 Rūpintis saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu. 

 Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi. 

 Spręsti mokinių lankomumo, elgesio problemas bendradarbiaujant su klasių auklėtojais  

 ir dalykų mokytojais, tėvais (globėjais). 

 Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, psichologinę, informacinę ir kt. pagalbą vaikui. 

 Sprendžiant konkretaus mokinio lankomumo problemas,  rinkti informaciją iš mokytojų, 

 klasių auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų). 

 Konsultuoti tėvus vaikų auklėjimo bei ugdymo klausimais. 

 Teikti rekomendacijas pedagogams, siekiant pagerinti mokinių ir mokytojų tarpusavio 

santykius. 

 Nagrinėti mokinių nenoro lankyti gimnaziją, gimnazijos nelankymo, baimių eiti į gimnaziją 

priežastis, imtis veiksmų, padedančių sugrąžinti mokinius į gimnaziją ir sėkmingai mokytis. 

 Įtraukti mokinius ne tik į gyvenimo įgūdžių ugdymą, bet ir į visapusišką aktyvią žalingų 

įpročių prevencijos veiklą: susitikimai su kompetentingais žmonėmis, renginių, akcijų 

organizavimas, filmukų kūrimas ir t.t.. 

 Į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvus. 

 Inicijuoti, organizuoti socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

 Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų 

pritaikymo bei organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą. 

 Organizuoti socialinių įgūdžių užsiėmimus, siekiant išvengti tam tikrų socialinių problemų 

dar prieš joms atsirandant. 

 Atlikti pagal poreikį psichologinius tyrimus, apklausas. 

 Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

 Sprendžiant įvairias problemas, bendradarbiauti su Gimnazijos savivaldos bei kitomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais. 

 Organizuoti krizės valdymo priemones, įvykus krizei gimnazijoje. 

 Teikti informaciją apie prekybos žmonėmis pavojus. 
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 Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimo, inicijavimo. 

 Rūpintis mokinių nemokamu maitinimu. 

 Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumą, prireikus koreguoti pagalbos 

priemonių teikimą. 

 Vykdyti gimnazijos bendruomenės švietimą. 

 

    Komisijos darbo principai: 

 

 Geriausių vaiko interesų prioritetiškumas. 

 Vaiko dalyvavimas priimant su juo susijusius sprendimus. 

 Individualizavimas. 

 Visapusiškumas. 

 Konfidencialumas. 

 Ankstyvoji prevencija. 

 Dinamiškumas. 

 Refleksyvumas. 

 Veiklos integralumas. 

 Bendradarbiavimas. 

 

 

Veiklos sritis Veikla Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1.Konsultavimas,

atvejų analizė, 

tyrimai 

Mokinių konsultavimas, padedant spręsti 

problemas, susijusias su įvairiais vaikams 

kylančiais sunkumais. 

Nuolat 

 

Psichologė,  

soc. pedagogė  

Elgesio taisyklių pažeidimų, smurto, patyčių, 

žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų ir kt. 

atvejų analizė. 

Nuolat VGK 

 

Tėvų ir globėjų konsultavimas,  sprendžiant 

vaikų psichologines ir ugdymosi problemas, 

rekomendacijų teikimas. 

Nuolat Psichologė, 

soc. pedagogė  

Mokytojų, klasės auklėtojų konsultavimas, 

siekiant spręsti mokinių problemas, pagerinti 

mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius. 

Nuolat 

 

VGK 

 

Individualus darbas su skriaudžiamais ir 

smurtaujančiais mokiniais. 

Nuolat Psichologė, 

soc. pedagogė  

 Mikroklimato klasėse ir gimnazijoje tyrimas. Pagal poreikį Psichologė, 

soc. pedagogė 

2. Prevencinė 

veikla 

 Projekto „Nesu abejingas“ vykdymas . 2017 m. 

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Soc. pedagogė 

Akcijos „16 dienų be smurto“ paminėjimas. 2017 m. 

lapkričio – 

gruodžio mėn.  

Psichologė, 

soc. pedagogė 

Pagalba mokiniams ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius 

(paskaitos). 

