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ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 2018 – 2019 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, 2018-2019 mokslo 

metų Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo 

planu, patvirtintu Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. VĮ- 74. 

4. Planą įgyvendins Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos administracija, mokytojai 

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

5. Planas bus įgyvendinamas 2018-2019 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. BENDROJI INFORMACIJA IR 2017-2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO  

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. Gimnazijoje mokosi gimnazijos I - IV klasių mokiniai. 2018-2019 mokslo metais 

mokyklą lanko 450 mokinių. Iš viso yra 17 klasių komplektų: I-II gimnazijos klasių – 8, III-IV 

gimnazijos klasių – 9. Vidutiniškai klasėse yra po 26,47 mokinius. 

Gimnazijos vadovų komandą sudaro direktorius ir 3 direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui.  

PRITARTA 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos   tarybos 2018 m. lapkričio 15   d. 

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. T-4  ) 

 

 

PATVIRTINTA 

Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos 

direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. 

įsakymu Nr. VĮ- 99   
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2018-2019 mokslo metais gimnazijoje dirba 47 mokytojai bei 4 pedagoginiai 

darbuotojai. Visi mokytojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, atestuoti, iš jų 5 turi mokytojo eksperto, 

35 mokytojo metodininko, 6 vyresniojo  mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 1 mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją. Gimnazijoje dirba psichologė, socialinė pedagogė, bibliotekos vedėja ir 

bibliotekininkė. 

2017-2018 mokslo metais mokyklą baigė 112 abiturientų, visi abiturientai sėkmingai 

išlaikė brandos egzaminus ir gavo brandos atestatus, vienai abiturientei įteiktas brandos atestatus su 

pagyrimu. Į aukštąsias universitetines mokyklas įstojo 23 (20,5 proc. ), į kolegijas – 34 (30,4 proc.), 

10 (9 proc.) abiturientų pasirinko profesines mokyklas, 39 (34,8proc.) dirba, 6 (5,4proc.) išėjo 

savanoriais tarnauti kariuomenėje.  

2017-2018 mokslo metais mokyklą baigė 142 antrokai gimnazistas, visiems jiems 

įteikti pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. 123 antrokai gimnazistai tęsia mokymąsi gimnazijoje 

pagal vidurinio ugdymo programas, 16 išvyko mokytis į profesines mokyklas, 2 išvyko mokytis į 

kitas gimnazijas, 1 dirba. 

9. 2017-2018 mokslo metų veiklos plane buvo numatyti trys tikslai: 1. Užtikrinti gerą 

kiekvieno mokinio ugdymo kokybę tobulinant pamokos vadybą. 2.Stiprinti mokytojų ir kitų 

pedagoginių darbuotojų profesionalumą. 3.Plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų 

bendruomenės narių dalyvavimą gimnazijos gyvenime. Įgyvendinant šiuos tikslus, buvo siekiama 

padėti kiekvienam mokiniui pagal galimybes pasiekti aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, sudaryti 

sąlygas mokytojams kelti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi,  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, tobulinama šiuolaikinės pamokos vadyba, vykdoma gerosios patirties sklaida 

tarp kolegų. Mokytojams buvo organizuotas seminaras „Mokymasis bendradarbiaujant“, vyko 

mokytojų diskusijos dėl  gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos efektyvumo 

didinimo, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos – susitarta nuolat stebėti ir analizuoti 

mokinių pasiekimus, o pasibaigus pusmečiui, mokslo metams pildyti klasės mokinių pažangos 

lenteles. Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos, metodinių grupių posėdžiuose analizuoti mokinių 

asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos teikimo būdai ir formos, ugdymo(si) rezultatų 

pokyčiai. Siekiant paskatinti mokinių motyvaciją, labiau ugdyti  jų bendrąsias kompetencijas, I-II 

klasių mokiniams buvo pasiūlyta rengti ilgalaikius projektinius darbus. Projektinių darbų temas 

mokiniai galėjo rinktis iš visų mokomųjų dalykų. 

Siekdami pagerinti mokinių matematinį raštingumą kartu su partneriais iš Tauragės 

„Versmės“ gimnazijos, Tauragės r. Gaurės ir Lauksargių pagrindinių mokyklų parengėme projektą 

„10 klasės mokinių matematinio raštingumo gerinimas“.  Šio projekto įgyvendinimui skirtas 

finansavimas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projektas bus įgyvendinamas 

2018 – 2019 metais. 

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

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

dar nepavyksta pasiekti lūžio kalbant apie tinkamų mokinių mokymosi nuostatų formavimą, 

veiksmingą ir partnerišką mokytojo, mokinio ir jo tėvų bendradarbiavimą mokiniui išsikeliant 

mokymosi tikslus ir lūkesčius, aptariant mokymo(-si) proceso sėkmes ir sunkumus, teikiant 

konstruktyvų grįžtamąjį ryšį ir veiksmingą pagalbą. 

9.2. Įgyvendinant antrojo tikslo – stiprinti mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų 

profesionalumą- labiausiai buvo susitelkta į mokytojų bendradarbiavimą, dalijimąsi sukaupta gerąja 

patirtimi, mokymąsi vieniems iš kitų. Mokytojai vedė atviras pamokas kolegoms, organizavo 

netradicinio ugdymo užsiėmimus visai bendruomenei. Svarbią vietą užėmė mokytojų skaitmeninio 

raštingumo kompetencijų ugdymas: mokytojams visus mokslo metus mokymus vedė, konsultavo 

informacinių technologijų mokytojas Algirdas Jasinevičius, gimnazijoje organizuotas seminaras 

„Darbas su interaktyvia SMART lenta pradinėje pakopoje. SMART Notebook programinė įranga“ 
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(lektorė mokytoja ekspertė T. Kriliuvienė).  Mokytojai ir mokyklos vadovai dalyvavo ir 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose kitose kvalifikacijos tobulinimo institucijose.  

9.3. Sėkmingai įgyvendinti trečiojo tikslo - plėtoti saviraiškų mokinių, mokytojų, tėvų 

ir kitų bendruomenės narių dalyvavimą gimnazijos gyvenime - uždaviniai. Gimnazijos 

bendruomenė aktyviai įsijungė į Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimo renginių 

organizavimą ne tik gimnazijoje, bet ir visame mieste (dalyvauta tautinės juostos pynimo akcijoje, 

pasveikinti miesto įstaigų ir įmonių kolektyvai, prisidėta prie šventinio koncerto organizavimo 

miesto bendruomenei). Aktyviai dalyvauta rengiant ir įgyvendinant įvairius projektus: toliau buvo 

tęsiamas Erasmus+ tarptautinis mokyklų partnerysčių projektas „Waking up in Baroque“, dalyvauta 

jaunimo mainų projektuose Slovėnijoje, Lenkijoje. Įgyvendinant projektą „Renkuosi mokyti – 

mokyklų kaitai“ organizuoti protmūšiai I-II klasių bendruomenėms, kuriuose dalyvavo tėvų ir 

mokinių atstovai bei klasės auklėtojas. 

Dalyvaujant kino edukacijos projekte „Kino klubas“, 2017 m. lapkričio 29 d.  

gimnazijoje buvo surengtos kino dirbtuvės. Kino dirbtuvių užsiėmimus vedė režisieriai Andrius bei 

Marat Sargysan, juose dalyvavo 17 mokinių. Gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Pokalbiai 

apie emigraciją“, kurio tikslas  - parodyti mokiniams emigraciją kaip Lietuvos istorijos ir dabarties 

procesą, padėti kiekvienam susidaryti argumentuotą požiūrį į emigraciją ir emigrantus. 

Taip pat dalyvauta projekte "Vaikų svajonės", kurio tikslas - padėti išpildyti 

sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones bei padrąsinti juos tikėti savo 

svajonėmis ir jų siekti. Gimnazistai savanoriauja „Maisto banko“ akcijose, miesto ligoninėje, 

aktyviai įsijungia į labdaros ir paramos akcijas. 

Gimnazijos mokinių bendruomenė aktyviai įsijungė į edukacinių erdvių atnaujinimo 

projektą, teikė savo idėjas, dalyvavo renkant geriausius pasiūlymus, kurie bus įgyvendinti. 

Mokslo metų pabaigoje buvo suorganizuota mokinių projektinių darbų konferencija, 

kurioje dalyvavo ir nemažai mokinių tėvų. 

2017 – 2018 mokslo metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė, gimnazijos veiklos 

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

įgyvendintos. 

10. 2017-2018 mokslo metų pažangumas ir lankomumas. 

Pažangumas. 2017 – 2018 mokslo metus be nepatenkinamų pažymių baigė 100 (2016 

– 2017 m.m. buvo 99,8) proc. mokinių. Bendras gimnazijos mokinių pažymio vidurkis – 8,  

aukščiausias pažangumo vidurkis 8,75 Ia klasėje, žemiausias –  IVb  klasėje - 7,19. Papildomi 

darbai skirti 3 mokiniams. Gimnazija  teikė pagalbą gabiems ir  mokymosi motyvacijos 

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

2015–2016m.m. 
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Eil. 

Nr. 

Kla 

sė 

Mok. 

skaič. 

M B Mokėsi Liko 

kurso 

kartoti 

Praleista pamokų Vidur

kis 

 

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

1 mok. 

 

Pateisinta Tenka 1 

mok. 

 

Nepateisinta Tenka 

1 mok. 

 

1. Ia 25 15 10 4 3 7 11 - - 2127 85,1 1830 73,2 297 11,9 8,75 

2. Ib 25 14 11 1 1 5 18 - - 2021 80,8 1754 70,2 267 10,7 8,05 

3. Ic 23 10 13 - 3 6 14 - - 2470 107,4 1981 86,1 489 21,3 8,08 

4. Id 19 8 11 - 1 2 16 - - 1569 82,6 1454 76,5 115 6,1 7,91 

Iš viso    I 92 47 45 5 8 20 59 - - 8187 89 7019 76,3 1168 12,7 8,2 
5. IIa 30 15 15 1 3 3 23 - - 2815 93,8 2065 68,8 750 25 7,91 

6. IIb 23 11 12 - - 5 18 - - 2700 117,4 2182 94,9 518 22,5 7,65 

7. IIc 31 18 13 - 3 7 21 - - 2434 78,5 1958 63,1 476 15,4 8,24 

8. IId 30 14 16 2 1 4 23 - - 3570 119 2612 87,1 958 31,9 7,55 

9. IIe 28 13 15 2 2 10 14 - - 2193 78,3 1798 64,2 395 14,1 8,73 

Iš viso  II 142 71 71 5 9 29 99 - - 13712 96,6 10615 74,8 3097 21,8 8 

10. IIIa 25 11 14 - - 4 21 - - 2745 109,8 1591 63,6 1154 46,2 7,76 

11. IIIb 31 13 18 - 2 7 22 - - 3655 117,9 2600 83,9 1055 34 8,15 

12. IIIc 31 15 16 1 4 9 17  - 2132 68,8 1657 53,5 475 15,3 8,51 

13. IIId 28 19 9 - 1 8 9 - - 2862 102,2 2285 81,6 577 20,6 8,12 

Iš viso III 115 58 57 1 7 28 79 - - 11394 99,1 8133 70,7 3261 28,4 8,14 

14. IVa 24 12 12 2 1 5 16 - - 2704 112,67 1296 54 1408 58,67 8,14 

15. IVb 18 9 9 - - - 18 - - 1876 104,22 983 54,61 893 49,61 7,19 

16. IVc 18 10 8 - - 2 16 - - 1510 79,47 721 37,94 789 41,53 7,97 

17. IVd 24 17 7 2 3 5 14 - - 2199 91,62 1462 60,91 737 30,71 8,62 

18. IVe 20 15 5 - 2 3 15 - - 2351 117,55 1279 63,95 1072 53,6 7,72 

19. IV 8 3 5 - - 3 5 - - 567 70,88 247 30,88 320 40 7,92 

Iš viso IV 112 66 46 4 6 18 84 - - 11207 100,1 5988 53,5 5219 46,6 7,9 

Iš viso 461 241 220 15 30 95 321 - - 44500 96,5 31755 68,9 12745 27,6 8 
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Mokinių mokymosi sėkmingumas  2015-2016, 2016 - 2017 ir 2017 - 2018 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. 2017 - 2018 

1 kl. 

92 92 (100 %) 13 (14,1 %) 20 (21,7 %) 

2016 - 2017 137 136 (99,3 %) 13 (9,5 %) 39 (28,5 %) 

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

2. 2017 - 2018 

2 kl. 

142 142 (100 %) 14 (9,9 %) 29 (20,4 %) 

2016 - 2017 121 121 (100 %) 15 (12,4 %) 29 (24 %) 

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

3. 2017 - 2018 

3 kl. 

115 115 (100 %) 8 (7 %) 28 (24,3 %) 

2016 - 2017 104 104 (100 %) 8 (7,7 %) 22(21,2 %) 

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

4. 2017 - 2018 

4 kl. 

104 104 (100 %) 10 (9,6 %) 15 (14,4 %) 

2016 - 2017 114 114 (100 %) 11 (9,7 %) 14(12,3 %) 

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

 

Bendri 

gimnazijos 

rezultatai 

2017 - 2018 453 453 (100 %) 45 (10 %) 92 (20,3 %) 

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

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

* Neįtraukti Upynos vidurinio ugdymo skyriaus duomenys 

 

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

                          

Įvertinimas pažymiais 2015-2016 m.m. 2016-2017 m.m. 2017-2018 m.m. 

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

8 - 7 23,1 proc. 22,4 proc. 20,3 proc. 

6 – 4 64,2 proc. 67,9 proc. 69,7 proc. 

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

 

Lankomumas.  

 

Mokslo metai Klasės  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Praleistos pamokos, tenkančios  1 

mokiniui 

I-II 88 85,42 93,6 

III-IV 96 117,79 99,6 

Iš viso 92 100,91 96,5 

Nepateisintos pamokos, tenkančios  

1 mokiniui 

I-II 23 17,95 18,2 

III-IV 40 52,66 37,4 

Iš viso 32 34,6 27,6 
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11. 2018 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 

 
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. 94 3 3,2 19 20,2 56 59,6 12 12,8 4 4,3 58,5 

2. Lietuvių k. ir 

literatūra 

88 9 10,2 25 28,4 46 52,3 9 10,2 - - 45,4 

3. Biologija 36 1 2,8 7 19,4 24 66,7 2 5,6 2 5,6 54,6 

4. Matematika 78 8 10,3 47 60,3 15 19,2 6 7,7 2 2,6 34,7 

5. Istorija 30 1 3,3 12 40 13 43,3 4 13,3 - - 44,6 

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

7. Fizika 4 - - 3 75 1 25 - - - - 31,5 

8. Chemija 5 - - 1 20 4 80 - - - - 58,6 

9. Informacinės 

technologijos 

14 - - 10 71,4 3 21,4 1 7,1 - - 34,4 

 

 

Vidutinis abituriento laikytų VBE skaičiaus Visų VBE įvertinimų vidurkis 

Mokykloje 

Savivaldybės 
bendrojo 
ugdymo 

mokyklose 

Šalies bendrojo 
ugdymo 

mokyklose 
Mokykloje 

Savivaldybės 
bendrojo ugdymo 

mokyklose 

Šalies bendrojo 
ugdymo 

mokyklose 

3,24 3.00 3.2 46.70 43.40 50.7 
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Gimnazijos mokinių, 2016 m. ,2017 m. ir 2018 m. laikiusių VBE, vidutinių VBE įvertinimų palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų vidutiniais 

VBE įvertinimais pagal dalykus. 

 
 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba Biologija Chemija Fizika Istorija Geografija IT 

 

Gimnazija 

2018m. 45,4 34,7 58,5 54,6 58,6 31,5 44,6 39,1 34,4 

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 

 

Šilalės raj. 

 

2018m. 42,2 30,7 56,5 50,9 58,6 30,2 41,1 40 40,5 

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 

 

Lietuva 

 

2018m. 46,2 34,8 67,8 57,6 57,4 43 45,1 41,5 58,7 

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 

 

2018 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 24 - 10 6 5 - 1 1 1 5.3 21,4 

2. Menai 14 - - - - 1 3 3 7 9,1 12,5 

3. Technologijos 18 - - 1 3 1 3 4 6 8,3 16,1 

4. Lietuvių kalba ir literatūra  

(pakartotinė sesija) 

9 - 1 1 2 2 3 - - 6,1 8 

5. Iš viso 65 - 11 8 10 4 10 8 14   
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12. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  rezultatai  ir jų palyginimas 2016,2017 ir 2018 metais 

 

Lietuvių (gimtoji) kalba  

Metai 
2016 metai 2017 metai 2018 metai 

Pažymiai 
Metinis PUPP Metinis PUPP Metinis PUPP 

10 11 13 8 5 11 14 

9 19 16 24 22 23 21 

8 11 22 25 23 21 29 

7 22 24 20 29 22 22 

6 19 19 12 19 24 23 

5 12 9 19 10 22 20 

4 18 7 12 12 19 7 

3 0 2 0 0 0 4 

2 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 

Pažymio 

vidurkis 

6.87 G* R Š 7,1 G R Š 6,82 G R Š 

7,24 6,78 6,54 7,1 6,9 6,5 7,09 6,58 6,26 

Matematika 

Metai 
2016 metai 2017 metai 2018 metai 

Pažymiai 
Metinis PUPP Metinis PUPP Metinis PUPP 

10 13 5 4 8 7 3 

9 11 11 24 13 14 7 

8 15 10 12 17 16 10 

7 19 12 18 11 19 10 

6 10 17 20 13 21 13 

5 19 19 15 13 26 16 

4 25 26 27 24 39 56 

3 0 3 0 8 0 6 

2 0 7 0 10 0 11 

1 0 2 0 3 0 8 

Pažymio 

vidurkis 

6,6 G R Š 6,5 G R Š 6,12 G R Š 

5,71 5,23 5,76 5,8 5,2 5,8 4,88 4,07 4,74 

 

* G – gimnazija, R – Šilalės rajonas, Š - Lietuva 
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PUPP rezultatai pagal pasiekimų lygius (aukštesnysis , pagrindinis, patenkinamas lygis, nepasiektas patenkinamas lygis): 

 

 Matematikos PUPP Lietuvių (gimtosios) kalbos PUPP 

Pažymiai  10-9 8-6 5-4 3-1 10-9 8-6 5-4 3-1 

Mokinių 

proc.  

2018 m. 

7 24 51 18 25 53 19 

 

3 

Mokinių 

proc.  

2017 m. 

18 34 31 17 23 59 18 

 

- 

Mokinių 

proc.  

2016 m. 

14 35 40 11 26 58 14 

 

2 

 

 

2018 m. 31 procentas matematikos ir 78 procentai lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių 

pasiekimai įvertinti pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu. 2017 m. 52 procentų matematikos ir 82 procentai lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinime dalyvavusių mokinių pasiekimai įvertinti pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu. Patenkinamo pasiekimų lygio 2018 m. nepasiekė 18 procentų 

matematikos ir 3 procentai lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių. 2017 m. patenkinamo pasiekimų lygio  

nepasiekė 17 procentų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių mokinių, o lietuvių kalbos tokių mokinių nebuvo.2018 m. 

gana ženkliai suprastėjo matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai, nors gimnazijos rezultatai atitinka šalies vidurkį ir yra 

geresni už Šilalės rajono rezultatus.  
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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. 
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V. PASIEKIMAI DALYKŲ OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE,VARŽYBOSE 2017-2018 MOKSLO METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Olimpiada/konk

ursas/varžybos 

Klasė Mokinio vardas, pavardė Mokytojo v., 

pavardė 

Vieta Pastabos 

1. 29-oji Lietuvos 

mokinių 

informatikos 

olimpiada  

IVa 

IIIb 

Benas Miliūnas 

Martynas Dargis 

A. Jasinevičius I 

II 

Rajone 

2. Lietuvos mokinių 

anglų kalbos 

olimpiada (11kl.) 

IIIc 

IIIb 

Rasvydas Ugarinka 

Neda Šimkūnaitė 

D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

I 

III 

Rajone 

3. 51-oji Lietuvos 

mokinių 

biologijos 

olimpiada 

Ib 

IIIc 

IId 

IIIc 

IId 

IVd 

Brigita Mikalauskaitė 

Valdas Vitartas 

Marija Gedeikytė 

Gabrielė Jankauskaitė 

Margarita Gedeikytė 

Gabija Aurylaitė 

D. Žiauberienė 

G. Zobėlienė 

D. Žiauberienė 

G. Zobėlienė 

D. Žiauberienė 

G. Zobėlienė 

I 

I 

II 

II 

III 

III 

Rajone 

4. 56-oji Lietuvos 

mokinių 

chemijos 

olimpiada 

Ia 

IIIc 

Ic 

IIa 

IVd 

Ia 

IId 

IIIc 

IIId 

Kasparas Pocius 

Valdas Vitartas 

Modestas Aušra 

Neilas Sabockis 

Monika Stirbytė 

Liepa Gedvilaitė 

Margarita Gedeikytė 

Simona Terleckytė 

Martynas Jonelis 

J. Alminienė 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

J. Alminienė 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

J. Alminienė 

Ž. Danusienė 

Ž. Danusienė 

I 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

Rajone 

5. Respublikinis 

anglų kalbos 

konkursas 

IIa 

IId 

Justas Raudonius 

Margarita Gedeikytė 

Sigita Paulauskienė 

Daiva Eisimantienė 

II 

I 

Rajone 

6. Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

olimpiada 

IIa 

IId 

IIe 

IIIc 

IVe 

Eligija Petrikaitė 

Marija Gedeikytė 

Gvidas Irtmonas 

Simona Terleckytė 

Mintarė Dargytė 

I. Gabrielaitienė 

R. Mažrimienė 

S. Vaičikauskienė 

R. Mažrimienė 

I. Gabrielaitienė 

I 

II 

III 

III 

III 

Rajone 
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7. 66-oji Lietuvos 

mokinių fizikos 

olimpiada 

Ia 

IId 

IIa 

IIIc 

Ia 

IIa 

Liepa Gedvilaitė 

Marija Gedeikytė 

Eligija Petrikaitė 

Valdas Vitartas 

Agnė Dirmantaitė 

Neilas Sabockis 

R. Krompalcas 

R. Krompalcas 

A. Balčienė 

R. Krompalcas 

A. Balčienė 

R. Krompalcas 

I 

I 

II 

II 

III 

III 

Rajone 

8. 24-oji Lietuvos 

mokinių dailės 

olimpiada (8-12 

kl.) 

IIe Gvidas Irtmonas J. Baubkuvienė II Rajone 

9.        25-oji Lietuvos 

mokinių rusų 

kalbos olimpiada 

(10-11) 

IIIa 

IIc 

Gabrielė Macaitė 

Leonora Kononovaitė 

V. Rimkienė 

R. Mišeikytė 

II 

III 

Rajone 

10. 67-oji Lietuvos 

mokinių 

matematikos 

olimpiada (9-12 

kl.) 

IIa 

IId 

IId 

IIIc 

IIb 

Ia 

Neilas Sabockis 

Marija Gedeikytė 

Gvidas Irtmonas 

Valdas Vitartas 

Gustė Jurkutė 

Liepa Gedvilaitė 

 

R. Aurylienė 

G. Žemaitaitienė 

G. Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

G. Urbonienė 

S. Milašiūtė 

I 

II 

II 

II 

III 

III 

Rajone 

11. 28-oji Lietuvos 

mokinių istorijos 

olimpiada (10-

12kl.) 

IIIc 

IIa 

Valdas Vitartas 

Rūta Žąsytytė 

B. Paulius 

T. Vaitkūnas 

I 

II 

Rajone 

12. III komandinėje 

lietuvių kalbos 

olimpiadoje, 

skirtoje 

kalbininko 

Andriaus 

Ašmanto 

žymeniui laimėti 

 

IIa 

IIa 

IId 

IIe 

IIa 

IIIc 

IIIc 

IIIc 

I-II kl. komanda 

Eligija Petrikaitė 

Laura Aurylaitė 

Marija Gedeikytė 

Gvidas Irtmonas 

Neilas Sabockis 

Simona Terleckytė 

Valdas Vitartas 

Aida Aušraitė 

I. Gabrielaitienė II Regione 
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IIIa 

IIIb 

Gabrielė Macaitė 

Neda Šimkūnaitė 

13. 30-oji Lietuvos 

mokinių 

geografijos 

olimpiada 

IIe 

IIIb 

IVd 

IIa 

Ic 

Gvidas Irtmonas 

Deividas Varanius 

Rūta Jonikaitė 

Rūta Žąsytytė 

Gabija Jakaitė 

S. Zaikauskienė 

D. Kubaitienė 

D. Kubaitienė 

D. Kubaitienė 

D. Kubaitienė 

I 

II 

III 

III 

III 

 

Rajone 

14. Rietavo XVI –oje 

komandinėje 

matematikos 

olimpiadoje 

mokytojo Kazio 

Šikšniaus taurei 

laimėti 

 

IIIc 

IVa 

IVd 

IVa 

IVa 

Mokinių komanda: 

Valdas Vitartas, 

Kasparas Milišiūnas, 

Gabija Aurylaitė, 

Gabrielė Mockutė, 

Benas Miliūnas. 

 II 11-12 klasių 

moksleivių 

grupėje 

15. Jaunojo istoriko 

konkursas 

 

 IVd 

IIIc 

IId 

IId 

IVc 

Mokinių komanda: 

Gabija Aurylaitė, 

Valdas Vitartas, 

Marija Gedeikytė, 

Fausta Sragauskaitė, 

Paulius Jogminas. 

P. Bijūnas, 

T. Vaitkūnas 

II Rajone 

16. Modernaus 

profesinio 

mokymo 

konkurse 

art-ch 

Meninių 

iliustracijų 

kategorijoje 

 

IIa 

Komanda: 

Rūta Žąsytytė, 

Eligija Petrikaitė, 

Ingrida Vitkutė. 

A. Balčienė I Šalyje 

17. Konkursas 

„Medijų Lietuva“ 

skirtas visos 

Lietuvos 

moderniam ir 

IVd Eimantas Petrikas  I Šalyje 
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talentingam 

jaunimui. 

18. „Eurodebatų“ 

finalinis 

konkursas 

IIIb Martynas Dargis  I Šalyje 

19. 2017m. 

nacionalinio 

matematinio ir 

gamtamokslinio 

raštingumo 

konkursas 

Ia 

 

 

IIa 

Liepa Gedvilaitė 

 

 

Neilas Sabockis 

 I  

 

 

I 

 Iš gimnazijos I 

klasių mokinių 

 

Iš gimnazijos II 

klasių mokinių 

20. Šilalės rajono 

moksleivių 

vaizdo klipų 

konkursas „Mūsų 

kova prieš 

korupciją“ 

IVd 

IVd 

IVd 

Eimantas Petrikas 

Justinas   Čiaras 

Benas Miliūnas 

       

 I Rajone 

21. Jaunųjų 

matematikų 

varžytuvės 

Kvėdarnos K. 

Jauniaus 

gimnazijoje 

 

Ia 

Ia 

Ia 

Komanda: 

Vilius Košys 

Agnė Dirmantaitė 

Liepa Gedvilaitė 

S. Milašiūtė I Geriausia Šilalės 

rajono 

matematikų 

komanda 

22. Lietuvos mokinių 

biologijos 

olimpiados 

respublikinis 

konkursas 

IIIc Valdas Vitartas G. Zobėlienė III Šalyje 

23. Moksleivių 

teisinių žinių 

konkurso 

„Temidė“ I 

etapas 

IId 

IId 

IId 

IIa 

IIe 

Margarita Gedeikytė  

Goda Gerybaitė   

Rokas Kinderis 

Ieva Špečkauskaitė  

Vakaris Cibulskis 

I Šetikienė I Rajone 

24. Moksleivių IId Margarita Gedeikytė  I. Šetikienė II Regione 
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teisinių žinių 

konkurso 

„Temidė“ II  

etapas 

IId 

IId 

IIa 

IIe 

Goda Gerybaitė   

Rokas Kinderis 

Ieva Špečkauskaitė 

Vakaris Cibulskis 

25. Konkursas 

„Baltic Amber 

Summer 

Riga“2018 

Ia Gimnazijos šokių studija „Pinavija“ 

(14 mok.) 

A. Danisevičienė I Tarptautinis 

26. Moksleivių ir 

jaunimo dainų 

konkurse „Gražių 

dainelių daug 

girdėjau 2018“  

IVe Laura Aurylaitė E. Gedeikienė II  

27. Kings 

matematikos 

olimpiada 

Ic Guoda Jasevičiūtė S. Milašiūtė II žinių 

lygmuo 

 

28. Tarptautiniame 

edukaciniame 

konkuse Olympis 

2018 – Pavasario 

sesija 

Ia 

 

 

 

 

 

 

Id 

 

Id 

 

 

Id 

Vilius Košys (9 diplomai, 4 medaliai) 

 

 

 

 

 

 

Deimantė Savickaitė 

 

Rimantė Stungurytė  

 

 

Greta Kairytė  

 

 

G. Juškienė 

(anglų k. III, 

lietuvių k. I, 

matem. I, 

fizika I, IT II, 

chem. I, biol I, 

geogr. II, its.I) 

 

(diplomas 

anglų III) 

 

(anglų k. II) 

 

(anglų k. 

padėka) 

 

4 medaliai, 11 

diplomų, 1 

padėka 

29. Regioninis 

bendrojo 

lavinimo 

IId 

IId 

IId 

Mariją Gedeikytė  

 Margaritą Gedeikytė 

 Emiliją Andriušaitė   

R. Arlauskienė I Regione 
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mokyklų mokinių 

5-asis Kalėdinis 

tinklinio 

turnyras.                                                                                                                                                                                                       

IIc 

IIIc 

IIIb 

IVd 

IVc 

Ic 

Ic 

Ulą Klimbytė    

Meda Bernotaitė   

 Gerda Rudminaitė  

Augusta Krenciūtė  

 Deimantė Beržinytė  

 Guoda Jasevičiūtė  

 Natalija Gedgaudaitė    

30. 2017-2018 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

žaidynių svarsčių 

kilnojimo 

varžybos. 

IIc 

IIIa 

IVb 

IVb 

IIIa 

IIId 

Id 

IIId 

Id 

IIc 

Jonas Gudauskas  

 Alanas Vyštartas  

 Andrius Beržinis 

 Giedrius Jokubauskas 

 Giedrė Košinskaitė 

  Arūnas Jonikas  

 Linas Leščauskas  

 Rytis Dumčius 

 Eimantas Dargis 

 Gytis Rameikis 

D. Kėbla II Rajone 

31. 2017-2018 m.m. 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių tinklinio 

varžybos 

 

Ia 

Ic 

Ic 

IIc 

IId 

IId 

Ia 

IId 

IIc 

Ia 

Komanda: 

Rugilė Beržinytė, 

Natalija Gedgaudaitė, 

Guoda Jasevičiūtė, 

Ula Klimbytė, 

Margarita Gedeikytė, 

Marija Gedeikytė, 

Gabija Račkutė, 

Emilija Andriušaitė, 

Ugnė Dobilaitė, 

Gustė Bartkevičiūtė. 

R. Arlauskienė II Rajone 

32. 2017-2018 m.m. 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių stalo 

teniso varžybos 

Ia 

Ia 

Ia 

Liepa Gedvilaitė 

Rugilė Beržinytė 

Domantė Irtmonaitė 

I. Šetikienė III Rajone 

33. 2017-2018 m.m. Ia Julius Žymančius I. Šetikienė III Rajone 
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Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių kroso 

estafetėse 

IIa 

IIa 

IId 

IId 

IIe 

IIe 

IIId 

Irma Gečaitė 

Robertas Zobėla 

Gabrielė Vydmantaitė 

Margarita Gedeikytė 

Hubertas Leščauskas 

Povilas Auškalnis 

Aušrinė Trijonaitytė 

34. 2017-2018 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų 

žaidynių 

lengvosios 

atletikos atskirų 

rungčių 

varžybose  

 

IIa 

IIe 

IIe 

IIe 

IId 

IIc 

Vaikinų komanda: 

Robertas Zabėla, 

Hubertas Leščiauskas,  

Povilas Auškalnis,  

Lukas Šerpytis, 

Erikas Laurinavičius, 

Jonas Gudauskas 

I. Šetikienė I Rajone 

35. 2017-2018 

mokslo metų 

Šilalės rajono 

mokyklų žaidynių 

lengvosios 

atletikos atskirų 

rungčių varžybose 

 

IId 

IIId 

IId 

IVd 

IIa 

Ib 

Merginų komanda: 

Gabrielė Vydmantaitė 

Aušrinė Trijonaitytė 

Margarita Gedeikytė 

Augustė Krenciūtė 

Irma Gečaitė 

Gabrielė Šiaudvytytė 

I. Šetikienė II Rajone 
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13. Savitos gimnazijos kultūros ir vertybių sistemos  puoselėjimas 

 

Puoselėjant savitą gimnazijos kultūrą, gimnazijoje organizuota nemažai veiklų, 

įtraukusių ne tik mūsų  bendruomenę, bet ir aplinkines mokyklas.  2017 m. rugsėjo 15 d. vyko 

konferencija   „Kultūrinis kraštovaizdis: Nuo piliakalnių iki miesto bokštų“, kurioje piliakalnių 

metams skirtas veiklas pristatė gimnazijos muziejininkų būrelis,  Šilalės rajono mokyklų atstovai. 
Tradiciškai gimnazijos muziejininkai organizavo Simono Gaudėšiaus vardo dienos šventę, kurios 

metu surengta ekspozicija, skirta Simonui Gaudėšiui, skaityti  miesto gyventojų prisiminimai apie 

gimnazijos įkūrėją. Pildant gimnazijos steigėjo biografiją naujais faktais, lankytasi Viekšniuose, 

patikslinti  gyvenimo ir veiklos momentai.  

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. Net 30 mūsų gimnazistų savanoriavo  

Šilalėje surengtoje  XIV-oje  respublikos politinių kalinių ir tremtinių šventėje „Leiskit į Tėvynę“, 2 

mokiniai pelnė laurus šventei skirtame dainų ir poezijos konkurse.  

Sveikindami Lietuvą su 100-uoju Nepriklausomybės gimtadieniu, gimnazijos mokiniai 

ir mokytojai organizavo įvairių veiklų. Siekdami sutelkti bendruomenę, gimnazijos mokytojai su 

mokiniais vykdė projektą „Aš – Šeima - Mokykla – Šilalė - Lietuva“. Sukurtas filmukas „Graži tu, 

mano brangi Tėvyne“. Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie iniciatyvos ir nupynė 115 tautinių 

juostų po 90 cm - iš viso  103 metrus.  Gimnazijos mokytojai vedė atvirą lietuvių kalbos ir 

literatūros  bei  užsienio kalbų pamoką „100 posmų Lietuvai“, klasių kolektyvai kūrė ekspoziciją  

„Žmonės, kūrę Lietuvą“, dalyvavo mieste organizuojamuose renginiuose.  Miesto įmones ir įstaigas 

mokinių savivalda  jubiliejiniais metais nutarė pasveikinti naujai. Klasės pasiskirstė ir aplankė  

įstaigas Šilalėje ir rajone, nešdami darbuotojų kolektyvams žinutę apie Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės prasmę, fiksavo nuotaikingas susitikimų scenas, išleido šių nuotraukų stendą. Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui gimnazijoje surengtas iškilmingas koncertas, kuriame dalyvavo 

meno kolektyvai. Svarbiu kultūros reiškiniu tapo tautinių šokių kolektyvo ir „Salto“ studijos 

sukurtas šokio spektaklis „Pušų viršūnėse“, pelnęs pripažinimą rajone ir už jo ribų.   

Vieni svarbiausių gimnazijos kultūros puoselėjimo veiksnių – jaunimo organizacijų 

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

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

rengiant gimnazijos, miesto šventes. 

 Planuojant ir vykdant   mokinių karjeros veiklas, gimnazistams pasiūlyti susitikimai 

su  sėkmingai besimokančiais ir  dirbančiais buvusiais mūsų gimnazijos mokiniais. Klausydamiesi  

jų sėkmės istorijų,  mokiniai   skatinami  atsakingai rinktis gyvenimo poziciją, tolimesnę darbo 

karjerą. Tradicinis gimnazijos renginys – Karjeros diena. Siekiant suteikti kuo išsamesnę 

informaciją apie kino meną, gimnazijoje lankėsi kūrybinių projektų centras, pasiūlęs  kino 

edukacijos projektą „Kino busas“, kurio veiklose dalyvavo 18 mūsų gimnazistų, sužinojusių 

scenarijaus rašymo  bei filmavimo subtilybių.  

Įdomias veiklas gimnazistams pasiūlė Idėjų inkubatorius, kurį organizavo City Alumni 

Šilalė kovo 23 dieną. Paskaitų, užsiėmimų, pokalbių, kūrybinių dirbtuvių ir fotosesijų metu 

gimnazistai buvo kviečiami susipažinti su įvairiomis mokslo sritimis, kviečiami diskutuoti su 

pranešėjais ir  buvo drąsinami aktyviai kurti savo ateitį, nebijoti pokyčių.  

Siekiant kuo geriau susipažinti su būsimais gimnazistais, organizuojamos atvirų durų 

dienos, kurių metu progimnazijos aštuntokai lankosi pas būsimas auklėtojas, aplanko gimnazijos 

kabinetus, biblioteką, sporto salę, valgyklą, jiems programą rengia vyresnieji gimnazistai.  

2017-2018 mokslo metais, siekiant sudominti gimnazistus tiriamaisiais darbais, 

parengti projektinių darbų I-II klasių gimnazistams rašymo nuostatai.  Mokslo metų pabaigoje 

mokiniai, kuriems geriausiai sekėsi rašyti projektinius darbus, dalijosi savo įgyta patirtimi 

konferencijoje „Labora“.  

Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistų organizuojamomis veiklomis siekiama, kad 

kiekvienas mokinys galėtų atrasti save, dalyvautų pamėgtose ir visai naujose veiklose. Siekiant 
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formuoti pozityvų mąstymą,  jau kelerius metus pagalbos mokiniui specialistų komanda organizuoja 

akcijas, parodas, konkursus, skirtus mokinių asmenybių pažinimui.  Mokslo metų pradžioje 

organizuota piešinių paroda „Pasaulis yra gražus“. Skatinant mokinių kūrybiškumą, organizuota 

fotografijų paroda „Dalintis gera: Aš myliu Šilalę“, išleistas metų kalendorius su konkurso 

nugalėtojų nuotraukomis.  Minint pasaulinę AIDS dieną, mokiniai dalyvauja protų mūšiuose. 

Konkurse  „ Jei manai, kad tu gali, tu – gali“ gimnazistai pristato bendruomenei  savo gražiausius 

darbus, kūrinius, pademonstruoja turimus talentus. Šiuose koncertuose kviečiami ir noriai dalyvauja 

mokinių tėveliai. Mokslo metų pabaigoje organizuojama šventė „Sėkmės paukštė“ tampa 

prasmingu visų mokslo metų apibendrinimu. Jos metu  teikiami apdovanojimai  ir nominacijos   už 

atkaklų, kryptingą  darbą, siekiant savo svajonių.   

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, visuotinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, bėgimas 

gyvybės ir mirties keliu Vilniuje – laiko patikrintos veiklos, kurių metu bendruomenėje vyksta 

svarbūs pokyčiai.  

2017-2018 metais, skatinant didesnį mokinių tėvų įtraukimą į gimnazijos gyvenimą, 

surengta konferencija „Tėvų ir mokyklos partnerystė mokymosi sėkmei“, kurioje pristatytas tyrimas 

„Mokinių savijauta ir tarpusavio santykiai“, diskutuota aktualiais bendradarbiavimo klausimais.  

Projekto „Renkuosi mokyti mokyklų kaitai“ komanda organizavo  klasių bendruomenių protų 

mūšių turnyrą, kurio metu išrinktos vieningiausios, labiausiai susitelkusios klasių komandos, kurias 

sudarė mokiniai, tėvai ir klasės auklėtojas.   

Renkant geriausius atstovus, telkiant visus įdomioms, prasmingoms veikloms, 

gimnazijos  mokytojai ir mokiniai  inicijuoja  akcijas, šventes, konkursus, kuriuose dalyvauti 

skatinami ne tik mūsų gimnazistai, bet ir svečiai iš rajono mokyklų, kitų miestų. Tai jau keturioliktą 

kartą organizuotas  vieno kūrinio konkursas „Labas“, devintus metus skaičiuojanti mokinių 

labiausiai pamėgta „Pavasario šokių fiesta“, keturioliktą kartą - Knygnešio dienai skirta akcija 

„Padovanok naują knygą gimnazijos bibliotekai“.  Klasių bendruomenės kasmet dalyvauja   

Adventinėje popietėje „Gerumas mus vienija“,  Rudens skaitymuose, Turizmo dienoje, 

Raštingiausio gimnazisto rinkimuose, kituose  prasminguose renginiuose.   

Jau kelerius metus akcentuojame nuoseklų  pirmokų kultūrinį  ugdymą: jiems 

skiriamos pažintinės gimnazijos istorijos veiklos, mokiniai kviečiami prisijungti prie vyresniųjų 

draugų rengiamų programų. Mūsų pirmokai, dalyvaudami Gimnazisto inauguracijos šventėje, gavo 

pirmoko pasą, pasižadėjo laikytis gimnazijos bendruomenės susitarimų.  Menų mokytojų 

organizuotoje  menų valandoje „Mamos dienos belaukiant“ pirmokai, padedami menų mokytojų, 

rašė laiškus, kūrė šventinius atvirukus mamoms, išskirtines dovanas, įvairiausio pobūdžio 

staigmenas, sužinojo  šventinio stalo serviravimo ypatumų.  

Gimnazijos mokytojai plečia savo bendradarbiavimą, kuriuo siekiama kuo geriau 

pažinti tiek klasę, tiek atskirą mokinį. Vedant integruotas pamokas, pamokas klasių grupėms, 

vykdant trumpalaikius ir ilgalaikius  projektus, gimnazijos mokytojai bendradarbiauja, kartu ieško 

geriausių sprendimų. Veikli gimnazijos Sveikos gyvensenos grupė kasmet kolegoms ir mokiniams 

pasiūlo įdomių renginių, ugdančių sveikos gyvensenos nuostatas. Renginyje „Mėlynos spalvos 

žaismas tavo lėkštėje“ grupės narės pakvietė bendruomenę paragauti  sveikuoliškų  užkandžių, 

vaišino vaistažolių arbatomis.  

Bendradarbiaudami su Tauragės „Versmės“ gimnazija,  gimnazijos matematikos 

mokytojai  dalyvauja projekte „10 klasių mokinių matematinio raštingumo gerinimas“. Gimnazijoje 

įrengta nauja moderni  kompiuterių klasė.  Jau antrą kartą gimnazijoje organizuota  Matematikos 

savaitė, kurios metu į gimnaziją atvyko lektorių  iš šalies aukštųjų mokyklų, svečiavosi kitų miestų 

matematikai, organizavę mokiniams įdomias pamokas. Gamtos mokslų mokytojai organizavo 

„Tyrėjų naktis“, pakvietė pirmokų gimnazistų tėvelius dalyvauti bendrose veiklose, trečią kartą 

organizavo konferenciją „Stebėk, pažink, suprask ir taikyk“, kurioje sulaukė svečių iš rajono ir 

aplinkinių miestų mokyklų.    
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Kuriant savitą kultūrą, labai svarbus  kolegialumas, draugyste ir pasitikėjimu paremtas 

ryšys. Mokytojai turi tradiciją keliauti kartu, vyksta  tiek į  Lietuvos vietoves, tiek ir  į tolimesnius 

kraštus. Lankytasi  Platelių Šaltojo karo muziejuje, vėliau keliauta  į  Slovakiją. Gimnazijos 

lituanistės 2017-2018 metais ne tik drauge lankė įvairius kultūrinius renginius, bet ir keliavo į  

Vinco Mykolaičio Putino tėviškę  Pilotiškių kaime, Šatrijos Raganos dvarą Užventyje, pabuvojo 

Ievos Simonaitytės memorialiniame muziejuje Priekulėje. Kartu su mokytojais kelionėse dalyvauja 

ir mokiniai. Esame sutarę, kad   mokykloje  svarbu siekti  ne tik aukštų  akademinių  rodiklių, bet ir   

auginti  brandų, kultūringą, žingeidų  jauną žmogų.  

                                                                                     

14. Materialiniai ištekliai. 

 

2018 metų gimnazijos patvirtintas biudžetas yra  1 859 850 eurai. Švietimo kokybės ir 

mokymosi aplinkos užtikrinimo programa  priemonė „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas 

gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose“ (mokinio krepšelio lėšos) –  694 739 eurai, 

savivaldybės biudžeto lėšos – 327 611  eurai, pajamos už atsitiktines paslaugas 37 500 eurų, „2016-

2018 metų Šilalės rajono savivaldybės investicijų programa“ valstybės investicijų lėšos - 800 000    

eurų. Detalus biudžetas pateikiamas lentelėje: 

 

Programa Priemonė Išlaidų straipsnis Patvirtinta lėšų 

2018 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 518,1 

Socialinio draudimo įmokos 158,2 

Mokymo priemonės 9,5 

Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

2,7 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2,9 

Komandiruočių išlaidos 0,9 

Pažintinė veikla ir profesinis 

orientavimas 

1,4 

Darbdavių socialinė parama 1,0 

 Viso  694,7 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

Darbo užmokestis 171,3 

Socialinio draudimo įmokos 55,1 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 1,5 

Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

3,5 

Komandiruočių išlaidos 0,6 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

2,5 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,7 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

57,3 

Informacinių technologijų prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

2,9 

Reprezentacinės išlaidos 0,3 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

2,5 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

9,7 
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Darbdavių socialinė parama 

pinigais 

0,3 

  Kito ilgalaikio materialiojo turto 

įsigijimo išlaidos 

3,5 

 Viso  311,7 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2017 m. įsiskolinimams padengti 7,3 

 „Ugdymo proceso 

ir aplinkos 

užtikrinimas 

gimnazijos tipo 

bendrojo ugdymo 

mokyklose“. 

Pajamos už 

atsitiktines 

paslaugas ir 

patalpų nuomą. 

Mitybos išlaidos  25,5 

Materialiojo turto paprastojo 

remonto išlaidos 

2,0 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

3,6 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo 

išlaidos 

2,4 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

4,0 

 Iš viso pagal 

priemonę 

 37,5 

 Mokinių 

pavėžėjimas 

„geltonaisiais“ 

autobusais 

Transporto išlaikymo ir 

transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

5,8 

  ‚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). 

1,3 

 Mokytojų, 

mokinių, 

pavežimas į 

renginius, 

olimpiadas, 

varžybas, vykdyti 

priežiūrą ir kt. 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokinių dalyvavimas 

olimpiadose, konkursuose ir kt. 
0,6 
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Iš viso programoje    

„Valstybinių 

(perduotų 

savivaldybėms) 

funkcijų vykdymo 

programa“ . Valstybės 

lėšos. 

Socialinė parama 

mokiniams. 

Valstybės lėšos 

 

Nemokamo mokinių maitinimo 

administravimo išlaidų 

padengimas 

0,9 

„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 
800,00 

 

15. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita: 

2017 – 2018 m.m. gimnazijoje atliktas sričių: „Rezultatai“ – rodiklio 1.2.1. ir 

„Lyderystė ir vadyba“ – rodiklių 4.1.2., 4.3.1. įsivertinimas.  

 Tyrimai ir apklausos vykdomos naudojant IQES  online platformą.   

 Atliekant  mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą veiklos sritys ir rodikliai vertinami:  

visiškai sutinku; ko gero, sutinku; ko gero, nesutinku; visiškai nesutinku. 

 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu 

patvirtinta darbo grupė. 