 

Per mokslo 

metus 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Tėvų švietimas priklausomybių klausimais Pagal poreikį Psichologė, 
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Žalingų įpročių prevencija: 
1.1. Paskaitų ciklas I ir IV gimnazijos klasių 

moksleiviams: tabako, psichotropinių 

medžiagų, alkoholio žala.  

 

 

 

1.2.Tinklinio varžybos „ŪPAS“. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Publicistinių straipsnių konkursas „Žinau, 

todėl atsisakau“. 

 

 

1.4.Rašinių paroda II gimnazijos klasių 

mokiniams "Laisvo žmogaus laikysenos", 

"Blogio ir gėrio akistata" temomis. 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

 

2017 m.  

spalio mėn. 

 

 

 

 

 

 

2017 m. 

rugsėjo - 

lapkričio mėn. 

2018 m. 

balandžio mėn. 

Psichologė, soc. 

pedagogė   

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

mokytojos: 

 I. Šetikienė ir  

R. Arlauskienė 

 

Mokytojos: 

I.Gabrielaitienė, 

S. 

Vaičikauskienė 

 

Mokytojos: 

I. Gabrielaitienė, 

S. 

Vaičikauskienė 

Pasaulinei savižudybių prevencijos dienai 

skirta akcija Šilalės mieste „Tau minutė – 

kitam gyvenimas“ 

2017 m. 

rugsėjo 11  d. 

 Psichologė 

Psichinės sveikatos dienai skirti renginiai: 

„Protmūšis“, netradicinis sporto renginys, 

paskaitos I-II gimnazijos klasių mokiniams 

„Psichikos sveikata ir jos stiprinimas“. 

Gimnazijos fojė informacinis stendas. 

2017 m. spalio 

mėn. 

Psichologė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

Akcija skirta Pasaulinei nerūkymo dienai 

paminėti. 

2017 m.  

lapkričio 15 d.   

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė,  

soc. pedagogė, 

psichologė 

 

Akcija skirta Pasaulinei dienai BE tabako 

paminėti. 

2018 m. 

gegužės 31 d. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė,  

soc. pedagogė, 

psichologė 

Pasaulinė vandens diena „Vandens 

pertraukėlė“  

2018 m. kovo 

22 d. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė,  

soc. pedagogė 
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 (žalingų įpročių prevencija, savižudybių 

prevencija, pirma pagalba, pagalbos 

telefonai).  

 soc. pedagogė  

Kviestinio lektoriaus paskaitos tema 

„Užkrečiamos ligos“ I- IV gimnazijos klasių 

moksleiviams. 

Per mokslo 

metus 

Soc. pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

mokytoja 

D. Žiauberienė 

Mokinių ir tėvų supažindinimas su viešosios 

tvarkos pažeidimų nuobaudomis (alkoholio, 

tabako vartojimo pasekmėmis). 

 

Per mokslo 

metus 

VGK nariai 

Prevencinių priemonių bei programų 

pasiūlymas, rengimas, organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Per mokslo 

metus 

 

VGK nariai 

 

 

Moksleivių fotografijų paroda „Dalintis 

gera“. 

2017 m. 

rugsėjo – 

lapkričio mėn. 

Soc. pedagogė, 

Mokytoja  

E. Pinčienė 

Akcija „Veiksmo savaitė be patyčių 2018“. 2018 m. kovo 

mėn. 

Soc. pedagogė, 

psichologė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Susitikimas ir diskusija su Šilalės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojais 

sveikos gyvensenos klausimais. 

Pagal poreikį Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

Socialinių įgūdžių ugdymo programos 

„Tiltai“, skirtos paaugliams, organizavimas. 

 

Per mokslo 

metus. 

Psichologė, soc. 

pedagogė  

 Projekto „Aš esu saugus“ įgyvendinimas. 2017 m. 

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Psichologė 

 Reidai dėl mokinių rūkymo ir mokyklos 

nelankymo. 

Per mokslo 

metus 

Soc. pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, VGK 

nariai 

3. Pamokų 

lankomumo 

prevencija 

 

Pamokų lankomumo kontrolė, uniformų 

tikrinimas. 

Kiekvieną 

dieną 

 

Soc. pedagogė, 

VGK nariai 

 

Darbas su vėluojančiais ir mokyklos 

nelankančiais mokiniais, priežasčių 

aiškinimasis. 