 Apklausoje į pateiktus klausimynus atsakė 68,0 ℅ mokytojų, 90,0 ℅ mokinių ir 50,0 

℅ 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. Mes, tėvai, turime pakankamai galimybių 

dalyvauti mokyklos veikloje (pvz. mokyklos 

gyvenime, renginiuose). 3,7 

2. Mums, tėvams, yra aišku, į ką, kilus 

klausimams, galime kreiptis. 3,7 

3. Mokykloje vyksta kultūriniai renginiai 

vietos bendruomenei. 3,6 

4. Mokykloje yra skatinamos iniciatyvos. 3,5 

5. Mokyklos bendruomenės nariai skatinami 

įgyti naujų įgūdžių. 3,5 

1. Mūsų mokykloje įsiklausoma į skirtingas 

nuomones. 2,5 

2. Mokykloje vyrauja tarpusavio pasitikėjimo 

atmosfera. 2,7 

3. Mokytojai man pasako, ko jie tikisi iš manęs 

mokykloje. 2,8 

4. Mano vaikas gerai jaučiasi kiekvieno(os) 

mokytojo(os) pamokose. 3,0 

5. Mokytojai ir tėvai bendradarbiauja auklėjimo 

klausimais. 3,2 

 TOBULINTINA 

1. Mūsų mokykloje įsiklausoma į skirtingas nuomones. 2,9 

2.Mokykloje vyrauja tarpusavio pasitikėjimo atmosfera. 2,5 

3.Mokyklos mokiniai draugiški ir padeda vienas kitam. 2,4 

4.Mokytojai man pasako, ko jie tikisi iš manęs mokykloje. 2,4 

5.Mokykloje mano vaikas yra motyvuojamas siekti gerų mokymosi rezultatų. 2,3 
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VI. 2017-2018  MOKSLO METŲ JĖGŲ LAUKO ANALIZĖ 

 

Veiklos 

sritis 

Stiprybės Silpnybės Galimybės Grėsmės 

Rezultatai * Sėkmingai 

įgyvendinamos  

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programos. 

*Geri individualūs 

atskirų mokinių 

pasiekimai (PUPP, 

brandos egzaminai, 

olimpiados, 

konkursai). 

 

*Tik nedidelė dalis 

mokinių pasiekia 

aukštesnįjį 

pasiekimų lygį per 

VBE, PUPP. 

*Nedidėjantis 

bendras 

pažangumo 

vidurkis, labai 

gerai besimokančių 

mokinių skaičius, 

nepakankamai 

ženkliai gerėjantys 

lankomumo 

rodikliai.  

*Glaudesnis 

bendradarbiavima

s su socialiniais 

partneriais 

sudarant sąlygas 

atsiskleisti įvairių 

gebėjimų 

mokiniams. 

* Mokinių 

pareigingumo, 

atsakomybės už 

mokymąsi 

ugdymas. 

 

*Dalies 

bendruomenės 

pasitikėjimo  

stoka, 

ambicingų tikslų 

ir lūkesčių savo 

mokymui(-si)  

neturėjimas. 

 

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. 

 

* Nepakankamai 

sudarytos 

galimybės  

kiekvienam 

mokiniui  patirti 

įvairius mokymosi 

būdus ir formas, 

išbandyti įvairių 

rūšių užduotis ir kuo 

įvairesnes veiklas 

įvairiuose 

kontekstuose  

 * Neveiksmingas 

grįžtamasis ryšys 

siekiant kiekvieno 

mokinio asmeninės 

pažangos (ne 

visada  teikiama 

informacija būna 

abipusė, 

informatyvi, 

asmeniška ir 

skatinanti mokinį 

siekti asmeninės 

pažangos).    

*Ne visi mokytojai 

dirba šiuolaikiškai, 

įdomiai bei 

veiksmingai. 

* Ugdymo 

proceso 

modernizavimas  

naudojant 

naujausias 

mokymo 

priemones  

* Dažniau taikyti 

patrauklius, 

netradicinius, 

skatinančius 

aktyvų mokinių 

dalyvavimą, 

ugdymo metodus, 

atsižvelgiant į 

mokinių poreikius 

ir galimybes. 

*Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

*Dalies 

bendruomenės 

nepritarimas 

naujų tradicijų 

atėjimui į 

ugdymo 

procesą, 

šiuolaikinės 

mokymo 

paradigmos 

taikymui 

pamokoje. 

Ugdymo(si) 

aplinkos 

* Tikslingai 

panaudojamos 

biudžeto ir paramos 

lėšos. 

* Nepakankamai 

išnaudojamos 

galimybės pamokas 

organizuoti 

*Konstruktyvus 

informacinių 

technologijų 

naudojimas 

*Nepakankamas 

finansavimas 

gimnazijos 

renovacijos 
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* Turtinga 

gimnazijos IT ir 

organizacinės 

technikos bazė. 

*Sutvarkytos 

gimnazijos patalpos, 

atnaujinamos 

edukacinės erdvės, 

jos pritaikomos 

mokymuisi. 

netradicinėse 

edukacinėse 

erdvėse. 

*Funkcionalių 

baldų trūkumas 

šiuolaikinės 

pamokos 

organizavimui. 

pamokose. 

* Naujų, 

šiuolaikiškų 

edukacinių erdvių 

kūrimas . 

* Mokymosi-

poilsio zonų 

įrengimas 

gimnazijos lauko 

teritorijoje.  

*Rėmėjų, 

partnerių paieškos 

plėtra. 

užbaigimui. 

 Lyderystė ir 

vadyba 

*Aiški gimnazijos 

vizija, misija, tikslai 

ir uždaviniai 

*Geras 

mikroklimatas, 

užtikrinamos 

bendruomenės narių 

lygios galimybės  

* Puoselėjamos 

gimnazijos tradicijos  

* Gimnazijos 

vadovai skatina ir 

palaiko 

bendruomenės 

iniciatyvas, telkia 

komandiniam 

darbui. 

*Talentingi, gabūs, 

kūrybingi mokiniai, 

garsinantys mokyklą. 

* Stiprus mokytojų 

kūrybinis potencialas. 

*Tėvai menkai 

įsitraukia į 

gimnazijos 

tobulinimą, savo 

vaikų ugdymą(si). 

*Trūksta diskusijų, 

kuriose  

bendruomenės 

nariai galėtų 

išsakyti savo 

skirtingas 

nuomones, pateikti 

savo siūlymus dėl 

sprendimų 

priėmimo. 

*Lyderių 

pasitelkimas 

suburiant 

gimnazijos 

bendruomenę 

pokyčiams, 

inovacijoms 

ugdymo srityje. 

*Gimnazijos 

veiklos 

viešinimas. 

*Efektyvesnis 

lyderystės 

delegavimas 

 

*Mokytojų 

nusivylimas 

savo profesine 

veikla ir 

švietimo 

sistemoje 

vykdomomis 

reformomis. 

* Mažėjantis 

mokytojų darbo 

krūvis ir darbo 

užmokestis. 

 *Tėvų 

pasyvumas 

sprendžiant 

pagalbos vaikui 

ir ugdymo 

kokybės 

gerinimo 

klausimus.  

 

VII. PRIORITETAI 2018-2019 MOKSLO METAMS 

 

16. Prioritetas – ugdymo kokybės gerinimas.                   
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VIII. 2018-2019 MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) galimybes bei poreikius ir užtikrinantis nuolatinę 

mokymo(si) pažangą. 

   

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

1.1. Tobulinti mokymo(si) 

organizavimą (formas, 

metodus, turinį) ir 

pritaikyti prie mokinių 

poreikių. 

1. Modelio „Mokomės mokyti“ 

taikymas. 

 

 

 

 

2.Atviros (ir integruotos) 

pamokos. 

 

 

3. Mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų stebėjimo, 

duomenų panaudojimo 

veiksmingam mokymo(-si) 

proceso planavimui sistemos 

tobulinimas. 

4. Vykdyti sistemingą pamokos 

kokybės vertinimą ir įsivertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Kaupti ir viešinti IT 

panaudojimo ugdymo procese 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinė 

taryba 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinė 

taryba 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

Mokytojai rengia vieni kitiems mokymus, dalinasi 

savo patirtimi, kartu ieško būdų kaip spręsti vieną 

ar kitą problemą (suvaldyti klasę, motyvuoti 

mokinį ir t.t.). Per mokslo metus suorganizuoti 

bent 2 mokymai, juose dalyvauja ne mažiau kaip 

50 proc. mokytojų. 

Kiekviena metodinė grupė praveda bent 1 atvirą 

(integruotą) pamoką per metus. 30 – 40 procentų 

mokytojų stebi 1-2 kolegų pamokas per metus, jas 

drauge aptaria.  

Parengtas mokinių individualios pažangos ir 

pasiekimų stebėjimo tvarkos aprašas, kuriuo 

praktiškai naudojasi ne mažiau kaip 80 proc. 

mokytojų ir 50 proc. mokinių. 

 

 

Ne mažiau kaip 30  proc. mokytojų sistemingai 

vykdo pamokos organizavimo kokybės vertinimą  

ir įsivertinimą,  atsižvelgia į jo rezultatus 

planuodami tolimesnį ugdymo procesą. 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui kiekvieną 

mėn. stebi  ne mažiau kaip 10 mokytojų vykdomų 

veiklų.  

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2019 03 01 

 

 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 
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sėkmės istorijas. ugdymui 3-5 mokytojai pristatys savo patirtį kolegoms. 

1.2. Plėtoti mokytojų 

profesines 

kompetencijas. 

1. Vadovų ir mokytojų 

individualus dalyvavimas 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose apie šiuolaikinės 

pamokos organizavimą.  

 

2. Patirties iš kvalifikacijos 

tobulinimo renginių sklaida 

metodinėse grupėse. 

 

 

3. Dalyvavimas ir refleksija 

Pedagogas.lt , e-mokykla, 

,,Ugdymo sodas“,  „Mokytojo 

TV“ organizuojamuose 

nuotoliniuose, interaktyvių  

pamokų mokymuose, 

skaitmeninių mokymo priemonių 

elektroninėje erdvėje, mokymų  

platformose.  

Direktorius, 

metodinė taryba 

 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

 

Dalykų mokytojai, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Gimnazijoje organizuojamas bent 1 seminaras, 

kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 70 proc. 

mokytojų.  

Kiekvienas mokytojas,  pagalbos mokiniui 

specialistas dalyvauja bent 2 kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose per metus. 

Kolegialus mokytojų mokymasis (ne mažiau kaip 

70 proc. individualiai kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dalyvavusių mokytojų pristatys 

mokymų turinį metodinėje grupėje), naujovių 

taikymas ugdymo procese. 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokytojų įsitraukia ir 

dalyvauja veiklose, tobulina asmenines 

kompetencijas, tai fiksuoja savianalizės anketoje. 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Ugdyti mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

1. Mokinių individualios 

pažangos ir pasiekimų stebėjimo 

sistemos taikymas. 

 

2. Sisteminga mokinių pažangos ir 

pasiekimų analizė. 

 

 

 

 

3. Mokinių kontrolinių, 

savarankiškų, kūrybinių darbų 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

 

 

Administracija, 

dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

 

 

 

Klasių auklėtojai, 

Mokymosi ciklo pradžioje bus organizuojamas 

kiekvieno mokinio mokymosi lūkesčių 

nusistatymas, ciklo pabaigoje – lūkesčių atitikimo 

mokymosi rezultatams analizė. 

Mokinių pažanga ir pasiekimai aptariami 

metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

posėdžiuose; parengtas mokinių pažangos ir 

pasiekimų gerinimo priemonių planas, metodinėse 

grupėse priimami susitarimai dėl plano priemonių  

įgyvendinimo. 

Bent 50 proc. mokytojų skatins mokinius 

pažangos ir pasiekimų fiksavimui bei stebėsenai 

2018-2019 

m.m. 

 

 

Iki 2018-2019 

m.m. I-ojo 

pusmečio 

pabaigos 

 

 

 

Nuo 2019 02  
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kaupimas mokinio individualios 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

aplanke.  

dalykų mokytojai naudoti vertinimo aplankus,  ne mažiau kaip 25 

proc. mokinių juos turės. 

1.4. Stiprinti gimnazijos 

bendruomenės 

(mokinių, mokytojų, 

pagalbos specialistų, 

tėvų) 

bendradarbiavimą 

teikiant pagalbą 

mokiniui. 

1.Tėvų įtraukimas į mokymo(-si)  

veiklų organizavimą gimnazijoje. 

 

2.Konsultacijų sistemos 

efektyvumo didinimas 

 

 

 

3.Tobulinti klasės auklėtojų ir 

dalykų mokytojų 

bendradarbiavimą. 

 

4. Pamokose taikyti individualias 

ugdymo strategijas ir alternatyvius 

metodus, atsižvelgiant į mokinio 

raidos ypatumus. 

5.Modelio „mokinys – mokiniui“ 

diegimas. 

„Renkuosi mokyti 

mokyklų kaitai“ 

komanda 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, VGK 

nariai 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

Metodinė taryba, 

mokinių taryba 

Augs mokinių ir tėvų įsitraukimas į gimnazijos 

veiklą, tėvai aktyviai prisidės organizuojant bent 

2-3 veiklas mokiniams . 

Individualiomis dalykų mokytojų konsultacijomis 

naudosis ne mažiau kaip 30 proc. mokinių, bent 2 

proc. padidės labai gerai besimokančių mokinių 

skaičius. 

 

Klasių auklėtojai ne rečiau kaip 3 kartus per metus 

organizuoja klasėje dirbančių mokytojų 

susitikimus, suderinami ilgalaikiai planai, 

aptariami klasės ugdymosi rezultatai. 

Didės mokinių motyvacija, mokymosi 

efektyvumas, gerės emocinis nusiteikimas (3 - 5 

proc. didesnis mokinių, pasiekusių pagrindinį 

pasiekimų lygmenį, skaičius).  

Įtaigesnis tų pačių žinių bendraamžiams 

aiškinimas (su mokytojo pasyviu dalyvavimu). 

2018-2019 

m.m. 

 

2. Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę. 

 

Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

2.1. Skatinti mokinių 

iniciatyvumą ir 

pilietiškumą, kuriant 

šiuolaikišką ir 

tradicijas puoselėjantį 

gimnazijos gyvenimą. 

1. Organizuoti dvyliktojo 

gimnazijos mokinių prezidento 

rinkimus. 

2. Gimnazijos mokinių tarybos ir 

Prezidento veikla, tradicijų 

diegimas. 

 

 

3. Gimnazistų  atstovų susitikimai 

Z.Masteikienė, 

mokinių taryba 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Z.Masteikienė, 

mokinių prezidentas 

Direktorius, mokinių 

Išrinktas mokinių prezidentas, rinkimuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 60 proc. mokinių. 

 

Inicijuojamos, organizuojamos ir puoselėjamos 

mokiniams įdomios veiklos ( įgyvendintos bent 2 

naujos iniciatyvos). 

 

 

Stiprėja mokinių savivalda gimnazijoje, 

Rugsęjis-spalis 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

Kartą per 
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su gimnazijos direktoriumi. 

4. Sudaryti sąlygas gabiems 

mokiniams tenkinti saviraiškos 

poreikius dalyvaujant 

tarptautinėje Dofe programoje. 

 

 

 

5. Gimnazijos poilsio erdves 

papuošti mokinių freskomis. 

prezidentas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

S.Petrauskienė, 

mokytojos 

R.Arlauskienė, 

G.Juškienė 

Dailės mokytoja 

J.Baubkuvienė 

įsiklausoma į mokinių siūlymus. 

Sudaryta  gabių ir iniciatyvių mokinių grupė 

dalyvaujanti programoje. 

 

 

 

 

 

1-2 poilsio erdvės papuoštos mokinių sukurtomis 

freskomis, kurios atspindi gimnazistų dailės 

gebėjimus, erdvei suteikia  jaukumo ir savitumo. 

mėnesį 

Nuo 2018 10 

 

 

 

 

 

 

Iki 2019 05 

2.2. Kurti saugų 

gimnazijos 

mikroklimatą, vykdyti 

socialinių ir emocinių 

kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo 

programą. 

1. Rengti kas mėnesinį mokinių ir 

mokytojų forumą. 

 

 

2.Tęsti programos „Raktai į 

sėkmę“ įgyvendinimą.  

 

 

 

3.Įgyvendinti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveika mokykla - 

sveika bendruomenė“. 

 

4.Nuolat atlikti mokinių ir 

darbuotojų  savijautos gimnazijoje 

tyrimus. 

 

 

5. Organizuoti protmūšių turnyrą 

„Klasių kovos“. 

Tomas Vaitkūnas 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

S.Petrauskienė, 

klasių auklėtojai 

Sveikos gyvensenos 

grupė. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

psichologė, soc. 

pedagogė. 

Projekto „Renkuosi 

mokyti mokyklų 

kaitai“ komanda 

Taikant demokratiškas priemones, vystant 

polilogą, gimnazijos bendruomenė turi galimybę 

aptarti problemas ir ieškoti jų sprendimų drauge. 

Suorganizuoti bent 4 forumai. 

Gerės mokinių , mokytojų savijauta, klasių 

mikroklimatas. 

 

 

 

Kuriama sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė 

aplinka, programos įgyvendinime dalyvauja ne 

mažiau kaip 50 proc. mokinių ir mokytojų, 5 - 10 

proc. tėvų. 

Atlikti 1-2 tyrimai, kuriuose dalyvauja 70-85 proc. 

mokinių ir mokytojų, 30-60 proc. mokinių tėvų; 

dauguma (60-89 proc.) tyrime dalyvavusių 

respondentų  gimnazijos mikroklimatą vertina 

gerai. 

Suorganizuotas turnyras, kuriame dalyvavo 

dauguma (90-100 proc.) I- II klasių komandų 

(mokiniai, jų tėvai ir klasės auklėtojas). 

Nuo lapkričio 

iki gegužės 

kartą per 

mėnesį. 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

2018-2019 

m.m. 

2.3. Skatinti 

įsipareigojimų 

1.Mokytojų, mokinių ir jų tėvų 

susitarimų ir įsipareigojimų 

Administracija, 

mokinių taryba, 

Didės mokinių atsakomybė, pareigingumo 

jausmas.3-5 proc. sumažės be pateisinamos 

2018-2019 

m.m. 
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bendruomenei 

laikymąsi. 

laikymasis sprendžiant 

lankomumo, pažangumo, elgesio 

gimnazijoje problemas. 

2.Parengti ir patvirtinti gimnazijos 

bendruomenės nario etikos 

kodeksą. 

gimnazijos taryba. 

 

Direktorius, 

gimnazijos taryba, 

mokinių taryba. 

priežasties praleistų pamokų skaičius gimnazijoje, 

1-3 proc. padaugės gerai besimokančių mokinių. 

 

Patvirtintas gimnazijos bendruomenės nario etikos 

kodeksas, dauguma (60-89 proc.) bendruomenės 

narių laikosi jo kasdieninėje veikloje. 

 

 

 

Iki 2019 02 

2.4. Plėtoti sistemingą 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

rajone, šalyje ir 

tarptautinėje erdvėje. 

1.Įgyvendinti bendras veiklas su 

socialiniais partneriais šalyje 

organizuojant gimnazijoje 

mokinių ugdymą karjerai. 

2.Vykdyti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais regione ir 

visoje šalyje organizuojant 

ugdomąsias veiklas netradicinėse 

edukacinėse erdvėse (muziejuose, 

laboratorijose, parkuose, verslo 

įmonėse ir pan.). 

3.Rengti ir įgyvendinti 

tarptautinius  mokyklų ir kitų 

įstaigų partnerysčių projektus. 

 

 

4.Tęsti ir plėtoti gimnazijos 

tradicinių renginių (konkursas 

„Labas“, teatrų šventė „Sparnai“, 

gamtos mokslų konferencija 

„Pažink, stebėk, suprask ir 

taikyk“), organizuojamų  

bendradarbiaujant su kitomis 

mokyklomis ar socialiniais 

partneriais, organizavimą. 

Direktorius, ugdymo 

karjerai 

konsultavimo grupė. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinės 

grupės, dalykų 

mokytojai. 

 

Direktorius, 

pavaduotoja Z. 

Masteikienė, 

užsienio kalbų, kitų 

dalykų mokytojai. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, dalykų 

mokytojai. 

Gimnazijoje suorganizuota karjeros diena,  bent 3-

5 edukacinės išvykos į aukštąsias/profesines 

mokyklas bei verslo įmones ar įstaigas. 

 

Ne mažiau kaip 2-3 kiekvieno dalyko pamokos 

per mokslo metus bus organizuojamos 

netradicinėse edukacinėse aplinkose. 

 

 

 

 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Waking up in 

Baroque“, parengti ir pateikti konkursui 1-2 nauji 

projektai, bent vienam projektui skirtas 

finansavimas. 

 

Suorganizuoti 2-3 tradiciniai renginiai, kuriuose 

dalyvauja mokiniai ir iš kitų rajonų. 

2018-2019 

m.m. 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

3. Kurti ir plėtoti gimnazijos edukacines erdves. 
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Nr. Uždaviniai Priemonės Atsakingi Laukiami rezultatai Laikas 

3.1. Ugdymo erdvėse 

diegti ir naudoti 

šiuolaikines 

informacinių 

technologijų 

priemones. 

1.Organizuoti projektų konkursą 

mokiniams „IT priemonių 

naudojimas mokymui(-si) Šilalės 

Simono Gaudėšiaus gimnazijoje“. 

 

2. Vykdyti skaitmeninių mokymo 

priemonių panaudojimo ugdymo 

procese mokymus mokytojams. 

 

 

 

 

 

3.Organizuoti IT naudojimo 

mokymui(-si) kūrybines 

dirbtuves. 

 

 

 

Direktorius, 

informacinių 

technologijų 

mokytojai, mokinių 

taryba. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

S.Petrauskienė, 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

A.Jasinevičius. 

Direktorius, 

informacinių 

technologijų 

mokytojas 

A.Jasinevičius, 

inžinierius 

kompiuterininkas, 

mokinių prezidentas 

Suorganizuotas projektų konkursas, išrinkti 1-2 

projektai su mokinių siūlymais, kaip praturtinti 

ugdymo procesą gimnazijoje IT priemonių 

naudojimu. 

 

 Ne mažiau kaip 10 mokytojų  dalyvavo 

gimnazijos IT specialistų organizuojamuose 

mokymuose, 3-5 mokytojai tobulino kvalifikaciją 

šioje srityje specialiuose mokymuose. 

 

 

 

 

Suorganizuoti 1-2 renginiai kaip naudotis 

telefonu, kompiuteriu ir kitomis IT mokymui(-si). 

Jų metu tiek mokytojai, tiek mokiniai (taip pat ir 

tėvai) viešai pristato kaip jie naudojasi IT 

technologijomis savo kompetencijų ugdymui. 

Iki 2019 03 

 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

m.m. 

3.2. Parengti gimnazijos 

aplinkos sutvarkymo 

projektą ir pradėti jį 

įgyvendinti. 

1.Organizuoti mokinių, mokytojų 

ir mokinių tėvų diskusijas dėl 

gimnazijos viešųjų erdvių 

sutvarkymo. 

 

2.Organizuoti bendruomenės talką 

rožyno prie gimnazijos 

pagrindinio pastato įrengimui 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

administracinei 

ūkinei veiklai. 

Projekto „Renkuosi 

mokyti mokyklų 

kaitai“ komanda 

Suorganizuotos bent 2 diskusijos, pateikti 

siūlymai dėl gimnazijos aplinkos sutvarkymo 

projekto. 

 

 

Suorganizuota talka, įrengtas rožynas. 

Iki 2019 02 

 

 

 

 

Iki 2019 05 

3.3.  Parengti paminklo 

Šilalės miesto 

patriarchui Simonui 

1. Paminklo Šilalės miesto 

patriarchui Simonui Gaudėšiui 

techninio projekto ir 

Direktorius, Jurgita 

Viršilienė 

 

Gimnazijos ir miesto bendruomenei pristatyti 

siūlymai dėl paminklo Šilalės miesto patriarchui 

Simonui Gaudėšiui, išklausyti bendruomenės 

2018 m. 

gruodis 
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Gaudėšiui techninį 

projektą ir 

vizualizaciją. 

vizualizacijos projekto 

parengimas ir pristatymas 

gimnazijos bei Šilalės miesto 

bendruomenei. 

2. Paminklo Šilalės miesto 

patriarchui Simonui Gaudėšiui 

techninio projekto ir 

vizualizacijos galutinio varianto 

parengimas atsižvelgiant į 

gimnazijos ir Šilalės miesto 

bendruomenės išsakytas pastabas 

bei pasiūlymus. 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

administracinei 

ūkinei veiklai 

siūlymai ir pastabos. 

 

 

 

Parengtas paminklo Šilalės miesto patriarchui 

Simonui Gaudėšiui techninis projektas ir 

vizualizacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. sausis 
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XI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 2017-2018 mokslo metų ugdymo proceso, brandos 

egzaminų, PUPP rezultatų analizė. 2018-2019 

mokslo metų  prioritetai, tikslai ir uždaviniai. 

2018-08-30 Direktorius 

2. I-ojo pusmečio mokymosi pasiekimų analizė. 

Socialinio emocinio ugdymo vieta ir vaidmuo 

bendruomenėje. 

2019-02 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojos  ugdymui 

Z.Masteikienė, 

S.Petrauskienė 

3. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatai. 

Gimnazijos 2019-2020 mokslo metų ugdymo 

plano projekto aptarimas. 

2019-05 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

A.Balčienė, ugdymo 

plano projekto rengimo 

darbo grupė. 

4. Gimnazijos I-IV klasių 2018-2019 mokslo metų 

mokymo(-si) pasiekimų analizė. 

2019-06 Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui, 

klasių auklėtojai. 

 

X. DIREKCINIAI PASITARIMAI 

 

Eil.

Nr. 

Tema Data Pranešėjas Dalyvauja 

1. Pasirengimas mokslo metų 

pradžios šventei. 

2018-08-27 Direktorius Administracija, kviesti 

mokytojai 

2. Pedagoginės veiklos 

dokumentacijos tvarkymas. 

2018-10, 

2019-02,04, 

06 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai 

3. Socialinės pedagoginės 

pagalbos teikimo gimnazijoje 

aptarimas. 

2018-09 Socialinė pedagogė, 

psichologė 

Socialinės 

pedagoginės pagalbos 

teikimo gimnazijoje 

komanda. 

5. Naudojimasis elektroniniu 

dienynu: situacijos analizė, 

kylančios problemos ir jų 

sprendimo būdai. 

 

2018-10 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. Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos aptarimas, jų 

poreikių nustatymas. 

2018-11 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

S. Petrauskienė 

Naujai atvykę 

mokiniai 

8. Pasiruošimas kalėdiniams 

renginiams. 

2018-11 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Z. Masteikienė 

Kviesti mokytojai, 

mokinių tarybos 

atstovai 

9. Mokinių mokymosi pirmo 

signalinio pusmečio rezultatų 

aptarimas 

2018-12 Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui 

Z.Masteikienė, 

Klasių auklėtojai 
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S.Petrauskienė 

10. Veiklos plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

2019-01 Direktorius Metodinių grupių 

vadovai, gimnazijos 

tarybos, mokinių 

tarybos atstovai 

11. Ugdymo karjerai veiklų 

įgyvendinimas. 

2019-01 Direktorius, karjeros 

ugdymo komanda 

Kviesti klasių 

auklėtojai ir seniūnai 

12. Civilinės saugos būklė 

gimnazijoje. 

2019-01 Direktoriaus pavaduo-

tojas administracinei-

ūkinei veiklai 

Kviesti darbuotojai 

13. Darbuotojų duomenų 

apsaugos situacijos 

gimnazijoje aptarimas 

2018-12 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

S.Petrauskienė 

Kviesti mokytojai ir 

aptarnaujančiojo 

personalo darbuotojai 

14. Mokymosi pagalbos teikimo 

gimnazijoje aptarimas. 

2019-02 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

VGK nariai, kviesti 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

15. Mokinių mokymosi antro 

signalinio pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

2019-04 Direktoriaus 

pavaduotojos  

ugdymui 

Z.Masteikienė, 

S.Petrauskienė 

Klasių auklėtojai 

16. Ruošimasis brandos 

egzaminams ir pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimui. 

2019-03 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai, 

klasių auklėtojai 

17. Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais. 

2018-03 Direktorius Administracija, 

savivaldos institucijų 

atstovai 

18. Ruošimasis dalyvauti bei 

dalyvavimas dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose. 

2019-04 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

S.Petrauskienė 

Visi mokytojai 

19. Neformalaus švietimo 

užsiėmimų organizavimo 

kokybės aptarimas. 

Neformaliojo švietimo 

pasiūla  

2019 -2020 m.m. 

2019-04 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Z.Masteikienė 

Klasių auklėtojai, 

mokinių tarybos 

atstovai 

20. Pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių poreikio ir 

pasiūlos aptarimas. 

2019-04 Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

A.Balčienė 

Metodinė taryba 

21. Integruojamų programų  

įgyvendinimas atskirų dalykų  

pamokose.  

2019-04 Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kviesti mokytojai 

22. Mokinių ir tėvų savivaldos 

institucijų veiklos aptarimas 

ir įvertinimas. 

2019-05 Direktorius, 

gimnazijos tarybos 

pirmininkas, mokinių 

prezidentas 

Kviesti mokytojai, 

mokinių ir tėvų 

atstovai 

23. Veiklos plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

2019-06 Direktorius Kviesti darbuotojai, 

savivaldos institucijų 

atstovai 
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24. Metodinės veiklos 

gimnazijoje aptarimas. 

2019-06 Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, metodinės 

tarybos pirmininkė  

Metodinė taryba, 

administracija 

 Pasirengimas 2019-2020 

m.m. ugdymo proceso 

organizavimui. 

2019-08   

 

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 2018-2019 MOKSLO METAIS  

PLANAS 

 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 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.  SEU  programos „Raktai į 

sėkmę“ įgyvendinimo 

efektyvumas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Sonata 

Petrauskienė, programos 

įgyvendinimo 

koordinacinė grupė 

Sausis Susitikime su 

klasių auklėtojais 

4.  Neformaliojo švietimo 

programų įgyvendinimo  

priežiūra. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Zoja Masteikienė 

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. 

Sausis-

kovas 

Metodinėje 

taryboje 

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 

Vasaris - 

kovas 

Direkciniame 

pasitarime 

9.  Valandų, skirtų mokinių 

poreikiams tenkinti, 

efektyvumo analizė  

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Lapkritis, 

balandis 

Direkciniame 

pasitarime 

10.  Tėvų įtraukimo į mokinio 

pažangos pasiekimų 

stebėjimo procesą stebėsena 

ir  aptarimas 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, Vaiko gerovės 

komisija 

Sausis- 

balandis 

Metodinėje 

taryboje 

11.  II-o pusmečio pažangumo ir 

lankomumo analizė 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui,  klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Birželis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

12.  Metodinių grupių veiklos 

analizė ir planų-projektų 

aptarimas. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

administracija 

Birželis Metodinių grupių 

pasitarimuose 
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13.  Elektroninio dienyno 

pildymo priežiūra. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

Visus metus Direkciniuose 

pasitarimuose 

14.  Mokytojų veiklos 

stebėsena: 

1. Pamokos vadyba, 

nukreipta į mokėjimo 

mokytis kompetencijų 

ugdymą, aktyviųjų 

mokymo(-si) 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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Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

2 priedas 

 

TRADICINIŲ RENGINIŲ, PLANUOJAMŲ GIMNAZIJOJE 2018 - 2019 MOKSLO 

METAIS, SĄRAŠAS 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Laikas Atsakingi 

1. Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena Rugsėjo 3d. Z. Masteikienė, 

I, IV klasių auklėtojai 

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

3. Raštingiausio gimnazisto rinkimai Rugsėjo 13-14 d. J. Šmitienė 

4. Sporto ir turizmo šventė Rugsėjo 7 d. B. Knyzelienė 

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

6. Tyrėjų naktis Rugsėjo mėn. A. Balčienė, D. Žiauberienė 

7. Konstitucijos egzaminas Spalio mėn. Z. Masteikienė 

8. Pirmokų gimnazistų krikštynos Spalio 12 d. II klasių gimnazistai ir 

auklėtojai 

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

10. Rudens skaitymai Spalio 17 d. Z. Masteikienė 

11. Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai Spalio 24 d. Z. Masteikienė, mokinių 

taryba 

12. Popietė I-ų gimnazijos klasių 

bendruomenei „Susipažįstu. Domiuosi. 

Dalyvauju“ 

Spalio 24 d. „Renkuosi mokyti mokyklų 

kaitai“ komanda 

13. Spalio 28 – Simono vardo diena Spalio 26 d. A. Baublienė 

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

E. Kvietkauskaitė, 

V. Kačinienė, 

D. Bukauskienė 

15. Lapkričio 22-oji – Gimnazistų, kovotojų 

už Lietuvos laisvę, paminėjimas 

Lapkričio 22 d. B. Paulius,  

T. Vaitkūnas 

16. Advento popietė Gruodžio  mėn. V. Kačinienė, 

D. Bukauskienė 

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

auklėtojai 

18. Talentų šventė Gruodžio  mėn. R. Rudzinkovienė 

19. Bendruomenės rytmetis „Gerumas mus 

šildo“ 

Gruodžio  21 d. Klasių auklėtojai ir sveikos 

gyvensenos grupė 

21. Naujametinis karnavalas Gruodžio  21 d. II klasių gimnazistai 

22. Laisvės gynėjų diena Sausio 13 d. Skautai ir E. Gedeikienė 

 Spartusis žygis Sausio mėn. B. Knyzelienė 

23. Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena 

Vasario 15 d. S. Norbutas, Z. Masteikienė 

24. Šimtadienis Vasario mėn. III klasių gimnazistai ir 

auklėtojai, Z. Masteikienė 

25. Lietuvių kalbos mėnuo  Vasario - kovo 

mėn. 

J. Šmitienė 

26. Karjeros diena Kovo mėn. S. Norbutas, 

S. Petrauskienė 
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27. Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

Kovo mėn. Z. Masteikienė 

28. Matematikos savaitė Kovo mėn. A. Budrienė 

29. Knygnešio diena Kovo mėn. A. Baublienė 

30. Gamtamokslinis konkursas „Stebėk, 

pažink, suprask ir taikyk“ 

Balandžio mėn. A.Balčienė,  

D. Žiauberienė 

31. Šokių fiesta Balandžio mėn. B. Knyzelienė, 

S. Zaikauskienė 

32. Menų diena „Mamos dieną pasitinkant“ Balandžio mėn. R. Mišeikytė 

33. Vieno kūrinio konkursas „Labas“ Balandžio mėn. A. Baublienė 

34. Gimnazijos bendruomenės diena Balandžio mėn. Renkuosi mokyti mokyklų 

kaitai“ komanda 

35. Mokyklinių teatrų šventė „Sparnai“ Gegužės mėn. J. Šmitienė 

36. Europos diena Gegužės 9 d. D. Kubaitienė 

37. Paskutinio skambučio šventė Gegužės mėn. III klasių gimnazistai ir 

auklėtojai, Z. Masteikienė 

38. Mokinių projektinių darbų konferencija  Birželio mėn. A.Balčienė, D.Eisimantienė 

39. Sveikatingumo diena miesto pušyne Birželio mėn. B. Knyzelienė 

40. Geriausiųjų mokinių pagerbimo popietė 

„Sėkmės paukštė“ 

Birželio mėn. S.Norbutas, Z.Masteikienė, 

J.Šmitienė 

41. Brandos atestatų įteikimo šventė Liepos mėn. S. Norbutas 
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GIMNAZIJOS TARYBOS 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas  

Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl gimnazijos veiklos, mokinių ugdymo(si) kokybės, tėvų 

įsitraukimo į ugdymo procesą, darbo sąlygų gerinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių 

išteklių panaudojimo. 

Uždaviniai 

1. Ugdymo (si) kokybės gerinimas šiuolaikiškai aprūpintoje gimnazijoje. 

1.1. Gerinti mokinių mokymosi pažangą bei akademinius pasiekimus. 

1.2. Ugdymo turinio perteikimas taikant mokymo(si) ir ugdymo(si) metodus, 

ugdančius mokinių ir ugdytinių atsakomybę bei diegiant edukacines inovacijas. 

1.3. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo darna skatinant vaiko pasiekimus ir jų 

vertinimą. 

1.4. Edukacinių erdvių tobulinimas. 

2. Bendruomenės narių lyderystės įgūdžių bei socialinių kompetencijų plėtra. 

2.1. Palankių sąlygų vaikų socializacijai ir bendruomenės narių bendradarbiavimui 

sudarymas. 

2.2. Socialinės partnerystės plėtra. 

 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

Gimnazijos tarybos veiklos plano 2018-2019 m.m. 

rengimas 

Rugsėjo mėn. Tarybos pirmininkas 

 

Gimnazijos 2018 – 2019 m.m. veiklos  plano 

projekto aptarimas  

Spalio mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Reiikalingų įsigyti mokymo priemonių sąrašo 

aptarimas 

Lapkričio mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos 2018m. finansinės veiklos ataskaitos 

aptarimas bei 2019m. finansinės veiklos gairių 

aptarimas. 

Vasario mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos direktoriaus 2018 metų veiklos 

ataskaitos svarstymas ir vertinimas 

Vasario mėn. Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

 Gerų rezultatų įvairiose srityse pasiekusių mokinių 

ir darbuotojų skatinimo sistemos tobulinimas 

Balandžio 

mėn. 

Tarybos pirmininkas, 

gimnazijos direktorius 

Gimnazijos 2018-2019 m.m. ugdymo plano projekto  

aptarimas .  

Gimnazijos tarybos 2019 - 2019m.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 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

3 priedas 

 

 



 

 

41 

 

 
 

 

 

 

 

 

MOKINIŲ TARYBOS IR PREZIDENTŪROS 

2018-2019 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 dėl viešųjų erdvių sutvarkymo, 

veiksmingesnio pritaikymo mokymuisi.  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 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

4 priedas 
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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 
12-ojo mokinių prezidento rinkimai 
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 dienos minėjimas. 

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  
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METODINĖS TARYBOS 2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. Metodinės tarybos narių sąrašas 

 
Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Daiva Eisimantienė Anglų kalbos mokytoja 

metodininkė 

pirmininkė 

daiva.eisimantiene@gmail.com 

868254343 

2. Alma Balčienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, narė 

alma.balciene@gmail.com 

 

 

3. ZojaMasteikienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, narė 

zoja.masteikiene@gmail.com 

4. Sigita Paulauskienė anglų kalbos mokytoja ekspertė, 

narė 

8 655 63937 

paulauskienesigita@yahoo.co.uk 

 

5. Birutė Knyzelienė kūno kultūros mokytoja 

ekspertė, narė 

kūno kultūros  metodinės grupės 

pirmininkė, narė 

8 612 92360 

biruteknyzeliene@gmail.com 

6. Jolanta Baubkuvienė dailės mokytoja ekspertė, narė 8 618 67345 

bzibute@ymail.com 

 

 7. Genovaitė Urbonienė tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės pirmininkė, 

narė 

 

g.urboniene@gmail.com 

 

8. Rima Mišeikytė menų  metodinės grupės 

pirmininkė, narė  

 

misrimma@gmail.com 

9. Danutė Žiauberienė gamtos mokslų metodinės 

grupės pirmininkė, narė 

danutemj@gmail.com 

10. Jolanta Šmitienė lietuvių kalbos  metodinės 

grupės pirmininkė, narė 

8 616 48537 

emugto@gmail.com 

11. Danutė Žiauberienė socialinių  mokslų metodinės 

grupės pirmininkė, narė 

 

danutemj@gmail.com 

12. Elena Pinčienė užsienio kalbų metodinės grupės 8 685 79071 

pinciene@gmail.com 

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

5 priedas 
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pirmininkė, narė 

13. Vida Rimkienė I-II G klasių auklėtojų metodinės 

grupės pirmininkė, narė 

8 616 04813 

rimkiene.vida@gmail.com 

14. Dangirdas Kėbla III-IV klasių auklėtojų   

metodinės grupės pirmininkas, 

narys 

dangirdaskebla@gmail.com 

 
Prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas.  
 

Tikslas: I. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) 

galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą.   

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokymo(si) organizavimą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių poreikių. 

2. Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas. 

3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

4. Stiprinti gimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų, pagalbos specialistų, tėvų) 

bendradarbiavimą teikiant pagalbą mokiniui. 

 

Tikslas: II. Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę.  

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir pilietiškumą, kuriant šiuolaikišką ir tradicijas puoselėjantį 

gimnazijos gyvenimą. 

2. Kurti saugų gimnazijos mikroklimatą, vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo programą. 

3. Skatinti įsipareigojimų bendruomenei laikymąsi. 

4. Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone, šalyje ir tarptautinėje 

erdvėje. 

 

Tikslas: III. Kurti ir plėtoti gimnazijos edukacines erdves. 

 

Metodinės tarybos veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

Atsakingi Data  Laukiamas 

rezultatas 

1. Metodinės tarybos veiklos 

plano 2018–2019 m. m. 

parengimas. 

Metodinių grupių veiklos 

planų aptarimas. 

Metodinių dienų /savaičių 

planavimas. 

PUPP ir BE rezultatų 

analizė ir aptarimas. 

Metodinės tarybos 

posėdis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinė 

taryba 

 

rugsėjis Tikslingas 

metodinės 

veiklos 

organizavimas. 

 

Analizuojami 

rezultatai. 

Daromos 

išvados, siūlomi 

mokymo(si) 

mailto:rimkiene.vida@gmail.com
mailto:dangirdaskebla@gmail.com
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 metodai jiems 

pagerinti. 

2. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas  

 

 

 

Metodinės tarybos 

posėdis kvalifikacijos  

tobulinimo poreikių 

nustatymas 2018-

2019 m.m. metams.  

Metodinė 

taryba 

 

 

 

spalis Numatytas 

planingas 

kvalifikacijos 

kėlimo 2018-

2019 m. m. 

organizavimas  

3. Apskritas stalas – 

mokytojų, dėstančių 

atskiruose koncentruose ,  

pagalbos mokiniui 

specialistų susirinkimai 

Mokytojų 

susirinkimas 

Metodinė 

taryba 

lapkritis Stiprės mokytojų 

ir pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavim

as siekiant 

ugdymo kokybės. 

4. BE bandomųjų egzaminų 

ir PUPP gimnazijoje 

organizavimas, užduočių 

rengimas, vertinimas ir 

rezultatų aptarimas 

 

Metodinėse grupėse: 

VBE bandomųjų 

egzaminų ir PUPP 

organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 

Refleksija metodinėje 

taryboje 

 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

gruodis 

- sausis 

Rezultatų analizė 

panaudojama 

ugdymo turinio 

koregavimui. 

Susitariama dėl 

priemonių 

taikymo 

aukštesniems 

mokymosi 

rezultatams 

pasiekti. 

5. Ryšių su  rajono, šalies 

gimnazija užmezgimas 

Susitikimas Metodinė 

taryba 

gruodis Gerosios patirties 

sklaida. 

6. Apskritas stalas su 

Stepono Dariaus ir Stasio 

Girėno progimnazija 

(dalykų mokytojai, 

administracija) 

Susitikimas 

Metodinės tarybos 

posėdis refleksijai 

 

Metodinė 

taryba 

sausis Stiprės 

bendradarbiavim

as tarp mokyklų. 

Aptariama 

 gerosios patirties 

sklaida, 

pagrindinės 

problemos ir 

ieškoma būdų 

joms spręsti. 

7. Tiriamoji veikla: 

I ir III klasių mokinių 

motyvacijos tyrimo 

atlikimas ir motyvacijos 

skatinimo rekomendacijų 

parengimas. 

 Metodinė 

taryba ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

vasaris Įvertintas 

motyvacijos lygis 

ir parengtos 

motyvacijos 

skatinimo 

rekomendacijos. 

8. Atvirų durų diena –

mokytojų, mokinių ir  tėvų 

susirinkimas-konferencija.  

Susirinkimas – 

konferencija: 

Dalintis informacija 

su kolegomis, 

bendradarbiauti  su 

tėvais, mokiniais.  

Metodinė 

taryba 

kovas Stiprės 

gimnazijos 

bendruomenės 

bendradarbiavim

as. 

9. Apskritas stalas – 

mokytojų, dėstančių 

Susirinkimas: 

išskiriamos 

Metodinė 

taryba 

balandis Stiprės mokytojų 

bendradarbiavim
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atskiruose koncentruose,   

pagalbos mokiniui 

specialistų susirinkimai. 

problemos ir 

aptariamos priemonės 

joms spręsti. 

as siekiant 

ugdymo kokybės. 

10. Mokinių projektinių darbų 

konferencija. 

Konferencija. 

 

Mokinių kūrybinių 

gebėjimų ir 

suinteresuotumo 

ugdymas.  

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

gegužė Didės mokinių 

mokymosi 

motyvacija. 

11. - Metodinių grupių 2018-

2019 m. m. veiklos 

sėkmingumo aptarimas. 

 

- Metodinės tarybos 2018-

2019 m. m. veiklos plano 

įgyvendinimo aptarimas 

Metodinės tarybos 

posėdis. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

ir metodinė 

taryba 

birželis Įsivertinama 

metodinių grupių 

ir metodinės 

tarybos veikla 

(įvardijamos 

veiklos 

stipriosios ir 

silpnosios pusės), 

numatomos 

gairės 2019-2020 

m. m. veiklai. 

12. Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 

nustatymas. 

Metodinės tarybos 

posėdis 

Metodinė 

taryba 

birželis Parengiama 

naujų vadovėlių 

ir mokymo 

priemonių 

poreikio paraiška 

pateikiama 

gimnazijos 

tarybai 

13. Atviros pamokos ir 

gerosios patirties sklaida. 

 „Kolega -kolegai“. 

 

 

 

 

 

Atviros pamokos. 

Mokytojai stebės 

bent dviejų kolegų 

pamokas, aptars 

( galimas ir 

neformalus 

stebėjimas, pokalbiai 

apie pamokos 

vadybą) 

Metodinė 

taryba 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Mokytojai 

sustiprins 

profesines 

kompetencijas. 

Bendradarbiavim

as skatinamas , 

siekiant 

ugdymo(si) 

kokybės. 

14. Integruotų projektų ir kitų 

integruotų ugdomųjų 

veiklų vykdymas  

Integruotos pamokos Metodinė 

taryba ir 

metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Tarpdalykinės 

integracijos 

skatinimas. 

15. Dalyvavimas  

respublikiniuose ir rajono 

renginiuose 

 

 

Metodinių grupių 

susirinkimai ir 

refleksija metodinėje 

taryboje 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Metodinėse 

grupėse 

reflektuoti savo 

veiklą ir 

įsivertinti, 

siekiant suprasti, 

kas pedagoginėje 

veikloje yra 

tobulintina. 

16. Aktualios informacijos Informacijos, Metodinė Mokslo Informacijos 
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pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

susijusios su 

gimnazijos ugdomąja 

veikla, pateikimas 

taryba. metų 

eigoje 

sklaida, 

gimnazijos vardo 

garsinimas 

17. Dalykinių olimpiadų, 

konkursų, varžybų 

organizavimo 

inicijavimas. 

Užduočių rengimas. 

Susirinkimai 

metodinėse grupėse ir 

refleksija metodinėje 

taryboje. 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Išaiškinami 

gimnazijos 

lyderiai 

dalykinėse 

srityse. 

Skatinamas 

mokytojų 

sutelkimas 

dalykinėje 

srityje. 

18. Edukacinės veiklos ir 

pamokų netradicinėse 

aplinkose inicijavimas 

 

Pamokos 

netradicinėse 

aplinkose – jų 

poveikis ugdymo 

procesui aptariamas 

metodinėse grupėse – 

refleksija metodinėje 

taryboje. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Projektų metodo 

taikymas 

ugdymo(si) 

procese. 

Pamokos- 

susitikimai; 

pamokos-

interviu; 

pamokos- 

konferencijos. 

 

APTARTA  

Metodinėje taryboje 

2018  m. rugsėjo  mėn. 26 d. 

Protokolo Nr. 6 
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LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ  METODINĖS GRUPĖS  

2018 -2019  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Irena Gabrielaitienė metodininkė i.gabrielaitiene@gmail.com 

 

2. Vida Mažeikienė metodininkė vidmaz65@gmai.com 

 

3. Rasutė Mažrimienė metodininkė rasute.mm@gmail.com 

 

4. Zoja Masteikienė metodininkė, antra 

vadybinė kategorija 

zoja.masteikiene@gmail.com 

868845280 

5. Laimutė Šmidtienė metodininkė lsmidte5@gmail.com 

 

6. 

 

Jolanta Šmitienė metodininkė emugto@gmail.com 

 

7. Sauga Vaičikauskienė metodininkė saugav@gmail.com 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

 

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. 

 

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 pasiekimai ir pažanga taptų matomi ir skatinami, o 

mokiniai aktyviau įsitrauktų į mokymosi procesą.

Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

6 priedas 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, 

kvalifikacijos tobulinimas, 

gerosios patirties sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Raštingiausio gimnazisto 

rinkimas. Diktantas.  

Konkursas, skirtas Tarptautinei 

raštingumo  dienai. 

 

Metodinės grupės veiklos 

plano pristatymas ir 

aptarimas. PUPP ir BE 

rezultatų analizė ir 

aptarimas. 

Lietuvių kalbos mokytojos Rugsėjis Tiksliau ir aiškiau paruošime 

teminius planus. Diktanto ir 

egzaminų rezultatų analizė padės 

numatyti tinkamas veiklas ugdymo 

procese. 