Per mokslo 

metus 

 

Soc. pedagogė  
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Komisijos posėdžių organizavimas, 

dalyvaujant problemiškiems mokiniams ir jų 

tėvams. 

 

Pagal poreikį VGK nariai 

4. Darbas su 

specialiųjų 

poreikių 

moksleiviais  

Pritaikytų, individualizuotų ugdymo 

programų rengimas, aprobavimas ir 

tvirtinimas. 

2018 m. 

rugsėjo mėn. 

A. Balčienė 

Nuolatinis spec. poreikių mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais, mokiniais, tėvais. 

Nuolat A. Balčienė 

 Spec. poreikių mokinių pirminis įvertinimas.  Pagal poreikį  Psichologė 

 Psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų 

poreikių mokiniams, jų tėvams bei vaiką 

ugdantiems pedagogams. 

Nuolat Psichologė, soc. 

pedagogė  

5. Kita veikla Pilietiškumo ugdymui skirtų projektų 

inicijavimas. 

Per mokslo 

metus 

 Soc. pedagogė, 

psichologė 

 

Nemokamo maitinimo organizavimas. Nuolat Soc. pedagogė  

 

Krizės aplinkybių įvertinimas ir krizės 

valdymo plano parengimas. 

Įvykus krizinei 

situacijai 

VGK 

pirmininkas 

Bendradarbiavimas su Gimnazijos savivaldos 

(gimnazijos taryba, mokytojų taryba, 

mokinių taryba) ir kitomis suinteresuotomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės 

klausimais. 

Nuolat Soc. pedagogė,  

mokytoja D. 

Žiauberienė 

Inicijuoti gimnazijoje dirbančių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės 

užtikrinimo srityje. 

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui:  

A. Balčienė,  

S. Petrauskienė 

 Ruošti stendinę medžiagą mokiniams, 

pedagogams, tėvams. 

Nuolat VGK nariai 

 

 

 VGK posėdžiai. Pagal poreikį 

(kartą per 

mėnesį) 

VGK 

pirmininkas 

 Dalyvavimas Šilalės rajono savivaldybės 

VGK posėdžiuose. 

Pagal poreikį VGK nariai 
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Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

veiklos plano 

16 priedas 

 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 
Upynos vidurinio ugdymo skyriuje dirbančių mokytojų metodinės grupės 

2017-2018 mokslo metų veiklos  planas 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas  

Eil. 

Nr. 
Pavardė, vardas Pareigos 

Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1.  Jūratė Kaplonaitė Tikybos mokytoja metodininkas 8 614 11878 

juratekaplonaite@gmail.com  

2.  Kubaitienė Dalia Geografijos mokytoja metodininkas 8 686 02164 

dalijakub@yahoo.com  

3.  Macas Saulius Kūno kultūra metodininkas 8 686 12932 

macsaulius@gmail.com  

4.  Jaškauskienė Violeta Biologijos mokytoja metodininkas 8 618 28310 

jaskauskiene@yahoo.com 

5.  Krompalcas 

Raimundas 

Fizikos mokytojas metodininkas 8 651 58382 

raimuhs@gmail.com  

6.  Arcišauskienė Vlada Chemijos mokytoja metodininkas 8 616 89430 

v.arcisauskiene@gmail.com  

7.  Raudonienė Ilona Muzikos mokytoja metodininkas 8 645 54172 

ilona.raudonien3@gmail.com 

8.  Stonytė Asta Lietuvių kalbos 

mokytoja 
vyr. 

mokytojas 
8 684 36352 

astneda@gmail.com 

9.  Kapučinskienė Rasa Anglų kalbos 

mokytoja 
metodininkas 8 610 64805 

kapucino7@gmail.com 

10.  Kasparavičius Vidas Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

metodininkas 8 618 68537 

vidokas@gmail.com  

11.  Jurevičius Eugenijus Technologijų 

mokytojas 
metodininkas 8 686 47706 

e.jurevicius@look.lt  

12.  Stankuvienė Ineta Istorijos mokytoja metodininkas 8 612 64864 

ineta80@gmail.com  

13.  Jurgaitienė Birutė IVG klasės auklėtoja vyr. spec. 

pedagogas 
8 682 27971 

birute.jg@gmail.com 

 

mailto:juratekaplonaite@gmail.com
mailto:dalijakub@yahoo.com
mailto:macsaulius@gmail.com
mailto:jaskauskiene@yahoo.com
mailto:raimuhs@gmail.com
mailto:v.arcisauskiene@gmail.com
mailto:ilona.raudonien3@gmail.com
mailto:astneda@gmail.com
mailto:kapucino7@gmail.com
mailto:vidokas@gmail.com
mailto:e.jurevicius@look.lt
mailto:ineta80@gmail.com
mailto:birute.jg@gmail.com
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II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2017 – 2018 m. m. 

 

Tikslas: I. Užtikrinti gerą kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant pamokos 

vadybą  (pereinant nuo mokymo prie mokymosi). 

Uždaviniai: 

1. Pamokos planavimas, remiantis mokinių pažangos ir pasiekimų stebėjimo, 

vertinimo ir įsivertinimo pamokoje duomenimis. 

2. Užtikrinti bendrųjų kompetencijų ugdymą. 

3. Efektyvinti mokytojų bendradarbiavimą (kolegialus grįžtamasis ryšys). 

4. Sistemingas pamokos organizavimo kokybės vertinimas ir įsivertinimas 

 

Tikslas: II. Stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesionalumą. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę gimnazijoje. 

2. Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

3. Kaupti ir viešinti IT panaudojimo ugdymo procese sėkmės istorijas. 

4. Dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir įvairiuose konkursuose. 

 

Tikslas: III. Plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės 

narių dalyvavimą gimnazijos gyvenime. 

Uždaviniai: 

1. Įtraukti tėvus į gimnazijos veiklas, siekiant didesnės atsakomybės už vaikų 

mokymąsi ir elgesį. 

2. Skatinti sveiką gyvenseną, kurti saugią ir sveiką emocinę aplinką bendruomenėje. 

3. Puoselėti gimnazijos kultūrą, sustiprinti vertybių, vienijančių bendruomenę, 

diegimą. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

 

DATA 

VEIKLA 

ATSAKINGI   
LAUKIAMI 

REZULTATAI ORGANIZACINĖ 

VEIKLA 

METODINĖ 

TIRIAMOJI VEIKLA 
RENGINIAI 

KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS IR 

GEROJI PATIRTIS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

R
U

G
S

Ė
JI

S
 

 

Valstybinių brandos 

egzaminų analizė ir 

aptarimas. 

 

 

Dalykų ilgalaikių teminių   

planų aptarimas ir 

suderinimas. 

Analizuojami rezultatai, 

daromos išvados, 

diskutuojami mokymo 

metodai jiems pagerinti. 

  

Grupės nariai Aptarti ir suderinti 

ilgalaikiai teminiai 

dalykų planai . 

VBE rezultatų analizė 

panaudota ugdymo 

turinio koregavimui. 

  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 

 

 Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno 

mokyklos 

organizuojamam

e žygyje Upyna 

– Vytogala 

skirtame Stasio 

Girėno gimimo 

metinėms 

paminėti  

 

S. Macas 

Mokiniai laikysis 

sveikos gyvensenos, 

kurs saugią ir sveiką 

emocinę aplinką 

bendruomenėje. 
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 S

P
A

L
IS

- 
G

E
G

U
Ž

Ė
 

Mokytojų metodinės 

grupės pasitarimas 

dėl gerosios patirties 

sklaidos, grįžus iš 

seminarų, 

konferencijų, 

vertinimo komisijų 

darbo, rajoninių ar 

respublikinių darbo 

grupių ir t. t. 

 

Visu mokslo metus dalyvauti mokomųjų 

dalykų kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose rajone/respublikoje, dalinti 

įgytomis žiniomis su kolegomis. 

Grupės nariai 

Ugdymo proceso  

tobulinimas 

naujais  

metodais, idėjomis. 

  
  
  
  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 

Pasitarimas dėl 

Mokytojų dienos 

organizavimo. 