2. Literatūrinė mokytojų ir 

mokinių kelionė „K. Binkis ir 

kiti Biržų krašto rašytojai“. 

Vertinimo sistemos 

aptarimas, mokinių 

geresnių ugdymo(si) 

rezultatų  siekimas. 

Lietuvių kalbos mokytojos Rugsėjis Gerai apgalvota vertinimo sistema 

leis siekti geresnių mokymosi 

rezultatų. Keliaujant, dalijantis 

plečiasi akiratis, kaupiama patirtis, 

kuri panaudojama pamokose. 

3. Atvira integruota pamoka III 

klasių gimnazistams „Hamletas 

– Renesanso laikų asmenybė“. 

 

Veiklos sklaida ir gerosios 

patirties pasidalijimas su 

kolegomis, keičiantis 

naujausia informacija. 

Lietuvių kalbos mokytojos Rugsėjis Atvirų pamokų vedimas ir 

stebėjimas leis pasisemti patirties, 

pastebėti trūkumus. 

4. Išvyka su IV klasių 

gimnazistais į  Nacionalinį 

Kauno  dramos teatrą žiūrėti 

spektaklio „Balta drobulė“. 

Veiklos sklaida ir gerosios 

patirties pasidalijimas su 

kolegomis, keičiantis 

naujausia informacija. 

Lietuvių kalbos mokytojos Spalis Plečiasi akiratis, kaupiama patirtis, 

kuri panaudojama pamokose. 

5. Dalyvavimas projekte „Waking 

up in Baroque“. Atviros 

pamokos vedimas. 

 Jolanta Šmitienė ir Irena 

Gabrielaitienė 

Spalis Atvirų pamokų vedimas ir 

stebėjimas leis pasisemti patirties, 

pastebėti trūkumus. 

6. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados mokyklinis etapas. 

Metodinės medžiagos 

rengimas, olimpiadinių 

užduočių paruošimas. 

Lietuvių kalbos mokytojos Lapkritis Olimpiadų užduotys padės parengti 

gabius mokinius olimpiadoms. 

7. Atvira lietuvių kalbos ir 

chemijos pamoka. 
 Sauga Vaičikauskienė, 

Žydrė Danusienė 

Lapkritis Atvirų pamokų vedimas ir 

stebėjimas leis pasisemti patirties, 

pastebėti trūkumus. 

8. Dalyvavimas epistolinio rašinio 

ir Jaunųjų filologų konkurse. 

Naujausios literatūros ir 

metodinės medžiagos 

aptarimas, analizė, 

Lietuvių kalbos mokytojos Gruodis Rašinių rašymas ugdys mokinių 

kūrybiškumą. Inovacijų taikymas 

pamokose ugdymo procesą padarys 



 

 

50 

 

praktinis taikymas darbe. įdomesnį. 

9. Meninio skaitymo konkurso 

mokyklinis turas. 

Bandomieji egzaminai. 

I pusmečio rezultatų aptarimas. 

Metodinės medžiagos 

rengimas, bandomųjų 

egzaminų užduočių 

paruošimas. 

Lietuvių kalbos mokytojos Sausis  Bandomieji  egzaminai padės 

mokiniams įsivertinti žinias, 

sužinoti, kokius gebėjimus 

labiausiai tobulinti.  

10. Išvyka su III klasės mokiniais į 

netradicinę pamoką Kražiuose 

„Sarbievijus ir Kražiai“. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Vasaris Plečiasi akiratis, kaupiama patirtis, 

kuri panaudojama pamokose. 

11. Meninio skaitymo konkursas  

rajone; lietuvių kalbos ir 

literatūros rajoninė olimpiada. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Vasaris Sudarytos užduotys padės patikrinti 

mokinių žinias ir gebėjimus, padės 

pasiruošti egzaminams. 

12. Lietuvių kalbos mėnuo.  Lietuvių kalbos mokytojos Vasaris Lietuvių kalbos mėnesio metu 

organizuojami renginiai padės kelti 

gimtosios kalbos prestižą, ugdys 

meilę ir pagarbą jai. 

13. Akcija ,,Padovanok bibliotekai 

knygą‘‘; Teatro dienos 

renginiai gimnazijoje. 

 Klasių auklėtojai, A. 

Baublienė, bibliotekininkės, 

lietuvių kalbos mokytojos 

Kovas Plečiasi akiratis, kaupiama patirtis, 

kuri panaudojama pamokose. 

14. Dalyvavimas respublikinėje 

lietuvių kalbos olimpiadoje. 

Parengti mokinius  

dalyvauti konkursuose, 

akcijose ir įvairiuose 

renginiuose, vykdomuose 

gimnazijoje ir už jos ribų. 

Lietuvių kalbos mokytojos Kovas Dalyvavimas olimpiadoje padės 

patikrinti mokinių žinias ir 

gebėjimus, padės pasiruošti 

egzaminams. 

15. Dalyvavimas  komandinėje 

olimpiadoje A. Ašmanto 

žymeniui laimėti Rietavo L. 

Ivinskio gimnazijoje. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Kovas Dalyvavimas olimpiadoje padės 

patikrinti mokinių žinias ir 

gebėjimus. 

16. Dalyvavimas vieno kūrinio 

konkurse ,, Labas‘‘. 

 Lietuvių kalbos mokytojos, 

A. Baublienė 

Balandis Atvirų pamokų vedimas ir 

stebėjimas leis pasisemti patirties, 

pastebėti trūkumus. 

17. Dalyvavimas kalbinėje 

konferencijoje Kvėdarnos 

Kazimiero Jauniaus 

gimnazijoje. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Gegužė Atvirų  integruotų pamokų 

vedimas, dalyvavimas 

kūrybiniuose konkursuose, 

konferencijose leis pasisemti 
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patirties iš kolegų, pasidalinti ja su 

kitais, suteiks motyvacijos tobulėti. 

18. Atvira integruota lietuvių 

kalbos, rusų kalbos ir fizikos 

pamoka I klasės mokiniams. 

 Mokytojos I. Gabrielaitienė, 

V. Rimkienė ir D. 

Vasiliauskaitė 

Gegužė Gerosios patirties sklaida, stiprės 

kolegų bendradarbiavimas.  

19. Dalyvavimas projektinių darbų 

pristatymo konferencijoje 

„Labora“. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Birželis Dalyvavimas konferencijoje leis 

pasisemti patirties iš kolegų, 

pasidalinti ja su kitais, suteiks 

motyvacijos mokiniams ir 

mokytojams tobulėti. 

20.  II pusmečio rezultatų 

aptarimas. Metodinės 

grupės veiklos plano  

aptarimas, pirmininko 

rinkimai. 

Lietuvių kalbos mokytojos   

 

APTARTA  

lietuvių kalbos mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  7   d. 

Protokolo Nr. 6  

Metodinės grupės pirmininkė 

Jolnta Šmitienė    

 

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Zoja Masteikienė                                                                                  

2018 m. rugsėjo 10  d.  
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                                                                                 Šilalės Simono Gaudėšiaus 

                                                                                              gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

                                                            veiklos plano 

                                                      7 priedas 

 

 

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ  METODINĖS GRUPĖS  

2018 -2019  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

                                                                                                                           

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Pareigos Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1 Paulauskienė Sigita  mokytoja ekspertė 8 655 63937 

Paulauskienesigitaahoo.co.uk 

2. Eisimantienė Daiva  mokytoja metodininkė 8 682 54343 

daiva.eisimantiene@gmail.com 

3. Vitalija Gedeikienė mokytoja metodininkė 8 616 23143 

vitalijagedeikiene@gmail.com 

4. Elena Pinčienė mokytoja metodininkė 868579071 

pinciene@gmail.com 

5. Renatas Bankauskas mokytoja vyresnysis 

mokytojas 

864651599 

renatasban@gmail.com 

6. Vida Rimkienė mokytoja metodininkė 861604813 

rimkiene.vida@gmail.com 

7. Rima Mišeikytė mokytoja metodininkė 868690292 

misrimma@gmail.com 

8. Giedrė Juškienė mokytoja metodininkė 8 601 00570 

giedrepp@gmail.com 

9. Rasa Meškėnienė mokytoja metodininkė 863861871 

ivinsky2002@yahoo.de 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

Prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas.  

Tikslai:  Ugdymo proceso tobulinimas personalizuojant mokymą(si), taikant tinkamas 

metodikas, remiantis kitų pedagogų gerąja patirtimi. 

 

Uždaviniai:   

1. Plėtoti asmenines kompetencijas, tobulinti ugdymo organizavimą. 

2. Analizuoti ir greitai spręsti dalyko dėstymo problemas pritaikant įtraukiamajam 

mokymui tinkamus efektyvius mokymo būdus bei metodus. 

3. Su ugdytiniais dalyvauti renginiuose, skatinti jų saviraišką. 

4. Bendradarbiaudami su gimnazijos bei progimnazijos mokytojais siekiant geriau 

pažinti mokinius parinkti veiksmingiausius ugdymo metodus. Bendrauti su progimnazijos 

mokytojais siekiant diagnozuoti mokymosi lygį bei diferencijuoti grupes. 

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

gerąja patirtimi su kolegomis. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Anglų k. valstybinio brandos egzamino 

rezultatų analizė ir aptarimas 

Analizuojami rezultatai, 

daromos išvados ir diskutuojami 

mokymo ir mokymosi metodai 

jiems pagerinti 

Metodinės grupės 

nariai 

R. Bankauskas 

Rugsėjo mėn.  Analizės rezultatai 

panaudojami gerinti mokinių 

kalbinius, komunikacinius 

gebėjimus ruošiantis 

egzaminui. 

2.  Metodinės grupės veiklos plano 

aptarimas. 

 

 

 

 

 

 

Užsienio kalbų metodinės grupės 

susirinkimas 2018-2019 m.m. veikos 

planui patvirtinti. 

Grupės susirinkime 

diskutuojamos ir aptariamos 

idėjos numatomoms veikloms 

2018-2019 m.m. 

Ilgalaikių planų ir modulio 

programų aptarimas ir 

aprobavimas 

 

Užsienio kalbų  metodinės 

grupės plano, tikslų ir uždavinių 

aptarimas.  

Užsienio kalbos mokytojų 

veiklos planų aptarimas ir 

suderinimas. 

Pagal galimybes ir poreikius 

seminarų lankymas, mokymasis 

grupėse,  dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

savišvieta bibliotekoje. 

E. Pinčienė 

metodinės grupės 

nariai 

 

Rugsėjo mėn. Aptarta Užsienio kalbų 

mokytojų  metodinės grupės 

veikla. Susitarta dėl 

metodinės grupės narių  

veiklos planavimo. 

Parengti ir aptarti dalykų 

ilgalaikiai teminiai  planai. 

 

Parengtas ir patvirtintas 

Užsienio kalbų mokytojų  

metodinės grupės planas. 

3. Dalyvavimas tarptautiniame projekte 

„A Century of history:Road to 

Independence“  

 E. Pinčienė 

R. Meškėnienė 

T. Vaitkūnas 

Rugsėjo mėn. Pagerės istorinės žinios ir 

susidomėjimas Lietuvos -

Lenkijos valstybių šimtmečio 

kelio į nepriklausomybę 

 Mokiniai įgis dalykinių ir 

kultūrinių kompetencijų. 
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Didės mokinių mokymosi 

motyvacija. Tobulės 

kalbos vartojimo gebėjimai 

Mokiniai taps aktyvesni ir 

kūrybiškesni .Įgis daugiau 

žinių apie įvairių tautų 

kultūrą. Gerės mokytojų ir 

mokinių tarpusavio santykiai. 

4. Renginių, skirtų Europos kalbų dienai 

paminėti organizavimas; 

Martynas Kleinauskas III gimn. klasės 

ir Rima Norvilienė Gimnazijos I klasės. 

 

Dalintis gerąja patirtimi. E. Pinčienė 

metodinės grupės 

nariai; 

 

Rugsėjo mėn  Išryškės kūrybinės 

kompetencijos. 

Gerės mokymosi motyvacija. 

Padidės pasitikėjimas savimi.  

Didės mokinių 

kūrybingumas.  

5. Dalyvavimas tarptautiniame 

paruošiamajame projekte „ Usefully 

Addicted“ , tarptautinėje konferencijoje 

EOE Network  

 

Dalyvavimas tarptautiniame projekte„ 

Usefully Addicted“  (Naudingai 

priklausomi) 

Dalintis gerąja patirtimi. E. Pinčienė 

G. Juškienė 

 

 

 

G. Juškienė 

E. Kvietkauskaitė 

Rugsėjo mėn. 

Spalio mėn. 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška. 

Teikiama pagalba kolegoms, 

ruošiantis vizitui. 

Išryškės kūrybinės 

kompetencijos. 

Gerės mokymosi motyvacija. 

Padidės pasitikėjimas savimi 

6. Tarptautinis projektas“ Waking up in 

Baroque“ 

Vizitas Lietuvoje 

Dalintis gerąja patirtimi. V. Gedeikienė 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Spalio mėn. Ugdomas mokinių 

sąmoningumas ir 

pilietiškumas. Visi 

bendruomenės nariai taps 

tolerantiški skirtingiems 

požiūriams ir kitokioms 

kultūroms. Patirtis 

naudojama realiose 

situacijose. Ugdomos 

bendrosios dalykinės 

kompetencijos. Mokiniai 

pagilins ir papildys lietuvių k. 
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ir anglų k., dailės , istorijos 

mokomųjų dalykų išmanymą 

bei ugdysis kūrybišką ir 

kritinį mąstymą.  

7. Integruota anglų kalbos pamoka  

netradicinėje erdvėje„Iššūkis pažinti 

gimtąjį Šilalės kraštą: įdomiausios 

vietos ir negirdėti faktai apie Šilalę"  

(Ib gimn. ) 

Dalijimasis gerąja patirtimi, 

vedant atviras pamokas. 

E. Pinčienė 

I. Noreikaitė 

V. Gedeikienė 

 

 

Spalio mėn. Saviraiškus mokinių 

dalyvavimas ugdymo 

procese. Pasidalijimas gerąja 

patirtimi stebint   kolegų 

pamokas. Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška, 

kuriama sveika emocinė 

aplinka gimnazijoje.  

8. Integruota psichologijos pamoka skirta 

Pasaulinei psichikos dienai paminėti: 

Exercises online (Integration with IT) 

Empathy and Simpathy; (for The 

International Physology day)  

 

Užsienio kalbų mokytojų, 

gimnazijos psichologe, 

informacinių technologijų 

mokytojais bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kitų 

dalykų mokytojais, klasių 

auklėtojais (kolegialus 

grįžtamasis ryšys ir gerosios 

patirties sklaida) dėl  mokinių 

geros ugdymo ir mokymo(-si) 

kokybės užtikrinimo. 

E. Pinčienė 

S. Paulauskienė 

Spalio mėn.  Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška, 

kuriama sveika emocinė 

aplinka gimnazijoje. 

Plėtojamos netradicinės 

bendravimo formos. 

 

9. Mokyklinis atrankos  organizavimas 

dalyvauti rajoninėje anglų k. 

olimpiadoje   

(3 kl.) 

 

Mokyklinis atrankos organizavimas 

dalyvauti rajoniniame anglų k. konkurse 

(1-2 kl.) 

Paruošiamos užduotys 

mokyklinei anglų k. olimpiadai 

atsižvelgiant į respublikinės 

anglų k. olimpiados užduočių 

tipus 

Paruošiamos užduotys 

mokyklinei anglų k. konkursui 

atsižvelgiant į respublikinio 

anglų k. konkurso užduočių 

tipus 

D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

Lapkričio 

mėn  

Ugdomos saviraiškos 

kompetencijos, aktyvumas, 

žingeidumas. 
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10. Anglų k. oratorių konkursas ( atranka 

dalyvauti oratorių konkurse 

tarptautiniame LCC universitete) 

Anglų k. oratorių konkursas D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

Sausio - kovo 

mėn. 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, 

gerėja ugdymosi kokybė. 

Ugdoma mokinių saviraiška. 

Ugdomas viešasis 

kalbėjimas. 

11. Anglų kalbos bandomasis egzaminas 

 

 

 

 

 

 

 

Darbų vertinimas, rezultatų 

aptarimas ir išvados. Metodų, 

kurie padėtų pagerinti rezultatus, 

taikymas. 

 

Anglų kalbos 

mokytojai  

 

 

 

Vasario mėn. 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. 

12. Dalyvavimas rajoninėje anglų k. 

olimpiadoje; 

Dalyvavimas rajoniniame anglų k. 

konkurse; 

Rezultatų aptarimas E. Pinčienė 

D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 

Ugdomos dalykinės 

kompetencijos. Formuojamos 

pozityvios nuostatos mokant 

anglų k, ugdomas 

pasitikėjimas savimi. 

13. Metodinės grupės susirinkimas: IT 

panaudojimo galimybės pamokose; 

   

Pagal poreikius ir galimybes 

seminarų lankymas, 

pasidalijimas su kolegomis 

turima IT panaudojimo 

pamokose patirtimi, nauja 

informacija, žiniomis. 

E. Pinčienė 

metodinės grupės 

nariai 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Kūrybiškas turimos patirties 

ir žinių pasidalijimas su 

kolegomis.  

Gerėja ugdymo kokybė. 

14. Pusmečio mokymosi rezultatų analizė Mokinių mokymosi ir 

įsivertinimo analizė 

E. Pinčienė 

metodinės grupės 

nariai 

Vasario mėn. Bus išanalizuota mokinių 

daroma pažanga, jų 

laukiamas rezultatas ir realus 

pusmečio įvertinimas. 

15. Planuojamos atviros integruotos 

pamokos ir po jų aptarimas ir 

dalijimąsis gerąja patirtimi. 

Mokytojai bendradarbiaudami 

dalijasi patirtimi. 

D. Eisimantienė 

S. Paulauskienė 

R. Mišeikytė 

V. Rimkienė 

Vasario mėn. Kūrybiškas turimos patirties 

ir žinių pasidalijimas su 

kolegomis.  

Gerėja ugdymo kokybė. 

16. Anglų kalbos lygio nustatymo testas  E. Pinčienė Balandžio Anglų kalbos lygio 
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II-ose klasėse.  metodinės grupės 

nariai 

mėn. nustatymas ir grupių 

suformavimas kitiems 

metams pagal gautus 

rezultatus.  

17. Metodinės grupės susirinkimas: Naujų 

mokymo priemonių, užtikrinančių 

nuolatinę mokymo(si) pažangą, 

pasidalijimas darbo patirtimi tobulinant 

mokymo(si) organizavimą. 

Pagal galimybes seminarų, 

rajono metodinių grupių 

pasitarimų lankymas, 

pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

E. Pinčienė 

Metodinės grupės 

nariai 

Balandžio- 

Gegužės 

mėn. 

Užsienio kalbų mokytojai 

įgis naujų dalykinių  

kompetencijų, stiprins savo 

profesionalumą. 

18. Dalyvavimas tarptautiniame projekte“ 

Waking up in Baroque“ vizitas į Čekiją 

Dalintis gerąja patirtimi. G. Juškienė Balandžio 

mėn.  

 Ugdomas mokinių 

sąmoningumas ir 

pilietiškumas. Visi 

bendruomenės nariai taps 

tolerantiški skirtingiems 

požiūriams ir kitokioms 

kultūroms. Patirtis 

naudojama realiose 

situacijose. Ugdomos 

bendrosios dalykinės 

kompetencijos. Mokiniai 

pagilins ir papildys lietuvių k. 

ir anglų k., dailės , istorijos 

mokomųjų dalykų išmanymą 

bei ugdysis kūrybišką ir 

kritinį mąstymą. 

19. Grupės veiklos ataskaita, rezultatų 

apibendrinimas ir veiklų numatymas 

2019-2020 m.m. 

Diskusija kas pasisekė ir ką 

reikia tobulinti kitais mokslo 

metais.  Planas 2019-2020 m. m 

E. Pinčienė 

Metodinės grupės 

nariai 

Birželio mėn 

 

Gerės mokytojų 

kompetencijos.  

 

 

 

 

 



 

 

58 

 

*Planas gali būti koreguojamas 

 

 

APTARTA  

Užsienio kalbų mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugpjūčio  mėn. 30  d. 

Protokolo Nr. 9 

Metodinės grupės pirmininkė E. Pinčienė     

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo mėn.    d.  
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  Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  8 priedas 

 

 

TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

 

Tikslai: 

* Gerinti mokymosi kokybę, tobulinant pamokos vadybą. 

* Skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi. 

 

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. 

* Naudoti „Moodle“ programą ruošiantis PUPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas 

rezultatas 

1. Aptarti ir sudaryti 

tiksliųjų mokslų 

veiklos darbo planą 

2018 – 2019 m. m. 

 

Matematikos ir 

informacinių 

technologijų ilgalaikių 

ugdymo planų 

aptarimas ir 

aprobavimas. 

 

 

Matematikos 

valstybinio  brandos 

egzamino analizė ir 

aptarimas. 

PUP rezultatų analizė. 

Standartizuotų testų 

rezultatų analizė 

 

Integruota 

matematikos ir 

ekonomikos pamoka 

„Sudėtiniai procentai“ 

2g kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasitarimas dėl 

seminarų ir kursų 

poreikio. Numatyta, 

esant  galimybei, 

dalyvauti 

seminaruose apie 

pamokos refleksiją,  

matematikos brandos 

darbo rengimo 

metodiką, projektų 

rašymą ir vykdymą. 

 

 

Analizuojami 

rezultatai, daromos 

išvados, 

diskutuojama dėl 

efektyviausių  

mokymo metodų 

pasirinkimo. 

 

Matematikos testų  , 

PUPP analizavimas, 

aptarimas, numatytos 

priemonės rezultatų 

gerinimui. 

 

Analizuojama, kaip 

mokymąsi padaryti 

įdomų, aktualų,  

susietą su mokinio 

reikmėmis bei 

praktiniu 

pritaikymu.  

G .Urbonienė 

 

 

 

 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

R. Krompalcas 

Rugsėjis 

 

Patirtis ir įgytos 

žinios bus 

naudingos  

ugdomosios 

veiklos 

organizavime. 

Aptarti ir 

aprobuoti 

ugdymo planai. 

 

 

 

 

VBE, PUPP, 

standartizuotų 

testų rezultatų 

analizė 

panaudota 

ugdymo turinio 

koregavimui. 

 

 

Mokysis  

teorines žinias   

jungti į visumą ir 

pritaikyti 

praktikoje. 

2 Atvira pamoka 

„Trigonometrinės 

lygtys“ 

 

 

„Mokytojų darbas 

kompiuterių klasėje su 

„Moodle“ programa 

„Mokomės kartu“  

Dalinamasi gerąja 

patirtimi 

 

 

 

Padedant 

informatikos 

mokytojui ruošiamos 

užduotys su 

„Moodle“ programa 

 

G.Žemaitaitienė 

 

 

 

 

A. Jasinevičius 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

R. Aurylienė 

G. Urbonienė 

Spalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelio 

„Mokomės iš 

kolegos“ 

įgyvendinimas. 

 

Mokytojų 

bendradarbiavim

as, panaudojant 

kompiuterines 

programas, 

siekiant  
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R. Krompalcas 

 

 

 

 

paįvairinti 

pamoką bei 

geriau įsisavinti 

mokomąją 

medžiagą. 

3 Dalyvavimas „Rietavo 

matematikų 

varžytuvėse“. 

Dalyvavimas 

“Kvėdarnos 

matematikų 

varžytuvėse”. 

 

Pamoka  kompiuterių 

klasėje tema 

„Stereometrijos 

kartojimas „.  

 

 

 

 

„Mokytojų darbas 

kompiuterių klasėje su 

„Moodle“ programa 

„Mokomės kartu“ 

Komandų ruošimas 

dalyvavimui  

matematikos 

varžytuvėse. 

 

 

 

 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi apie IT 

efektyvų  

panaudojimą 

matematikos 

pamokose. 

 

 

Padedant 

informatikos 

mokytojui ruošiamos 

užduotys su 

„Moodle“ programa 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

 

 

 

R. Krompalcas 

 

 

 

 

 

 

 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

Lapkritis Mokiniai 

pagilins 

matematikos 

žinias. 

Plėtojamos 

dalykinės 

kompetencijos. 

 

IT naudojimas 

pamokoje padės 

geriau įsisavinti 

stereometrijos 

kurso medžiagą. 

Mokytojai 

aktyviau naudos 

skaitmenines 

priemones. 

 

Įgyvendinamas 

modelis „Kolega 

kolegai“ 

4 Dalyvavimas rajono 

informatikos 

olimpiadoje. 

 

 

 

 

Mokyklinės 

matematikų 

olimpiados 

organizavimas 

 

Integruota 

informacinių 

technologijų ir 

matematikos pamoka 

„Funkcijų tyrimas 

remiantis funkcijų 

grafiku“ 

 

Atvira pamoka  

„Funkcijos grafikų 

transformacijos“   

 

Mokytojų darbas 

kompiuterių klasėje  

Dalintis patirtimi 

ruošiant mokinius 

olimpiadai. 

 

 

 

 

Mokytojai paruoš 

užduotis mokyklinei 

matematikos 

olimpiadai 

 

Pasitarimas dėl IT 

naudojimo  ir 

kompiuterinių 

programų taikymo 

pamokų metu. 

  

 

 

Pamokos aptarimas 

metodinėje grupėje 

 

 

Mokomasi, kaip 

kompiuterines 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

 

 

 

 

 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

A.Jasinevičius 

G.Urbonienė 

 

 

 

 

R. Krompalcas 

 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

Gruodis Ugdomas 

pasitikėjimas 

savo jėgomis. 

Mokiniai turės 

galimybę 

įsivertinti savo 

gebėjimus. 

 

Mokiniai 

skatinami 

dalyvauti 

olimpiadose.  

 

Mokytojų 

bendradarbiavim

as, IT efektyvus 

taikymas 

pamokose.  

 

 

Gerosios 

patirties sklaida 

tarp kolegų. 

 

Kompiuterinių 

programų 
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„Mokomės kartu“ 

 

programas grafikams 

braižyti panaudoti 

ugdymo procese 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

 

panaudojimas 

grafikų 

braižymui 

suteiks galimybę 

kiekvienam 

mokiniui patirti 

sėkmę pamokoje 

5 Dalyvavimas rajono 

matematikos 

olimpiadoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamoka kompiuterių 

klasėje „Kvadratinių 

lygčių sprendimas“ 

 

 

Aptariami metodai , 

kurie padėtų 

pagerinti 

matematikos 

rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

„Kahoot“ programos 

pristatymas 

kolegoms 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

 

 

 

 

 

 

G. Urbonienė 

G.Žemaitaitienė 

Sausis 

 

Mokiniai 

pagilins 

matematikos 

žinias, gebėjimus 

ir įgūdžius.  

Didės gabių 

mokinių 

motyvacija. 

IT taikymas 

pamokoje  padės 

mokiniams 

išmokti spręsti 

kvadratines 

lygtis. 

Mokytojai 

susipažins su 

programos 

„Kahoot“ 

galimybėmis. 

6 Matematikos, 

informacinių 

technologijų 

bandomasis egzaminas 

 

Darbų taisymas ir 

vertinimas. Rezultatų 

aptarimas ir jų 

gerinimo metodų 

ieškojimas 

 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

R. Krompalcas 

Vasaris 

 

 

Mokiniai turi 

galimybę 

susipažinti  su 

egzaminų 

užduotimis, 

įvertinti savo 

turimas žinias ir 

gebėjimus. 

7 Dalyvavimas 

tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra – 2018 

 

 

Matematikų diena 

mokykloje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvira pamoka 

Darbas su mokiniais, 

kurie dalyvaus 

konkurse,  

papildomų uždavinių 

sprendimas, 

konsultacijos 

Pokalbiai su klasių 

mokiniais, kaip 

įdomiau ir 

naudingiau 

organizuoti 

matematikų dieną. 

Matematikų dienos 

aptarimas 

metodinėje grupėje. 

 

 

Pamokų stebėjimas 

G. Urbonienė 

 

 

 

 

 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

G.Žemaitaitienė 

S.Milašiūtė 

A.Budrienė 

G.Urbonienė 

R. Krompalcas 

S.Milašiūtė 

 

 

Kovas Pagilintos 

mokinių žinios.  

Galimybė 

įsivertinti savo 

gebėjimus. 

 

Bendradarbiavim

as tarp kolegų, 

ieškant 

mokomųjų 

dalykų 

integravimo 

galimybių. 

Ugdomi mokinių 

matematiniai 

gabumai, 

komunikabiluma

s, kūrybiškumas. 
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APTARTA  

Tiksliųjų mokslų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  mėn. 4 d. 

Protokolo Nr. 9 

Metodinės grupės pirmininkė G.Urbonienė    

 

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    

Sonata Petrauskienė                                                                               

2018 m. rugsėjo mėn. 10   d.  

„Trigonometriniai 

sąryšiai stačiajame 

trikampyje“ 2g kl 

ir mokymasis iš 

kolegų. 

 

Kūrybiškumo 

ugdymo 

tobulinimas. 

Ugdymo proceso 

tobulinimas 

8 PUPP – bandomasis 

 

 

 

Darbas kompiuterių 

klasėje “Mokomės 

kartu“ .Užduočių „9 

klasės kurso kartojimo 

testas“ ruošimas 

 

Mokinių 

konsultavimas. 

Darbų taisymas 

 

Padedant 

informatikos 

mokytojui ruošiamos 

„Moodle“ programa 

užduotys  

1 gimnazijos klasių 

mokinių žinių 

patikrinimui 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

 

 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A. Budrienė 

G. Urbonienė 

Balandis Mokiniai turės 

galimybę 

įsivertinti savo 

pasiruošimo PUP 

lygį ir pagilinti 

reikiamas žinias. 

Panaudojus IT, 

paruošiamos 

užduotys 

mokinių žinių 

patikrinimui 

9 Darbas kompiuterių 

klasėje „Mokomės 

kartu“ . Užduočių „11 

klasės kurso kartojimo 

testas“ ruošimas 

 

Padedant 

informatikos 

mokytojui ruošiamos 

užduotys  

3 gimnazijos klasių 

mokinių žinių 

patikrinimui 

„Moodle“ programa 

 

 Gegužė Ugdomos 

bendrosios 

dalykinės 

kompetencijos 

Panaudojus IT, 

paruošiamos 

užduotys 

mokinių žinių 

patikrinimui 

10 Tiksliųjų mokslų 

grupės veiklos 

ataskaita, 

apibendrinimas ir 

veiklų numatymas 

2019-2020 m. m. 

Pirmų ir trečių klasių 

mokinių žinių 

patikrinimas 

 

Metodinė grupės 

patirties sklaida. 

Seminarų poreikio 

2019–2020 m. m. 

aptarimas. 

Diskusija apie tai, 

kas pasisekė ir ką 

reikia tobulinti kitais 

metais 

 

Ištaisius mokinių 

darbus, išanalizuoti 

pagrindines klaidas 

ir mokinių žinių 

spragas 

R. Aurylienė 

A. Jasinevičius 

G.Žemaitaitienė 

S. Milašiūtė 

A.Budrienė 

G.Urbonienė 

R. Krompalcas 

 

 

 

G.Žemaitaitienė 

S.Milašiūtė 

A.Budrienė 

G.Urbonienė 

R. Krompalcas 

Birželis Aptariami metų 

veiklos 

rezultatai, 

formuluojami 

nauji tikslai 

kitiems mokslo 

metams. 

 

 

 

Išanalizuota, 

kaip įsisavinta 

mokomoji 

medžiaga.  



 

 

64 

 

  Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  9 priedas 

 

 

GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Alma Balčienė Fizikos mokytoja metodininkė alma.balciene@gmail.com 

2. Jurgita Alminienė Chemijos vyr. mokytoja  beisytejurgita@gmail.com 

3. Žydrė Danusienė Chemijos mokytoja metodininkė  zyddanus@gmail.com 

4. Raimundas Krompalcas Fizikos  mokytojas metodininkas raimuhs@gmail.com 

5. Gida Zobėlienė Biologijos mokytoja metodininkė gidazo@gmail.com 

6. Danutė Žiauberienė Biologijos mokytoja metodininkė danutemj@gmail.com 

7. Daliutė Vasiliauskaitė Fizikos mokytoja metodininkė daliutev@gmail.com 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

  

Tikslas. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) 

galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą.   

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokymo(si) organizavimą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių 

poreikių. 

2. Plėtoti mokytojų profesines kompetencijas. 

3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

4. Ugdymo erdvėse diegti ir naudoti šiuolaikines informacinių technologijų priemones.
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, 

veiksmai 

Metodinė veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Tyrėjų naktis Gamtos mokslų 

dalykų ugdymo planų 

aptarimas ir 

aprobavimas. 

 

VBE rezultatų analizė 

–fizikos egzamino 

rezultatų aptarimas.        

Mokinių pasiekimų ir 

vertinimo sistemos 

gamtos mokslų 

pamokose aptarimas. 

 

Mokymo programa 

„Tiriamosios veiklos 

kompetencijos 

tobulinimas“ 

Visi nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gida 

Zobėlienė 

Rugsėjis Efektyvesnė pamokos 

vadyba taikant mokymo ir 

mokymosi 

diferencijavimą, skatinant 

probleminį, tiriamąjį ir 

aktyvų mokymąsi. 

VBE rezultatų analizė 

panaudota ugdymo turinio 

koregavimui. 

Bendradarbiauta, 

parengiant instrumentus 

asmeninės pažangos 

matavimui ir fiksavimui.   

 

2. Edukacinis 

renginys 

“Geltona 

spalva 

gamtoje”. 

 

Projekto 

„Stebėk, 

pažink, suprask 

ir taikyk“ 

vadovų ir 

konsultantų 

pasitarimas. 

 

Integruotos 

pamokos 

Parengti vertinimo 

kriterijus mokinio 

individualios pažangos 

stebėsenai. 

 

Gabių vaikų ugdymo 

organizavimas 

netradicinėse 

edukacinėse erdvėse 

(per visus m.m. 

vykdant projektinius 

darbus). 

 

Chemija – geografija 

“Šilalės miestelio 

nuotekų valymo 

įrenginiai” 

Visi nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Alminienė  

S.Zaikauskienė 

D.Kubaitienė 

Spalis Visi metodinės grupės 

nariai dalijosi gerąja 

patirtimi, kaupė 

naudojamų kompiuterinių 

programų, skaitmeninių 

įrankių ir pateikčių bazę. 

Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu, namų darbų  

diferencijavimu ir 

individualizavimu. 

3. Susitikimas su 

Kelmės rajono 

Pakražančio 

gimnazijos 

gamtos mokslų 

mokytojais 

Ugdymo procese  

naudojamos mokymo 

priemonės (gamtos 

mokslų laboratorija). 

Tiriamieji projektiniai 

darbai I – II kl.  

G. Zobėlienė Lapkritis Mokinių didesnis 

domėjimasis gamtos 

mokslais. 

 

4. Mokyklinio 

gamtos mokslų 

olimpiados turo 

Olimpiadinių 

užduočių rengimas. 

 

 

Visi nariai Gruodis Atrinksime mokinius, 

kurie dalyvaus rajoniniame  

olimpiadų ture. 
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organizavimas. 

Integruota 

pamoka 

 

 

 

R. Krompalcas 

„Šviesos lūžis“. 

5. Dalyvavimas 

rajoninėse 

dalykinėse 

olimpiadose 

Gabių mokinių 

ugdymas ir jų 

konsultavimas 

ruošiantis dalyko 

olimpiadai. 

Visi nariai Sausis Įsivertinti gautus 

rezultatus. 

6. Integruota 

pamoka 

Kodėl reikia sportuoti D.Žiauberienė 

B.Knyzelienė 

Vasaris Skatinti mokinius sveikai 

gyventi. 

7. Pasaulinės 

Žemės dienos 

minėjimas 

 

Konkurso „Stebėk, 

pažink, suprask ir 

taikyk“ nuostatų 

rengimas. 

Visi nariai Kovas Mokyti vaikus globoti ir 

tausoti gamtą. 

8. Regioninis 

gamtamokslinis 

konkursas 

„Stebėk, 

pažink, suprask 

ir taikyk“. 

 

Integruota 

pamoka 

Pasidalijimas 

informacija su 

konkursui mokinius 

rengusiais mokytojais, 

pastabos ir pasiūlymai 

 

 

Baltymai 

G.Zobėlienė 

D.Žiauberienė 

             

 

 

 

 

Ž. Danusienė 

G. Zobėlienė 

Balandis Gimnazijos vardo 

garsinimas, gerosios 

patirties sklaida 

 

 

 

 

Įtvirtinti mokinių žinias. 

9. Susitikimas su 

progimnazijos 

gamtos mokslų 

mokytojais. 

Mokomų programų 

tęstinumas. 

D. Žiauberienė Gegužė Susipažinimas su būsimų 

pirmokų gimnazistų 

mokymosi lygiu.  

10. 

Integruota 

pamoka 

 

Mokslo metų 

užbaigimo 

šventė 

Aptarti mokinių 

ugdymo(si) rezultatus. 

Veiklos, skatinančios 

mokytojus kryptingai 

tobulinti 

kompetencijas, 

bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties 

sklaidą, įsivertinimas. 

D. Žiauberienė 

Geografijos 

mokytojos „ 

Pagramančio 

regioninis 

parkas“. 

Birželis Veiklos analizė, gairės 

ateičiai 

 

APTARTA  

Gamtos mokslų mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo   20   d. 

Protokolo Nr. 8 

Metodinės grupės pirmininkas    

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo 20   d.  
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Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

veiklos plano 

10 priedas 

 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR DORINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I.  Metodinės grupės narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Dalia Kubaitienė Geografijos mokytoja 

metodininkė 

868602164,  

daliakubaitiene@gmail.com 

2. Sonata Zaikauskienė Geografijos vyr. mokytoja  861159948,  

sonkiu@gmail.com 

3. Daiva Bukauskienė Tikybos vyr. mokytoja 868572169,   

daivab69@gmail.com 

4. Vida Kačinienė Tikybos vyr. mokytoja 861521841,  

vida.kaciniene@gmail.com 

5. Bijūnas Paulius Istorijos mokytojas  

metodininkas 

861608214,  

bijunaspaulius@gmail.com 

6. 

 

Tomas Vaitkūnas Istorijos mokytojas 860308699, 

tomas.vaitkunas94@gmail.com 

7. Eglė Kvietkauskaitė Psichologė 865057543,  

eglekv@gmail.com 

8. Raminta Rudzinkovienė Socialinė pedagogė 862459279,  

raminta.jonelyt@gmail.com 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

 

Tikslas 1. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) 

galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą.   

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 2.  Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę. 

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 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės,  

veiksmai 

Metodinė 

veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios 

patirties 

sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1.  Metodinės 

grupės darbo 

plano 

sudarymas ir 

aptarimas 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

mokytojai 

Rugsėjis Efektyvesnė pamokos 

vadyba taikant mokymo ir 

mokymosi 

diferencijavimą, 

2.  

 

Ilgalaikių 

planų ir 

modulio 

programų 

aptarimas 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

mokytojai 

Rugsėjis Efektyvesnė pamokos 

vadyba taikant mokymo ir 

mokymosi 

diferencijavimą, 

3.  VBE rezultatų 

analizė 

 

Istorijos ir 

geografijos 

mokytojai 

Rugsėjis VBE rezultatų analizė 

panaudota ugdymo turinio 

koregavimui. 

Bendradarbiauta, 

parengiant instrumentus 

asmeninės pažangos 

matavimui ir fiksavimui.   

4. Pamoka kitaip Pamoka 

Laukuvos 

meteorologijos 

stotyje 

D. Kubaitienė  

S. Zaikauskienė 

Spalis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

5. Integruotos pamokos Chemija – 

geografija 

“Šilalės 

miestelio 

nuotekų 

valymo 

įrenginiai” 

J. Alminienė   

S. Zaikauskienė 

D. Kubaitienė 

Spalis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

6. Prevencinė akcija 

skirta Pasaulinei 

psichikos sveikatos 

dienai paminėti.  

 E. Kvietkauskaitė Spalis Švietėjiška veikla praplės 

turimas psichologines 

žinias, padės tobulinti 

bendravimą ir keistis. 

7. Tolerancijos diena  D. Bukauskienė 

V. Kačinienė 

Lapkritis Ugdo mokinių 

pilietiškumą, toleranciją. 

8. Atvira pamoka „Gediminaičių 

Lietuva“ 

B. Paulius Lapkritis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

9. I-II klasių varžybos 

„Linksmosios 
 Soc. pedagogė 

Visuomenės 

Lapkritis Ugdomi sveikos 

gyvensenos bei aktyvaus 
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estafetės“, skirtos 

Tarptautinei 

nerūkymo dienai 

paminėti. 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Pedagogai 

laisvalaikio praleidimo 

įpročiai. 

10. Europos sveikos 

mitybos dienos 

„Sveika mityba“ 

paminėjimas 

 Soc. pedagogė 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Lapkritis Sveikos mitybos diegimas. 

11. Adventinė popietė  D. Bukauskienė  

V. Kačinienė 

Gruodis Ugdo mokinių 

pilietiškumą, toleranciją. 

12. Talentų konkursas 

„Jei manai, kad Tu 

gali – Tu gali“ 

 Soc. pedagogė 

 

Gruodis Savivertės stiprinimas, 

stipriųjų asmeninių 

savybių atradimas. 

13. Mokyklinio 

socialinių mokslų 

olimpiados turo 

organizavimas. 

Olimpiadinių 

užduočių 

rengimas 

 

Geografijos ir 

istorijos 

mokytojai 

Sausis- 

vasaris 

Atrinksime mokinius, 

kurie dalyvaus rajoniniame  

olimpiadų ture. 

 

14. Integruota istorijos ir 

lietuvių kalbos 

pamoka 

„Lietuva- 

antrosios 

sovietinės 

okupacijos 

laikotarpiu“ 

Istorijos ir 

lietuvių kalbos 

mokytojai 

Sausis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

15. Fotografijų paroda 

„Dalinti gera: Aš 

myliu Šilalę“ 

 Soc. pedagogė 

 

Sausio-

vasario 

mėn. 

Surengta mokinių 

fotografijų darbų paroda ir  

2019 metų kalendorius. 

16. Pasaulinė vandens 

diena „Vandens 

pertraukėlė“. 

 Soc. pedagogė 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Kovo 

22 d. 

Skatinimas teisingai 

vertinti vandens naudą 

mūsų organizmui. 

Vandens skonio galimybės 

namų sąlygomis. 

17. Dalyvavimas 

kampanijoje 

„Veiksmo savaitėje 

BE PATYČIŲ 2019“ 

 Soc. pedagogė 

Psichologė 

Kovas Patyčių problemos 

mažinimas, įtraukiant visą 

mokyklos bendruomenę. 

18.   Olimpiada 

„Mano 

gaublys“ 

D. Kubaitienė ir 

S. Zaikauskienė 

Balandis Pagilintos mokinių 

geografinės žinios 

19.   Č. Kudabos 

respublikinis 

geografų 

konkursas 

D. Kubaitienė ir 

S. Zaikauskienė 

Balandis Pagilintos mokinių 

geografinės žinios 

20. Integruota 

netradicinė tikybos ir 

etikos pamoka 

Pamoka 

Varnių 

Žemaičių 

vyskupystės 

muziejuje  

V. Kačinienė ir 

D. Bukauskienė 

Balandis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

21. Žalingų įpročių 

prevencija: 

* Kviestinio 

lektoriaus paskaitų 

 Soc. pedagogė 

Psichologė 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

Formuojamas teisingas 

požiūris į žalingų įpročių 

žalą. 
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ciklas I ir IV 

gimnazijos klasių 

moksleiviams:  

tabako, 

psichotropinių 

medžiagų, alkoholio 

žala. 

* Akcija skirta 

Pasaulinei dienai be 

tabako paminėti; 

Stendai, reklaminiai 

lipdukai, 

lankstinukai. 

 

22. Šilalės krašto 

talentingų jaunų 

žmonių sėkmės 

istorijos 

 Soc. pedagogė 

Psichologė 

 

Mokslo 

metų 

eigoje 

 

Sustiprėjusi jaunų žmonių 

motyvacija mokytis, siekti 

užsibrėžtų tikslų 

23. Europos dienos 

paminėjimas 

 D. Kubaitienė Gegužė Stiprinti jaunų žmonių ES 

istorija, institucijomis. 

25. Integruota pamoka Saugomos 

teritorijos 

Pagramančio 

regioniniame 

parke 

D. Žiauberienė  

D. Kubaitienė 

Birželis Ugdymas meilę gimtajam 

kraštui, gamtai. 

24. Integruota pamoka Turizmo 

globalizacija 

B. Knyzelienė,  

R. Arlauskienė  

D. Kubaitienė 

Birželis Pagilintos kompetencijos, 

susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, 

veiklų pamokose 

organizavimu. 

 

APTARTA  

Socialinių mokslų mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  mėn.  20  d. 

Protokolo Nr. 7 

Metodinės grupės pirmininkė 

Dalia Kubaitienė    

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo mėn. 21 d.  
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                           Šilalės Simono Gaudėšiaus 

 gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

 veiklos plano 

 11 priedas 

 

 

MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS 

2018 -2019  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. Danisevičienė Aušra Šokio mokytoja metodininkė 86876520 

 

4. Gedeikienė Elvyra 

 

Technologijų mokytoja metodininkė 868502773 

egedeikienė@yahoo.com 

5. Mišeikytė Rima  Technologijų mokytoja metodininkė 868690292 

misrimma@gmail.com 

6. Petkuvienė Laima Muzikos mokytoja ekspertė 869808612 

muzlaima@gmail.com 

7. Arūnas Šerpytis Muzikos mokytojas metodininkas 868218351 

arunas.sefas@gmail.com 

8. Zaikauskienė Sonata Šokio mokytoja metodininkė 861159948 

sonkiu@gamil.com 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018 – 2019 m. m. 

 

Prioritetas: Ugdymo kokybės gerinimas.  

Tikslas: I. Kokybiškas ugdymo procesas, atitinkantis individualias mokinių mokymo(si) 

galimybes bei poreikius, ir užtikrinantis nuolatinę mokymo(si) pažangą.   
 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti mokymo(si) organizavimą (formas, metodus, turinį) ir pritaikyti prie mokinių 

poreikių. 

2. Plėtoti menų ir technologijų mokytojų profesines kompetencijas. 

3. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 

 

Tikslas: II. Ugdyti iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę.  

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir pilietiškumą, kuriant šiuolaikišką ir tradicijas puoselėjantį  

gimnazijos gyvenimą. 

2. Kurti saugų gimnazijos mikroklimatą, vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų bei 

asmenybės ugdymo programą. 

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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3. Skatinti įsipareigojimų bendruomenei laikymąsi. 

 

Tikslas: III. Kurti ir plėtoti gimnazijos edukacines erdves. 

 

Uždaviniai: 

1. Ugdymo erdvėse  naudoti šiuolaikines informacinių technologijų priemones. 

2. Menų ir technologijų mokytojams teikti pagalbą gimnazijos bendruomenei, kuriant 

edukacines erdves, ruošiant gimnazijos aplinkos sutvarkymo projektą. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, veiksmai Metodinė veikla, kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Mokslo ir žinių šventė.  

 

 Metodinės grupės 

nariai 

 

Rugsėjo mėn.  Plėtojamos netradicinės 

bendravimo su kolegomis 

formos, teikiama pagalba 

ruošiantis šventei. 

2. Menų ir technologijų metodinės grupės 

susirinkimas 2018-2019 m.m. veiklai 

aptari. 

Menų ir technologijų metodinės 

grupės plano, tikslų ir uždavinių 

aptarimas.  

Dailės, muzikos, šokio ir 

technologijų mokytojų veiklos 

planų aptarimas ir suderinimas. 

 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

 

Rugsėjo mėn. Aptarta Menų ir technologijų 

mokytojų  metodinės grupės 

veikla. Susitarta dėl 

metodinės grupės narių  

veiklos planavimo. 

Parengti ir aptarti dalykų ir 

būrelių planai. 

3. Menų ir technologijų metodinės grupės 

susirinkimas 2018-2019 m.m. veiklos 

planui patvirtinti.  

Pagal galimybes ir poreikius 

seminarų lankymas, mokymasis 

grupėse,  dalyvavimas 

nuotoliniuose kursuose, 

savišvieta bibliotekoje. 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

 

Rugsėjo mėn. Parengtas ir patvirtintas 

Menų ir technologijų 

mokytojų  metodinės grupės 

planas. 

4. Atviros integruoto technologijų kurso 

pamokos netradicinėje aplinkoje I-ose 

gimnazijos klasėse. 