 

Pamokos organizavimo 

kokybės įsivertinimas. 
Tarptautinė 

Mokytojų diena 
 

B. Jurgaitienė 

Grupės nariai 

Mokiniai puoselės 

gimnazijos kultūrą, 

sustiprins vertybes, 

vienijančias 

bendruomenę. Atliktas 

įsivertinimas 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

P
A

L
IS

 

Mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su kitų dalykų 

mokytojais, klasių 

auklėtojais 

(kolegialus 

grįžtamasis ryšys) 

dėl  mokinių geros 

ugdymo ir 

mokymo(-si) 

kokybės užtikrinimo. 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

galimybių aptarimas ir 

įgyvendinimo galimybės 

  Grupės nariai 

Sudarytos 

bendradarbiavimo 

gairės 
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 L

A
P

K
R

IT
IS

 
 

Pamokos planavimas, 

remiantis mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

stebėjimo, vertinimo ir 

įsivertinimo pamokoje 

duomenimis. 

  Grupės nariai 

Sudarytos prielaidos, 

kaip pagerinti 

pamokos 

organizavimo kokybę 

 L
A

P
K

R
IT

IS
 

IT taikymas 

pamokose 

IT taikymo galimybės 

pamokose. 
 

Debesų 

kompiuterijos 

panaudojimas 

dalykinėse 

pamokose 

Vidas 

Kasparavičius 

Mokytojai naudosis 

debesų kompiuterijos 

teikiamomis 

paslaugomis 

  
  
  
G

R
U

O
D

IS
 

Reikalingų mokymo  

priemonių aptarimas,  

pageidavimų ir 

pasiūlymų  

teikimas bei  

užsakymas. 

Metodinės medžiagos 

aptarimas, analizė, 

praktinis taikymas darbe 

  Grupės nariai Įsigytos mokymo 

priemonės. 
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G

R
U

O
D

IS
 

Pasitarimai dėl 

dalyvavimo 

mokyklos 

renginiuose. 

 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Pasaulinės AIDS 

dienos 

renginiuose 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

tolerancijos 

dienos 

renginiuose 

 Grupės nariai 

Mokiniai  bus užimti 

kryptinga veikla, 

tobulins  bendravimo,  

bendradarbiavimo  ir  

veikimo  socialinėje  

aplinkoje  gebėjimus. 

  
  
  
  
  
  
  
  

G
R

U
O

D
IS

 

  

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Advento popietėje 

 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Naujametiniame 

karnavale 

 

J. Kaplonaitė 

 

 

B. Jurgaitienė 

Sudarytos galimybes 

bendradarbiavimui, 

pagarbai, tarpusavio 

supratimui, atleidimui 

ir susitaikymui. 

 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas. 
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S
A

U
S

IS
  
  
  
  
  
  
  
  
   

I pusmečio rezultatų 

analizė 

Analizuojami rezultatai, 

daromos išvados, 

diskutuojami mokymo 

metodai jiems pagerinti 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Laisvės gynėjų 

dienos 

renginiuose. 

 

 

Grupės nariai 

Ugdomas mokinių 

pilietiškumas. 

I pusmečio rezultatų 

analizė panaudota 

ugdymo turinio 

koregavimui. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
V

A
S

A
R

IS
 

Naudojamų 

aktyviųjų ugdymo 

metodų aptarimas 

Aktyviųjų ugdymo 

metodų taikymo ugdymo 

procese įsivertinimas. 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Vasario 16-osios 

minėjimo 

renginiuose  

 

Grupės nariai 

Atliktas įsivertinimas, 

ugdymo procesas 

tobulinamas 

aktyviaisiais ugdymo 

metodais. 

Mokiniai  bus užimti 

kryptinga veikla, 

tobulins  bendravimo,  

bendradarbiavimo  ir  

veikimo  socialinėje  

aplinkoje  gebėjimus. 

  
  
  
  
 V

A
S

A
R

IS
 

Integruota 

informacinių 

technologijų ir 

technologijų 

pamoka. 

 

Pasitarimas dėl 

dalyvavimo lietuvių 

kalbos mėnesiui 

skirtuose renginiuose. 

 

Lietuvių kalbos 

mėnuo 
 

A. Stonytė 

V. 

Kasparavičius 

E. Jurevičius 

Ugdysis mokinių 

kūrybiškumas. 

Mokiniai gebės 

plačiau panaudoti 

informacines 

technologijas 

supančioje aplinkoje. 
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 K

O
V

A
S

 

Dalyvavimas 

karjeros dienoje 

Metodinės grupės 

pasitarimas dėl 

pasiruošimo ir 

dalyvavimo numatytuose 

kovo mėn. renginiuose. 

Karjeros diena 

Dalyvavimas 

Upynos Stasio 

Girėno mokyklos 

Žemės dienos 

renginiuose 

 

B. Jurgaitienė 

 

V. Jaškauskienė 

 

Mokiniai susipažins 

su karjeros 

galimybėmis. 

Ugdoma pagarba 

gamtai ir atsakomybė 

už ją. 

  
  
  
  
  
  
 

K
O

V
A

S
 

Pasiruošimas 

tarptautiniam 

matematikos 

konkursui „Kengūra 

– 2017“ 

 

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas 

„Kengūra“ 

 V. 

Kasparavičius 

Mokiniai įsivertins 

savo gebėjimus. 

  
  
  
  
  
K

O
V

A
S

 

Pasiruošimas 

dalyvavimui 

matematikų dienoje 

Šilalės Simono 

Gaudėšiaus 

gimnazijoje. 

Pasitarimas dėl 

dalyvavimo matematikų 

dienoje Šilalės Simono 

Gaudėšiaus gimnazijoje 

Matematikos 

diena 

 

V. 

Kasparavičius 

Mokiniai  bus užimti 

kryptinga veikla, 

ugdomas 

kūrybiškumas, loginis 

mąstymas. 

 

  
  
  
 G

E
G

U
Ž

Ė
 

Metodinės grupės 

veiklos 

apibendrinimas. 

Atlikti individualios 

veiklos įsivertinimo 

analizę, aptarti veiklos 

planavimo ir 

kompetencijų tobulinimo 

uždavinius. 

Paskutinio 

skambučio šventė 

 Grupės nariai 

Atliktas įsivertinimas. 

Suorganizuota šventė 
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 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2017-2018 mokslo metų 

 veiklos plano 

 17 priedas 

 

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖS GRUPĖS  

2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

Koordinacinės  grupės  narių sąrašas: 

Sonata Petrauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės vadovė; 

Eglė Kvietkauskaitė – psichologė, grupės narė; 

Rasa Meškėnienė – mokytoja, grupės narė; 

Nijolė Stasytienė – bibliotekos vedėja, grupės narė; 

Jolanta Šmitienė – mokytoja, grupės narė. 

 

Tikslas. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas 

sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo 

aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.  

Uždaviniai: 

 Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos 

kritiškai vertintų ir taikytų planuojant ir įgyvendinant savo karjerą. 

 Teikti reikalingą informaciją  mokiniams, tėvams apie profesijas, tolesnio 

mokymosi, darbo ieškos ir įsidarbinimo galimybes, mokyti rasti ir efektyviai 

naudoti karjeros informaciją. 

 Siekti, kad remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų 

ir nuolat atnaujintų karjeros planą. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Preliminari 

data/laikotarp

iai 

Rezultatas 

1. Situacijos 

analizė, 

veiklos 

planavimas 
 

Ugdymo karjerai 

veiklos 2017/2018 

plano rengimas. 

Ugdymo 

karjerai grupė 

2017 m. 

rugsėjo mėn. 

Parengtas ir 

suderintas veiklos 

planas; pagal 

parengtą planą 

vykdoma ugdymo 

karjerai veikla. 
  Mokinių ugdymo 

karjerai paslaugų 

poreikių tyrimas.  

 

Psichologė E. 

Kvietkauskaitė, 

I- II klasių 

gimnazistai 

2017 m 

lapkričio mėn. 

Bus ištirti ir 

įvertinti mokinių 

ugdymo karjerai 

poreikiai. 

Rezultatai 

pristatyti mokyklos 

bendruomenei. 
  Informacijos apie 

karjeros paslaugas 

rengimas. 

Ugdymo 

karjerai grupė 

Nuolat  Parengta 

informacija 

patalpinta 

mokyklos 

svetainėje. 
2. Kvalifikacijos 

kėlimas, 

saviugda 

Kompetencijų 

tobulinimas karjeros 

specialistų 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

gimnazijos 

Pagal 

poreikius ir 

galimybes 

Tikslingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 
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pasitarimuose ir 

seminaruose. 