 R. Mišeikytė 

V. Bukauskis 

E. Gedeikienė 

Rugsėjo -

spalio mėn. 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas. 

Gerėja ugdymo kokybė, 

efektyvinamas mokytojų 

bendradarbiavimas. 

5. Mokytojų diena. Koncertinių numerių 

ruošimas, scenografija. 
 L. Petkuvienė 

A. Šerpytis 

A. Danisevičienė 

S. Zaikauskienė 

J. Baubkuvienė 

V. Bukauskis 

Spalio mėn. Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška. 

Teikiama pagalba kolegoms, 

ruošiantis šventei. Kūrybiškai 

puoselėjama gimnazijos 

kultūra. 

6. Atvira dailės pamoka I klasės 

mokiniams Šilalės bažnyčioje: Dailės 

istorija. Gotika. 

Dalijimasis gerąja patirtimi, 

vedant atviras pamokas. 

 

J. Baubkuvienė Spalio mėn. Saviraiškus mokinių 

dalyvavimas ugdymo procese. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi 

stebint   kolegų pamokas. 
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7. Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. 

‚Sušildykim vieni kitus gerumu“. 

Karnavalas. Gimnazijos interjero 

dekoravimas, parodų organizavimas, 

koncertinių numerių ruošimas. 

 Metodinės grupės 

nariai 

 

Gruodžio 

mėn. 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška, 

kuriama sveika emocinė 

aplinka gimnazijoje. 

Saviraiškus metodinės grupės 

narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime. 

Kūrybiškai puoselėjama 

gimnazijos kultūra. 

8. Darbas su išskirtinių gebėjimų 

mokiniais – ruošimasis konkursams, 

olimpiadoms, pasirodymams. 

 

Menų ir technologijų mokytojų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kitų 

dalykų mokytojais, klasių 

auklėtojais (kolegialus 

grįžtamasis ryšys ir gerosios 

patirties sklaida) dėl  mokinių 

geros ugdymo ir mokymo(-si) 

kokybės užtikrinimo. 

Metodinės grupės 

nariai 

 

Visus mokslo 

metus 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška, 

kuriama sveika emocinė 

aplinka gimnazijoje. 

Plėtojamos netradicinės 

bendravimo formos. 

 

9. Sausio 13- osios paminėjimo renginiai. 

Pagalba bendruomenei organizuojant 

parodas, puošiant erdves. 

 Metodinės grupės 

nariai 

Sausio mėn. Saviraiškus metodinės grupės 

narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime. 

10. Dailės ir technologijų olimpiadų 

mokyklinių turų organizavimas. 

Dalyvavimas rajoniniuose olimpiadų 

turuose. 

Savišvieta pagal galimybes ir 

poreikius. 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

 

Sausio - kovo 

mėn. 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, 

gerėja ugdymosi kokybė. 

Ugdoma mokinių saviraiška. 

11. Vasario 16-osios minėjimas. 

Šimtadienis. Gimnazijos interjero 

dekoravimas, parodų organizavimas, 

koncertinių numerių ruošimas. 

 

 Metodinės grupės 

nariai 

Vasario mėn. Saviraiškus metodinės grupės 

narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime. 

Ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, saviraiška. 

12. Kovo 11- osios - Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

minėjimas. Koncertinių numerių 

 Metodinės grupės 

nariai 

Kovo mėn. Kūrybiškai puoselėjama 

gimnazijos kultūra.  
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ruošimas, scenografija, parodos. 

13. Metodinės grupės susirinkimas: IT 

panaudojimo galimybės pamokose,  

Menų valandos I –ų klasių mokiniams 

organizavimo aptarimas. 

Pagal poreikius ir galimybes 

seminarų lankymas, 

pasidalijimas su kolegomis 

turima IT panaudojimo 

pamokose patirtimi, nauja 

informacija, žiniomis. 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Kovo mėn. Kūrybiškas turimos patirties 

ir žinių pasidalijimas su 

kolegomis.  

Gerėja ugdymo kokybė. 

14. Menų ir technologijų metodinės grupės 

renginys: Menų valanda "Mamos dienos 

belaukiant" I-ų klasės mokiniams. 

 R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Kovo mėn. Mokinių bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, 

saviraiškos skatinimas, 

gimnazijos kultūros 

puoselėjimas. 

15. Šokių fiesta. Karjeros dienos 

gimnazijoje. Metodinės grupės narių 

pagalba, organizuojant renginius. 

 Metodinės grupės 

nariai 

Balandžio 

mėn. 

Saviraiškus metodinės grupės 

narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime. 

Kūrybiškai puoselėjama 

gimnazijos kultūra. 

16. Metodinės grupės susirinkimas: Naujų 

mokymo priemonių, užtikrinančių 

nuolatinę mokymo(si) pažangą, 

paraiškos aptarimas, pasidalijimas darbo 

patirtimi tobulinant mokymo(si) 

organizavimą. 

Pagal galimybes seminarų, 

rajono metodinių grupių 

pasitarimų lankymas, 

pasidalijimas su kolegomis 

turima patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis. 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Gegužės 

mėn. 

Menų ir technologijų 

mokytojai įgis naujų 

dalykinių  kompetencijų, 

stiprins savo profesionalumą. 

17. Paskutinis skambutis. „Sėkmės 

paukštė“. Metodinės grupės narių 

pagalba organizuojant renginius. 

 

 Metodinės grupės 

nariai 

Gegužės 

mėn. 

Saviraiškus metodinės grupės 

narių dalyvavimas 

gimnazijos gyvenime. 

Kūrybiškai puoselėjama 

gimnazijos kultūra. 

18. Menų ir technologijų mokytojų 

metodinės grupės pasitarimas – naujos 

mintys naujai veiklai, pirmininko 

rinkimai. 

Savišvieta pagal galimybes ir 

poreikius. 

R. Mišeikytė, 

metodinės grupės 

nariai 

Birželio mėn.  Menų ir technologijų 

mokytojai  atliks savo veiklos 

įsivertinimą. 

Gautas išvadas tinkamai 

panaudos kitų metų 

planavimui, 
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bendradarbiavimo formoms 

tobulinti.  

19. Pagalbos gimnazijos bendruomenei 

teikimas, kuriant edukacines erdves, 

ruošiant gimnazijos aplinkos 

sutvarkymo projektą. 

 Metodinės grupės 

nariai 

Visus mokslo 

metus 

Kūrybiškas turimos patirties 

ir žinių pasidalijimas su 

kolegomis.  

 

 

APTARTA  

Menų ir technologijų mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  7 d. 

Protokolo Nr. 5 

Metodinės grupės pirmininkė    

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui    

Sonata Petrauskienė                                                                               

2018 m. rugsėjo 10 d.
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                                                                                     Šilalės Simono Gaudėšiaus 

gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

                                                              veiklos plano 

                                                         12 priedas 

 

 

I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS 

GRUPĖS  2018 – 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Regina Arlauskienė Ia metodininkė lokysta1@gmail.com 869872737 

2. Birutė Knyzelienė Ib ekspertė                  biruteknyzeliene@gmail.com 861292360 

3. Vaidas Bukauskis Ic metodininkas vaidasb68@gmail.com, 865658815 

4. Rasutė Mažrimienė Id metodininkė rasute.mm@gmail.com, 867311233 

5. Giedrė Juškienė IIa metodininkė giedrepp@gmail.com, 860100570 

6. Vida Rimkienė IIb metodininkė rimkiene.vida@gmail.com 861604813 

7. Dalia Kubaitienė IIc metodininkė daliakubaitiene@gmail.com, 868602164 

8. Vida Kačinienė IId metodininkė vida.kaciniene@gmail.com 861521841 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai  2018 – 2019 m. m. 

 

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

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

ugdant iniciatyvią, veiklią, brandžią ir bendruomenišką asmenybę. 

 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti klasių vadovų profesinę kompetenciją. 

2. Plėtoti metodinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

3. Siekti, kad klasių vadovai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir 

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

psichologinę pagalbą auklėtiniams. 

4. Kurti pagrįstą partneryste gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimo modelį. 

5. Puoselėti gimnazijos kultūrą, sustiprinti vertybių, vienijančių bendruomenę, kūrimą. 

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

vykdyti socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lokysta1@gmail.com
mailto:biruteknyzeliene@gmail.com
mailto:vaidasb68@gmail.com
mailto:rasute.mm@gmail.com
mailto:giedrepp@gmail.com
mailto:rimkiene.vida@gmail.com
mailto:daliakubaitiene@gmail.com
mailto:vida.kaciniene@gmail.com
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, 

veiksmai 

Metodinė 

veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios 

patirties sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Metodinės grupės 

veiklos plano 

pristatymas ir 

aptarimas, 

programos,, 

Raktai į sėkmę“ 

aptarimas. 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano rugsėjo 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

V. Rimkienė  

E. Kvietkauskaitė 

R. Rudzinkovienė 

09-13 Sukurta grupė,, Raktai į 

sėkmę“, skirta dalintis 

gerąja patirtimi, turima 

medžiaga bei pagalba 

vieni kitiems, vedant ,, 

Raktų į sėkmę“ 

programą.  Parengtas 

klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

planas. Susitarta dėl 

klasių auklėtojų veiklos 

planavimo. 

Parengti ir aptarti I-II 

klasių auklėtojų veiklos 

planai. 

2. Tyrimas I klasių 

mokiniams „Kaip 

aš jaučiuosi 

gimnazijoje?“ 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano spalio 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

E. Kvietkauskaitė 

I klasių auklėtojai 

10  mėn. Išsiaiškinti, su kokiomis 

problemomis susiduria I 

klasių mokiniai, 

supažindinti su tyrimo 

rezultatais I klasėse 

dirbančius mokytojus. 

3. I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja 

klasėje dirbančių 

mokytojų 

susitikimą- 

problemų, 

rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą 

gerąja darbo 

patirtimi. 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano lapkričio 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė, 

klasių auklėtojai 

11 mėn. Mokytojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, atsiskleis 

mokinių gabumai . 

4. Klasių vadovų 

pasitarimas dėl  

bendruomenės 

rytmečio 

„Gerumas mus 

šildo“ 

 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano gruodžio 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė, 

klasių auklėtojai 

12 mėn. Bendruomenės rytmetys 

„Gerumas mus šildo“ 

suburs gimnazijos 

kolektyvą. 
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5.  Mokinių 

individualios 

pažangos 

aptarimas su 

mokytojais-

dalykininkais, 

dirbančiais I-II 

klasėse. 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano sausio 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė 1 mėn. Mokinių gabumų 

atskleidimas ir jų 

vystymas; kokybiškas 

mokinių paruošimas 

darbui, kuris orientuotas 

į nuolatinį mokymąsi. 

 

6. Gerosios patirties 

sklaida: 

bendradarbiavimo 

su tėvais, tėvų 

susirinkimų 

organizavimo, 

tėvų švietimo 

klausimais.  

 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano vasario 

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė, 

klasių auklėtojai 

2 mėn.  Aptarta klasės vadovų 

geroji patirtis 

organizuojant tėvų 

švietimą, išsiaiškinti 

poreikiai, numatyti 

renginiai, paskaitos. 

 

7. Pasiruošimas 

karjeros dienai , 

bendradarbiaujant 

su Karjeros 

ugdymo grupe. 

Dalyvavimas 

seminaruose      

( pagal 

galimybes) 

V. Rimkienė 3 mėn. Pedagogų švietimas. 

Pagalba ugdant klasių 

auklėtojų profesines 

kompetencijas. 

8. I ir II klasių 

auklėtojai 

organizuoja 

klasėje dirbančių 

mokytojų 

susitikimą- 

problemų, 

rezultatų 

aptarimą, 

pasidalijimą 

gerąja darbo 

patirtimi. 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano balandžio  

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė, 

klasių auklėtojai 

4 mėn. Mokytojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, atsiskleis 

mokinių gabumai . 

9. 

 

Pokalbis prie 

apskritojo stalo 

,, Su kokiais 

iššūkiais 

susiduria klasės 

auklėtojas“. 

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

plano gegužės   

mėn. aptarimas 

su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

V. Rimkienė 5 mėn. Klasių auklėtojai 

pasidalins turima 

patirtimi ir nauja 

informacija, žiniomis 

apie pagalbos 

auklėtiniams būdus ir 

formas, problemų 

sprendimo būdus. 

10. Veiklų birželio 

mėn. aptarimas. 

Savo veiklos 

vertinimas ir 

įsivertinimas.  

Programos ,, 

Raktai į sėkmę“ 

užsiėmimų 

2018-2019 

m.m. aptarimas 

V. Rimkienė 6 mėn. Klasių auklėtojai 

pristatys savo sėkmės 

istorijas, pasidalins 

gerąja darbo patirtimi.   
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 su konsultantų 

komanda. 

Pasidalinimas 

sėkmės 

istorijomis. 

 

 

APTARTA  

I-II klasių auklėtojų  metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  7  d. 

Protokolo Nr. 5 

Metodinės grupės pirmininkė Vida Rimkienė    

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo 10  d.  
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  Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  13 priedas 

 

III-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS   

2018 – 2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1.  Dangirdas Kėbla metodininkas 861536045 dangirdaskebla@gmail.com 

2.  Jolanta Šmitienė metodininkė 861648537, emugto@gmail.com 

3.  Sonata Zaikauskienė Vyr. mokytoja 861159948 sonkiu@gmail.com 

4.  Daiva Bukauskienė mokytoja 868572169 daivab69@gmail.com 

5.  Renata Aurylienė Vyr. mokytoja 868724813, r.auryliene@gmail.com   

6.  Vitalija Gedeikienė Neturiu informacijos Neturiu informacijos 

7.  Rasa Meškienėnė Neturiu informacijos 863861871,  ivinsky2002@yahoo.de 

8.  Indrė Šetikienė metodininkė  861066899, indresetikiene@gmail.com 

9.  Sauga Vaičikauskienė metodininkė 861284090, saugav@gmail.com 

 

II. Metodinės grupės veiklos tikslas ir uždaviniai  2018 – 2019 m. m. 

  

Tikslas – 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. 

 

Uždaviniai:   

1.  Tobulinti klasių auklėtojų profesinę kompetenciją. 

2. Plėtoti metodinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą. 

3. 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. 

4. Kurti pagrįstą partneryste gimnazijos ir šeimos bendradarbiavimo modelį, plėtoti netradicines 

bendravimo su tėvais formas. 

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

gimnazijos bendruomenės tradicijas. 
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, 

veiksmai 

Metodinė veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Rugsėjo 1-oji- 

Mokslo metų 

pradžios ir žinių 

diena 

 IV klasių 

auklėtojai 

Rugsėjis  

2. Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

plano, tikslų ir 

uždavinių 

aptarimas.  

Klasės auklėtojų 

veiklos planų 

aptarimas ir 

suderinimas. 

Veiklos plano 

kūrimas, aktualių 

temų analizė ir 

pateikimas. 

D. Kėbla Rugsėjis Parengtas klasių auklėtojų 

metodinės grupės planas. 

Susitarta dėl klasės 

auklėtojų veiklos 

planavimo. 

Parengti ir aptarti II-IV 

klasių auklėtojų veiklos 

planai. 

3. Sporto renginys, 

skirtas Pasaulinei 

Turizmo dienai 

paminėti Šilalės 

miesto pušyne. 

Skaitymo 

netradicinėse 

erdvėse  diena. 

Raštingiausio 

gimnazisto 

rinkimai. 

Europos kalbų 

diena. 

Klasių auklėtojų 

pasitarimai 

ruošiantis 

renginiams. 

Klasių 

auklėtojai 

Rugsėjis Sveikatingumo skatinimas, 

bendravimo įgūdžių 

tobulinimas, geriausių ir 

gabiausių moksleivių 

nustatymas, 

bendruomeniškumo 

stiprinimas.  

4. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su dalykų 

mokytojais, 

auklėtinių tėvais 

dėl  mokinių geros 

ugdymo ir 

mokymo(-si) 

kokybės 

užtikrinimo. 

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. 

Spalis Klasių auklėtojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, elgesiu. 

Pasidalins turima patirtimi 

ir nauja informacija, 

žiniomis apie šių problemų 

sprendimo būdus. 

5. Mokytojų diena. 

Konstitucijos 

Pasiruošimas 

Mokytojų dienai. 

IV klasių 

auklėtojai 

Spalis Mokytojų ir mokinių 

bendradarbiavimas, pagalba 
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egzaminas  vieni kitiems. 

6. Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

lankomumo, 

pažangumo 

gerinimo 

klausimais.  

Pagal galimybes 

dalyvavimas 

seminaruose ir 

nuotoliniuose 

kursuose. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

 

D. Kėbla Lapkritis Atsižvelgdami į skirtingus 

auklėtinių poreikius gebės 

padėti spręsti jiems 

iškilusias problemas. 

Bendradarbiaudami dalinsis 

įžvalgomis, 

sėkmėmis/nesėkmėmis 

kaups patirtį lankomumo, 

pažangumo gerinimo 

klausimais. 

7. Tolerancijos dienos 

minėjimas. 

 

Pasirengimas 

tolerancijos 

dienos 

paminėjimui 

Dorinio 

ugdymo 

mokytojai, 

klasių 

auklėtojai. 

Lapkritis Klasių auklėtojų 

bendradarbiavimas. 

III-IV kl. mokinių aktyvus 

dalyvavimas tolerancijos 

dienos paminėjime. 

8. Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su auklėtinių tėvais 

gerinimo 

klausimais.  

Gerosios patirties 

sklaida. 

D. Kėbla Gruodis Pasidalins turima patirtimi 

bendradarbiavimo su tėvais 

gerinimo klausimais. Plėtos 

netradicines bendravimo 

formas. 

9. Advento popietė. 

Eglutės įžiebimo 

šventė. 

Talentų šventė „Jei 

manai, kad tu gali, 

tu gali“. 

Bendruomenės 

rytmetys „Gerumas 

mus šildo“. 

Naujametinis 

karnavalas. 

Klasių auklėtojų 

pasitarimai, 

diskusijos prieš 

renginius. 

Klasių 

auklėtojai 

 Suorganizuoti renginiai, 

konstruktyvus auklėtojų 

bendradarbiavimas su 

mokytojais ir mokiniais. 

10. Paskaita IV kl. 

gimnazistams 

„Streso valdymas“ 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas tema 

“ Kaip padėti 

auklėtiniams 

tinkamai 

pasiruošti ir  

sėkmingai 

išlaikyti 

egzaminus?“. 

IV klasių 

auklėtojai. 

Sausis Pasidalins turima patirtimi 

ir nauja informacija, 

žiniomis apie pagalbos 

auklėtiniams būdus ir 

formas. 

Suorganizuota paskaita apie 

streso valdymą egzaminų 

metu 

 

11. Tyrimai klasėse 

pagal poreikius 

(Mokinių 

tarpusavio 

santykiai klasėje; 

Psichologiniai 

testai savęs 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

aktualiais 

klausimais po  

I-ojo pusmečio. 

Tyrimų aptarimas 

Klasių 

auklėtojai 

Vasaris Klasių auklėtojai aptars 

problemas, susijusias su 

mokinių mokymosi 

rezultatais, pamokų 

lankomumu, elgesiu.  
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pažinimui; 

Vertybės, jų 

reikšmė gyvenime 

ar kt.). 

su soc. pedagoge 

ir psichologe.  

 

12. Spartusis žygis „Su 

meile Lietuvai“. 

Vasario 16-oji - 

Lietuvos Valstybės 

atkūrimo diena. 

Šimtadienis. 

Metodiniai 

pasitarimai dėl 

organizuojamų 

renginių 

Klasių 

auklėtojai 

 Svarbių valstybei datų 

paminėjimas, 

sveikatingumo stiprinimas, 

pilietiškumo ugdymas. 

13. Matematikos diena. 

Knygnešio diena. 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas 

aktualiais 

klausimais. 

Klasių 

auklėtojai.  

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Kovas Aktyvus III-IV klasių 

mokinių dalyvavimas 

matematikų ir knygnešio 

dienose. 

Klasių auklėtojai įgis naujų 

dalykinių  

kompetencijų. 

14. Paskaitos ir 

minėjimai skirti 

nepriklausomybės 

dienai paminėti. 

Gamtamokslinis 

konkursas „Stebėk, 

pažink, suprask ir 

taikyk“ 

Šokių fiesta 

 Klasių 

auklėtojai 

Balandis Aktyvus mokinių 

dalyvavimas konkursuose, 

renginiuose. 

15. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

su dalykų 

mokytojais, 

auklėtinių tėvais 

dėl  mokinių geros 

ugdymo ir 

mokymo(-si) 

kokybės 

užtikrinimo. 

Pagal galimybes 

ir klasių auklėtojų 

poreikį pasirinktų 

seminarų 

lankymas, 

dalyvavimas 

nuotoliniuose 

kursuose. 

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. 

16. Menų diena. 

„Mamos dieną 

pasitinkant“. 

Europos diena. 

Paskutinis 

skambutis 

 Klasių 

auklėtojai 

Gegužė Glaudus auklėtojų 

bendradarbiavimas 

ruošiantis renginiams. 

17. Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas: II-ojo 

pusmečio rezultatų 

aptarimas. 

Metodinės 

grupėspirmininko 

rinkimai. 

Klasių auklėtojų 

metodinės grupės 

pasitarimas – 

naujos mintys 

naujai veiklai. 

 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas

Klasių 

auklėtojai. 

Birželis Klasių auklėtojai atliks savo 

veiklos įsivertinimą. 

Gautas išvadas tinkamai 

panaudos kitų metų 

planavimui,  

bendradarbiavimo formoms 

tobulinti. 

18. Sveikatingumo 

diena, mokslo metų 

 Klasių 

auklėtojai. 

 Propaguojama sveika 

gyvensena, fizinis 
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pabaigos šventė. aktyvumas. 

19. Brandos atestatų 

įteikimo šventė 

 IV klasių 

auklėtojai 

Liepa Klasių auklėtojų glaudus 

bendradarbiavimas 

ruošiantis šventei. 

Suorganizuota šventė 

 

 

APTARTA  

III-IV klasių auklėtojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  mėn.  6  d. 

Protokolo Nr. 4 

Metodinės grupės pirmininkas  

Dangirdas Kėbla    

   

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo mėn.  11  d.  
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                                                                                                                     Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  14 priedas 

 

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

2018 -2019  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I.  Metodinės grupės  narių sąrašas 

 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas Kvalifikacinė 

kategorija 

Telefonas, 

El. paštas 

1. Regina Arlauskienė metodininkė lokysta1@gmail.com  869872737                       

 

2. Indrė Šetikienė metodininkė indresetikiene@gmail.com 861066899 

 

3. Dangirdas Kėbla metodininkas dangirdaskebla@gmail.com 861536045 

 

4. Birutė Knyzeliene ekspertė biruteknyzeliene@gmail.com 861292360 

 

 

II. Metodinės grupės veiklos  tikslai ir uždaviniai 2018–2019 m. m. 

 

Tikslai: 

1. Tobulinti pamokos kokybę ir veiksmingumą. 

2. Skatinti kūno kultūros mokytojų metodinės  grupės narius tobulinti savo kompetencijas,  

dalintis  gerąja darbo patirtimi su kolegomis, siekiant išugdyti  iniciatyvią, veiklią, brandžią ir 

bendruomenišką asmenybę. 

 

Uždaviniai:  

1. Propaguoti  sveiką gyvenseną, kurti  saugią ir sveiką emocinę aplinką bendruomenėje. 

2. Siekti, kad mokinių noras sportuoti taptų  įpročiu, o ne prievole. 

3. Garsinti gimnazijos vardą dalyvaujant įvairių sporto šakų varžybose. 

4. Pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams. 

5. Praktiškai taikyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus bei 

gerąją kolegų darbo patirtį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lokysta1@gmail.com
mailto:indresetikiene@gmail.com
mailto:dangirdaskebla@gmail.com
mailto:biruteknyzeliene@gmail.com
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III. Metodinės grupės veiklos turinys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, 

veiksmai 

Metodinė veikla, 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

gerosios patirties 

sklaida 

Atsakingi Data Laukiamas rezultatas 

1. Ilgalaikių 

teminių planų, 

programų, 

neformaliojo 

švietimo 

programų 

rengimas ir 

aptarimas. 

Metodinės 

grupės veiklos 

plano aptarimas. 

ŠMM naujovių 

aptarimas, 

diskusijos. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkė, 

kūno kultūros 

mokytojai 

2018-09-06 Parengtas metodinės 

grupės veiklos planas. 