 

mokytojai   tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

poreikius ir 

galimybes. 
  Tinklalapių, 

literatūros, 

susijusios su 

karjeros ugdymu, 

savarankiškos 

studijos. 

Ugdymo 

karjerai grupė 
Nuolat, pagal 

poreikį 
Įgytos žinios, 

suteiktos ugdymo 

karjerai paslaugos 

mokiniams, 

tėvams, 

konsultacijos 

klasių auklėtojams. 
3. Ugdymo 

karjerai 

koordinacinės 

grupės  
veiklos 

koordinavimas 

Gimnazijos UK 

koordinacinės 

grupės susitikimai. 

Ugdymo 

karjerai grupė 

Pagal poreikį Numatytos 

konkrečios veiklos 

ir atsakomybės. 

4.  Klasių 

auklėtojų PO 

veiklų 

koordinavimas 

Konsultacijos klasių 

auklėtojams. 

Rekomendacijų 

klasių valandėlėms 

rengimas. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

klasių 

auklėtojai. 

Pagal poreikį Teikiamos 

konsultacijos ir 

pagalba klasių 

auklėtojams, 

integruojant UK 

programą. 
  Organizuojamos 

klasių valandėlės, 

kurių metu vyksta       

tiesiogiai 

transliuojamų E-

pamokų peržiūros 

karjeros klausimais. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

klasių 

auklėtojai, 

mokiniai. 

Mokslo  metų  

eigoje 

Mokinių asmeninių 

charakteristikų 

įsivertinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis, 

kompetencijų 

gilinimas. 
  Gerosios patirties 

kaupimas  ir  

pasidalinimas. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

klasių 

auklėtojai. 

Per mokslo 

metus 

Sukauptos 

informacijos 

sklaida. 

5. Karjeros 

paslaugos 

mokiniams ir 

jų tėvams 
 

Segtuvo „Profesijų 

pasaulis“ rengimas. 

Ugdymo 

karjerai grupė 

Per mokslo 

metus  

Parengtas segtuvas 

su profesijų 

aprašais, 

nuotraukomis. 

  Pokalbių, piešinių 

ciklas savęs 

pažinimo link : 

 „ Kuriu savo 

ateities scenarijų“. 

Bibliotekos 

vedėja 

N.Stasytienė, 

I-II gimnazijos 

klasių mokiniai. 

Per mokslo 

metus 

Ieškoma atsakymų 

į ateities 

perspektyvų 

klausimus. 

  Susirinkimai su 

mokiniais ir tėvais. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

tėvai, mokiniai. 

Mokslo metų 

eigoje 

UK veiklos 

pristatymas, 

naujausia LAMA 

BPO informacija 

tėvams, 

mokiniams. 
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  Karjeros 

informavimo 

renginiai 

gimnazijoje. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai, 

mokytojai 
 

Mokslo  metų  

eigoje 
Susitikimai su 

įvairių  profesijų 

bei ugdymo įstaigų 

atstovais. 

  Žaidimų ciklas 

„Mano karjeros 

kelias“, „Profesijų 

labirintas“.  
 

Bibliotekos 

vedėja N. 

Stasytienė, 

mokiniai 

 

Per mokslo 

metus 

 

Padės jaunimui 

orientuotis, 

apmąstyti ir atrasti 

save renkantis 

profesiją. 
  Susitikimai su 

KASTU (studijos 

užsienyje) atstovais. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

IV klasių 

gimnazistai 

 

  2017 m. 

spalio mėn. 

 

 

Galimybė 

susipažinti su 

tarptautinių studijų 

aplinka. 

  Išvykos, 

ekskursijos, 

pažintiniai ir  

potyriminiai vizitai. 
 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

IV klasių 

gimnazistai 
 

Mokslo  metų  

eigoje 
 

Pažintis su 

įvairiomis 

profesijomis, 

nauda išbandant 

įvairių profesijų 

darbo veiklą 

praktiškai.     
  Išvyka į aukštųjų  

mokyklų studijų 

mugę 

STUDFESTAS 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

klasių 

auklėtojai, 

mokiniai 

 

2017 m. spalio 

mėn. 

Susipažins  su  

stojimo ir 

mokymosi 

sąlygomis. 

  Sėkmės istorijos 

„Mokiniai 

mokiniams“.  

Susitikimai su 

fotografu 

P.Ugarenka, 

elektroninių 

valdymo sistemų 

specialistu 

A.Jonauskiu. 

Bibliotekos 

vedėja 

N.Stasytienė, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

Buvę mokiniai 

papasakos savo 

sėkmės istorijas, 

padrąsins nugalėti 

abejones ir baimes, 

suteiks reikalingą 

informaciją apie 

darbo rinką. 

  Supažindinimas su 

2018-ųjų metų 

bendrojo priėmimo į 

aukštąsias bei 

profesines 

mokyklas 

sąlygomis, tvarka, 

priėmimo datomis. 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje  

Mokiniai sužinos 

naują, aktualią  

informaciją. 

  Konsultacijos spec. 

poreikių mokiniams 

dėl tolimesnio 

profesinio  kelio. 

pasirinkimo. 

Psichologė E. 

Kvietkauskaitė, 

spec. poreikių 

mokiniai 

Per mokslo 

metus, pagal 

poreikį 

Suteikta  

informacija  spec. 

poreikių  

mokiniams. 
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Paskaitų ciklas 

„Mano ateitis“.  

 

Psichologė E. 

Kvietkauskaitė, 

I-II gimnazijos 

klasių mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokiniai turės 

galimybę 

išanalizuoti savo 

asmenybės 

charakteristikas ir į 

jas atsižvelgiant 

apsvarstyti savo 

karjeros 

galimybes.  
  Individualios ir 

grupinės 

konsultacijos dėl 

profesijos 

pasirinkimo. 

Ugdymo 

karjerai grupė 

Mokslo metų 

eigoje  

Tikslingas  ateities 

planavimas, 

informacijos 

analizavimas, 

naujų žinių bei 

kompetencijų 

įgijimas. 
  

 Savęs pažinimo, 

profesinių interesų 

testai. 

 

Psichologė E. 

Kvietkauskaitė, 

mokiniai 

Mokslo  metų  

eigoje 
Mokiniai geriau 

pažins karjerai 

svarbias 

asmenybės 

charakteristikas.  
  Išvyka į renginį 

„Mokymasis. 

Studijos. Karjera 

2018“. 

 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

klasių 

auklėtojai, 

mokiniai. 

2018 m. 

vasario mėn. 

 

Suteikta galimybė 

pažinti darbo rinką, 

sužinoti apie 

perspektyvias 

profesijas. 
6.  Bendradarbiavi

mas su  soc. 

partneriais 

Šešėliavimas tėvų 

darbovietėse, 

savanoriavimas ir 

kt. 

Diena su 

profesionalu Šilalės 

„Sodra“ skyriuje. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 

Įgyta savęs 

pažinimo bei 

karjeros galimybių 

pažinimo 

kompetencija. 

  Lietuvos aukštosios 

Jūreivystės 

mokyklos viešnagė 

gimnazijoje. 

Atsakomasis vizitas 

į VLG. 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

2018 m. 

vasario –

balandžio mėn. 

Pažintis su Jūrų 

laivavedybos, Jūrų 

transporto 

logistikos 

technologijų ir kt. 

specialybėmis. 
  Susitikimas su 

teritorinės darbo 

biržos atstovais. 
 

Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 
 

Naujausia 

informacija apie 

rinkos pokyčius, 

profesijų poreikį. 
 

  Viešnagė Šilalės 

Jaunimo centre. 
Ugdymo 

karjerai grupė, 

mokiniai. 

2018 m. kovo 

mėn. 
Galimybė 

dalyvauti 

kūrybiškuose, 

inovatyviuose, 

jaunimo grupėms 

skirtuose 

užsiėmimuose. 
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  Naujų socialinių 

partnerių paieška. 
 

Ugdymo 

karjerai grupė 
 

Mokslo metų 

eigoje 
 

Platesnis 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 
 

  Mokinių 

savanorystės veikla 

Šilalės dienos 

centre, Šilalės 

veterinarijos 

klinikoje 

„Laimingas ūsas“. 

Bibliotekos 

vedėja 

N.Stasytienė, 

mokiniai 

Mokslo metų 

eigoje 
 

Galimybė ugdyti 

sąmoningumą, 

atsakomybę už 

savo sprendimus,  

pažinti savo 

stipriąsias savybes. 