Parengti ir aptarti 

ilgalaikiai planai 

2. Projekto „ Kūno 

kultūros ir 

fizinio 

aktyvumo 

ugdymas 

edukaciniuose 

užsiėmimuose „ 

įgyvendinimas. 

Mokytojai ir 

mokiniai dalyvaus 

plaukimo, kalnų 

slidinėjimo, fitneso 

ir aerobikos 

užsiėmimuose, 

kuriuos ves šių 

sporto šakų 

specialistai 

Birutė 

Knyzelienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Sonata 

Petrauskienė 

2018-2019 

m.m. (pagal 

gautą 

grafiką) 

Dalyvavimas projekte 

skatins mokinių 

motyvaciją. Mokiniai 

išmoks taisyklingos 

sporto šakų - plaukimo, 

kalnų slidinėjimo, 

fitneso ir aerobikos 

judesių technikos. 

Mokytojai įgytas žinias 

pritaikys praktiniame 

darbe su mokiniais. 

3. Dalyvavimas 

Lietuvos 

moksleivių 

olimpinio 

festivalio 

varžybose 

Metodinėje 

grupėje pasitarti ir 

atrinkti pačius 

geriausius 

atitinkamos sporto 

šakos dalyvius. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

2018-2019 

m.m. (pagal 

varžybų 

kalendorių) 

Geri sporto laimėjimai 

4. Dalyvavimas 

seminaruose, 

kursuose 

Bendradarbiavimas 

su kolegomis, 

dalinimasis gerąja 

patirtimi, stebimos 

kolegų pamokos. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Visus 

mokslo 

metus 

Gerėja pamokos 

kokybė, plėtojamos 

mokytojų 

kompetencijos bei 

gerosios darbo patirties 

sklaida 

5. Organizuojami 

tradiciniai 

gimnazijos 

renginiai: 

turizmo diena, 

Spartusis žygis 

„Su meile 

Lietuvai“, šokių 

fiesta, 

sveikatingumo 

Prieš  renginius 

metodinėje grupėje 

generuojame 

genialias idėjas 

renginių 

tobulinimui, 

siekiant stiprinti 

gimnazijos 

bendruomenę, 

skatinti mokinių 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

administracija, 

klasių 

auklėtojai 

 

Birutė 

Knyzelienė 

Rugsėjo- 

birželio 

mėn. 

Ugdomas mokinių 

iniciatyvumas, 

veiklumas, 

bendruomeniškumas. 

Gerėja gimnazijos 

mikroklimatas. 
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diena „Vasarą 

pasitinkant“. 

iniciatyvumą ir 

pilietiškumą 

6. Tarpklasinės 

varžybos, 

turnyrai: futbolo 

varžybos, 

“Šuolininko 

diena“, stalo 

teniso varžybos. 

 

Naktinis 

tinklinio 

turnyras. 

 

 

Kalėdinis 

krepšinio 

turnyras 3x3, 

smiginio, šaškių 

varžybos, 

svarsčių 

kilnojimo 

varžybos.  

 

Velykinis 

tinklinio 

turnyras „Mero 

taurei laimėti“ 

2019m. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

organizuojant  

varžybas. Gerosios 

patirties sklaida. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Regina 

Arlauskienė,  

Birutė 

Knyzelienė 

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

Regina 

Arlauskienė 

Spalio- 

gegužės 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovo- 

balandžio 

mėn. 

Tarpusavio santykių, 

psichologinio 

mikroklimato 

gerėjimas. Sustiprės 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas tarp 

gimnazijos 

bendruomenės narių. 

Didės mokinių fizinis 

aktyvumas. 

7. Integruota -

atvira kūno 

kultūros ir 

biologijos 

pamoka „Kodėl 

reikia sportuoti? 

Stuburo ir pilvo 

presą 

stiprinantys 

pratimai“ 

 

Integruota- 

atvira kūno 

kultūros ir 

geografijos 

pamoka 

„Turizmas – 

globalizacijos 

reiškinys. 

Pasiruošimas 

turistiniam 

žygiui, kliūčių 

įveikimas“. 

Kolegų 

bendradarbiavimas 

ruošiantis 

atviroms- 

integruotoms 

pamokoms. 

Gerosios patirties 

sklaida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė 

Knyzelienė, 

Danutė 

Žiauberienė 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė 

Knyzelienė, 

Regina 

Arlauskienė, 

Dalia 

Kubaitienė 

 

 

 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerės mokinių 

supratimas apie 

sveikatos stiprinimą ir 

rūpinimąsi savimi.  

Įgyvendinamas modelis 

„Kolega kolegai“. 

 

 

 

 

 

Pamoka be sienų. 

Stiprės supratimas apie 

šiandienos 

globalizacijos 

problemas. 
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Atvira pamoka 

„Spartusis 

žygis, ėjimo ir 

bėgimo 

derinimas“. 

 

 

 

 

 

Indrė 

Šetikienė, 

Dangirdas 

Kėbla 

 

Balandžio - 

gegužės 

mėn. 

Pravesta netradicinė 

atvira pamoka 

kolegoms 

 

 

APTARTA  

Kūno kultūros mokytojų metodinėje grupėje 

2018  m. rugsėjo  6 d. 

Protokolo Nr. 4 

Metodinės grupės pirmininkė Birutė Knyzelienė     

 

SUDERINTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                  

2018 m. rugsėjo 10  d.  
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  Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  15 priedas 

 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

                                  

Veiklos prioritetai 2018/2019 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:  

 

1. Rūpintis saugios ugdymosi aplinkos gimnazijoje kūrimu. 

2. Stiprinti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi. 

3. Spręsti mokinių lankomumo, elgesio problemas bendradarbiaujant su klasių auklėtojais ir 

dalykų mokytojais, tėvais (globėjais). 

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

5. Sprendžiant konkretaus mokinio lankomumo problemas,  rinkti informaciją iš mokytojų, klasių 

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

6. Konsultuoti tėvus vaikų auklėjimo bei ugdymo klausimais. 

7. Teikti rekomendacijas pedagogams, siekiant pagerinti mokinių ir mokytojų tarpusavio 

santykius. 

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

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

9. 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.. 

10. Į prevencinę veiklą įtraukti mokinių tėvus. 

11. Inicijuoti, organizuoti socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą. 

12. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų pritaikymo 

bei organizuoti ir koordinuoti ugdymo programų pritaikymą. 

13. Organizuoti socialinių įgūdžių užsiėmimus, siekiant išvengti tam tikrų socialinių problemų dar 

prieš joms atsirandant. 

14.  Atlikti pagal poreikį psichologinius tyrimus, apklausas. 

15. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias jauno žmogaus sveiką gyvenseną. 

16. Sprendžiant įvairias problemas, bendradarbiauti su Gimnazijos savivaldos bei kitomis 

institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais. 

17. Organizuoti krizės valdymo priemones, įvykus krizei gimnazijoje. 

18. Teikti informaciją apie prekybos žmonėmis pavojus. 

19. Teikti siūlymus mokyklos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimo, inicijavimo. 
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20. Rūpintis mokinių nemokamu maitinimu. 

21. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos veiksmingumą, prireikus koreguoti pagalbos priemonių 

teikimą. 

22. Vykdyti gimnazijos bendruomenės švietimą. 

 

Komisijos darbo principai: 

1. Geriausių vaiko interesų prioritetiškumas. 

2. Vaiko dalyvavimas priimant su juo susijusius sprendimus. 

3. Individualizavimas. 

4. Visapusiškumas. 

5. Konfidencialumas. 

6. Ankstyvoji prevencija. 

7. Dinamiškumas. 

8. Refleksyvumas. 

9. Veiklos integralumas. 

10. Bendradarbiavimas. 

 

 Veiklos sritis                                  Veikla Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

1.Konsultavimas,

atvejų analizė, 

tyrimai 

Mokinių konsultavimas sprendžiant mokinio 

asmenybės ir ugdymosi problemas.   

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  

Mokinių savijautos ir tarpusavio santykių, 

patyčių tyrimas. 

Pagal poreikį Psichologė, 

soc. pedagogė 

2. Prevencinė 

veikla 

Pagalba mokiniams ugdant sveikos 

gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius 

(paskaitos). 

 

Per mokslo 

metus 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Tėvų švietimas priklausomybių klausimais 

(žalingų įpročių prevencija, savižudybių 

prevencija, pirma pagalba, pagalbos telefonai).  

Pagal poreikį Psichologė, 

soc. pedagogė  
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1. Žalingų įpročių prevencija: 

1.1. Kviestinio lektoriaus paskaitų ciklas I 

ir IV gimnazijos klasių moksleiviams: 

tabako, psichotropinių medžiagų, 

alkoholio, narkotikų žala.  

 

1.2. Sporto varžybos „Linksmosios 

estafetės“, skirtos Tarptautinei 

nerūkymo dienai paminėti 

 

1.3. Paskaitos I-III klasių mokiniams 

„Energetinių gėrimų žala. Kodėl verta 

jų atsisakyti 

Per mokslo 

metus 

 

 

 

 

2018 m.  

lapkričio 

mėn. 

 

2019 m. 

balandžio 

mėn. 

Psichologė, soc. 

pedagogė   

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

Psichologė, soc. 

pedagogė, kūno 

kultūros 

mokytojai  

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, soc. 

pedagogė 

LIONS QUEST programos „Raktai į sėkmę“ 

diegimas mokykloje 

Per mokslo 

metus 

VGK nariai, 

klasės auklėtojai, 

programos 

konsultantų 

komanda 

Prekybos žmonėmis prevencija: paskaitų 

ciklas I-II klasių mokiniams: „Kaip netapti 

prekybos žmonėmis auka“.  

Per mokslo 

metus  

Psichologė, soc. 

pedagogė   

 

 

Akcija „16 dienų be smurto“ 2018 m. 

spalio-

gruodžio 

mėn. 

Psichologė, soc. 

pedagogė   

ir visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

Šilalės krašto talentingų jaunų žmonių istorijos Per mokslo 

metus 

Psichologė, soc. 

pedagogė   

Psichinės sveikatos dienai skirti renginiai: 

protmūšis „Žinau ir esu sveikas“, „Mankštos 

pertraukėlė“.   

 

2018 m. 

spalio mėn. 

Psichologė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Akcija skirta Pasaulinei dienai BE tabako 

paminėti. 

2019 m. 

gegužės 31 d. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, soc. 

pedagogė, 

psichologė 

Pasaulinė vandens diena „Vandens 

pertraukėlė“  

2019 m. 

Kovo 22 d. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, soc. 

pedagogė 

Kviestinio lektoriaus paskaitos tema 

„Užkrečiamos ligos“ I- IV gimnazijos klasių 

moksleiviams. 

Per mokslo 

metus 

Soc. pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos 
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priežiūros 

specialistė,  

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: 

Aš myliu Šilalę“. 

2019 m. 

sausio - 

vasario mėn. 

Soc. pedagogė, 

E. Pinčienė 

Akcija „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 

2019“. 

2019 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 

Grupiniai užsiėmimai, skirti mokiniams, 

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

„Bendravimo klubas“ 

Per mokslo 

metus. 

Psichologė, soc. 

pedagogė  

 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  

VGK nariai 

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. 

2019 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  
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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,  

D. Žiauberienė 

Inicijuoti gimnazijoje dirbančių mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės 

užtikrinimo srityje. 

Pagal poreikį 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 2018-2019 mokslo metų 

 veiklos plano 

 16 priedas 

 
  

UGDYMO KARJERAI KOORDINACINĖS GRUPĖS  

2018-2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

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. 

 

Situacijos analizė: 

Gimnazijos Ugdymo karjerai darbo grupė organizuodama profesinį  švietimą, mokinius 

informuoja apie darbo rinką, paklausiausias profesijas, atsako į pateiktas užklausas, veda pažintines 

pamokas apie asmenybės interesus ir poreikius. Tauragės teritorinės darbo biržos Šilalės skyriaus 

atstovai, (Jaunimo darbo centras) pristato „Profesijų žemėlapius “. Ugdymo karjeros kampelyje  

nuolat veikia reklaminių lankstinukų, spaudinių paroda „Atrask save“. Profesinis veiklinimas 

integruojamas ir į kitas gimnazijoje vykdomas veiklas : susitikimai su sėkmės istorijų lyderiais, 

baigusiais mūsų mokyklą, bendradarbiavimas su konsultantais iš kastu.lt,  kalba.lt . Organizuojama 

Karjeros diena gimnazijoje , mokinius vežame į universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų 

organizuojamas atvirų durų dienas, organizuojame šešėliavimą  tėvų darbovietėse  „Šok į tėvų 

klumpes“, skatiname savanoriavimą  ir kt. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklų sritys Veiklos Dalyviai Preliminari 

data/laikotarpia

i 

Rezultatas 

1. Situacijos analizė, 

planavimas. 

 

Ugdymo karjerai 

veiklos 2018/2019 

m.m plano rengimas. 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

 Parengtas ir 

suderintas veiklos 

planas. 

Mokinių ugdymo 

karjerai paslaugų 

poreikių tyrimas. 

 

I – III 

gimnazijos 

klasių 

mokiniai 

2019 m. vasario 

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. 
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Individualios ir 

grupinės 

konsultacijos dėl 

karjeros 

pasirinkimo   

I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokiniams  

Nuolat  

 

Suteikta 

informacija 

mokiniams 

renkantis studijas ir 

profesiją.   

Mokinio profesinių 

interesų įvertinimas.  

I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokiniams 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

Ištirti mokinio 

interesai, gebėjimai 

ir polinkiai, susiję 

su profesijos 

pasirinkimu.   

Paskaitos karjeros 

pasirinkimo 

klausimais  

 I-II 

gimnazijos 

klasių 

mokiniams  

Pagal poreikį  

 

Suteikta 

informacija apie 

karjeros 

planavimą.  

2. Kvalifikacijos 

kėlimas, saviugda 

Kompetencijų 

tobulinimas karjeros 

specialistų 

pasitarimuose ir 

seminaruose 

 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, 

gimnazijos 

mokytojai  

Pagal poreikius 

ir galimybes 

 

Tikslingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 

tobulinimas, 

atsižvelgiant į 

poreikius ir 

galimybes. 

Karjeros mokymai 

mokytojams 

Gimnazijos 

mokytojai 

 Suteikta 

informacija 

mokytojams apie 

jų vaidmenį 

renkantis profesiją. 

Metodinės 

medžiagos apie UK 

analizė, sisteminimas 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

Nuolat Skaitykloje įrengto 

Ugdymo karjerai 

kampelio 

atnaujinimas    

Segtuvo „Profesijų 

pasaulis“ pildymas. 

Ugdymo 

karjerai 

darbo grupė 

Nuolat Parengtas segtuvas 

su profesijų 

aprašais, 

nuotraukomis. 

3. Ugdymo karjerai 

koordinacinės 

grupės  

veiklos 

koordinavimas 

Gimnazijos UK 

koordinacinės grupės 

susitikimai. 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

Pagal poreikį Numatytos 

konkrečios veiklos 

ir atsakomybės. 

Integruotų pamokų 

koordinavimas 

 Per mokslo 

metus 

Bendri sprendimai 

kaip pagerinti UK 

veiklą, siūlymas 

dėl UK 

integravimo 

pamokose. 

Konsultacijos klasių 

auklėtojams 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

Pagal poreikį Teikiamos 

konsultacijos ir 

pagalba klasių 

auklėtojams, 

integruojant UK 

programą. 

Rekomendacijų 

klasių valandėlėms 

rengimas 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

Per mokslo 

metus 

Klasių valandėlių 

pavyzdžiai. 
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Gerosios patirties 

kaupimas  ir  

pasidalinimas 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, 

mokytojai 

Per mokslo 

metus 

Sukauptos įvairių 

renginių, seminarų 

ir kt. programos. 

4.  Karjeros 

paslaugos 

mokiniams ir jų 

tėvams 

 

Pokalbių, piešinių 

ciklo „ Kuriu savo 

ateities scenarijų“ 

tęstinumas. 

Ugdymo 

karjerai 

darbo 

grupė, I-II g 

kl. mokiniai 

Spalis - gegužė Ieškoma atsakymų 

į ateities 

perspektyvų 

klausimus 

Tiesiogiai 

transliuojamų E-

pamokų peržiūros 

karjeros klausimais. 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, I-II 

kl. mokiniai 

 

 

Pagal poreikį 

Mokinių asmeninių 

charakteristikų 

įsivertinimas, 

susipažinimas su 

karjeros 

galimybėmis, 

kompetencijų 

gilinimas. 

Susirinkimai Ugdymo 

karjerai 

grupė, tėvai, 

mokiniai 

Mokslo  metų  

eigoje 

UK veiklos 

pristatymas, 

naujausia 

LAMABPO 

informacija 

tėvams, 

mokiniams. 

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“.  

 

 

Susitikimai su 

KASTU (studijos 

užsienyje) atstovais.             

 

 

                                                       

Ugdymo 

karjerai 

darbo 

grupė, I-III 

g kl. 

mokiniai 

 

 

 

Rugsėjis – 

balandis  

 

 

 

 

Rugsėjis- spalis 

Žadins smalsumą 

asmenybės, 

siekiančios 

sėkmingos veiklos 

pasirinkimo. 

 

Galimybė 

susipažinti su 

tarptautinių studijų 

aplinka. 
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Išvykos, ekskursijos, 

pažintiniai ir  

potyriminiai vizitai. 

Išvyka į renginius: 

„SWITCH“ – 2018 

 

 

„STUDFESTAS-

2018“ 

 

 

„MOKYMASIS. 

STUDIJOS. 

KARJERA- 2019 “ 

 

 

 

 Pamoka  su 

profesionalu : 

„Kviečiu būti mano 

šešėliu “  

Dalyvavimas   NKS       

( Nacionalinė 

Karjeros savaitė) 

renginiuose. 

 Ugdymo  

karjerai 

darbo 

grupė, 

klasių 

vadovai, 

 

I-IV g kl. 

mokiniai   

 

 

 

 

                      

 

 

 

Ugdymo  

karjerai 

darbo 

grupė, 

mokiniai             

I-IV g.kl. 

 

Mokslo  metų  

eigoje 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Spalis 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

Lapkritis - 

vasaris 

Pažintis su 

įvairiomis 

profesijomis, 

nauda išbandant 

įvairių profesijų 

darbo veiklą 

praktiškai.                          

 

 

 

 

Galimybė pažinti 

darbo rinką, 

sužinoti apie 

perspektyvias 

profesijas. 

 

Netradicinėje 

pamokoje 

galimybė 

susipažinti su 

profesijų įvairove. 

Lietuvos aukštosios 

Jūreivystės mokyklos 

viešnagė 

gimnazijoje. 

Atsakomasis vizitas į 

VLG 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, 

mokiniai  

Vasario-

balandžio  mėn. 

Pažintis su Jūrų 

laivavedybos, Jūrų 

transporto 

logistikos 

technologijų ir kt. 

specialybėmis. 

Individualios ir 

grupinės 

konsultacijos 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, 

mokiniai  

Mokslo metų 

eigoje  

Tikslingas  ateities 

planavimas, 

informacijos 

analizavimas, 

naujų žinių bei 

kompetencijų 

įgijimas. 

Savianalizės, 

profesinio 

kryptingumo testai  

Ugdymo 

karjerai 

grupė,  

I –IV 

gimnazijos  

klasių 

mokiniai 

Mokslo  metų  

eigoje 

Mokiniai geriau 

pažins karjerai 

svarbias 

asmenybės 

charakteristikas.  

Aukštųjų  mokyklų 

studijų mugė 2018 

„STUDFESTAS“ 

  UK grupė,  

I – IV 

gimnazijos 

klasių 

mokiniai, 

klasių 

auklėtojai  

 Spalis Susipažins  su  

stojimo ir 

mokymosi 

sąlygomis. 
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Išvyka į Tauragės 

kariniame dalinyje 

organizuojamą 

Krašto apsaugos 

dieną. 

II kl. 

mokiniai 

Spalio 10 d. Susipažins su 

krašto apsaugos 

sistema, nuolatine 

privalomąja 

pradine karo 

tarnyba ir kitais 

galimais karo 

tarnybos būdais. 

Sėkmės istorijos 

„Mokiniai —

mokiniams“.  

Susitikimas su  

elektroninių valdymo 

sistemų specialistu                 

A. Jonauskiu ir kitais  

atstovais. 

I –II g kl. 

mokiniai 

Rugsėjis —

balandis 

Buvę mokiniai 

papasakos savo 

sėkmės istorijas, 

padrąsins nugalėti 

abejones ir baimes, 

suteiks reikalingą 

informaciją apie 

darbo rinką. 

Karjeros mokymai I-

II klasių 

gimnazistams ir III-

IV klasių 

gimnazistams 

I-IV 

gimnazijos 

klasių 

mokiniai 

2019 m. sausis-

kovas 

 

Gaus informaciją, 

kuri padės 

tinkamai pasirinkti 

profesiją. 

Supažindinimas su 

2019-ųjų metų 

bendrojo priėmimo į 

aukštąsias bei 

profesines mokyklas 

sąlygomis, tvarka, 

priėmimo datomis 

Ugdymo 

karjerai 

grupė 

Mokslo metų 

eigoje  

Mokiniai sužinos 

naują informaciją 

apie 2019 m. 

stojimo sąlygas 

Konsultacijos spec. 

poreikių mokiniams 

dėl profesinio 

pasirinkimo 

Ugdymo 

karjerai 

grupė, 

psichologė  

Per mokslo 

metus pagal 

poreikį 

Suteikta  

informacija  spec. 

poreikių  vaikams. 

5.  Bendradarbiavim

as su  soc. 

partneriais 

Susitikimas su 

teritorinės darbo 

biržos atstovais 

 

 

Viešnagė Šilalės 

Jaunimo darbo 

centre. 

(susipažinimas su 

„Profesijų 

žemėlapiu). 

I – IV 

gimnazijos 

klasių 

mokiniai 

 

I-II 

gimnazijos 

klasių 

mokiniai  

Pagal galimybes 

 

 

 

 

Lapkritis-kovas 

Naujausia 

informacija apie 

rinkos pokyčius, 

profesijų poreikį. 

 

Galimybė 

dalyvauti 

kūrybiškuose, 

inovatyviuose, 

jaunimo grupėms 

skirtuose 

užsiėmimuose. 
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Naujų socialinių 

partnerių paieška. 

Bendradarbiavimas 

su Šilalės rajono AJC 

(Atviras jaunimo 

centras). 

 Mokausi 

profesionalios 

partnerystės 

„Savanorystės link “. 

Mokinių 

savanoriška 

veikla 

„Šilalės 

dienos 

centre“, 

Šilalės 

veterinarijos 

klinikoje 

„Laimingas 

ūsas“ 

Šilalės 

rajono 

ligoninėje ir 

kt. 

 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

 

 

 

Spalis-gegužė 

Platesnis 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais. 

 

 

 

Galimybė ugdyti 

sąmoningumą, 

atsakomybę už 

savo sprendimus,  

pažinti savo 

stipriąsias savybes. 

 

Parengė ugdymo karjerai  konsultacinė grupė                               
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                                                                                                         Šilalės Simono Gaudėšiaus 

  gimnazijos 2018-2019 mokslo metų 

  veiklos plano 

  17 priedas 

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERINIMO GRUPĖS  

2018 -2019  MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. VEIKLOS PRIORITETAS 

     Gimnazijos veiklos kokybės  įsivertinimo  efektyvinimas, siekiant kurti mokyklą kaip nuolat 

savo veiklos kokybę įsivertinančią  ir tobulėjančią organizaciją.  

 

II. TIKSLAS 

    Atlikti mokyklos veiklos kokybės  įsivertinimą, atskleidžiantį realius mokyklos veiklos 

aspektus ir  gerosios praktikos pavyzdžius. 

 

III. UŽDAVINIAI 

* Rinkti, apdoroti, įforminti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus; 

* Bendradarbiauti su Gimnazijos taryba, Gimnazijos metodine taryba ir mokinių taryba 

analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rodiklius; 

* Atrasti gimnazijos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis; 

* Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie gimnazijos 

veiklos sričių kokybę. 

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS NARIŲ SĄRAŠAS 

 

1. Alma Balčienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės vadovė, 

alma.balciene@gmail.com.   

2. Renata Aurylienė, informacinių technologijų mokytoja – tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

narė; 

3. Regina Arlauskienė, kūno kultūros mokytoja; 

4. Laimutė Šmidtienė, lietuvių kalbos mokytoja; 

5. Irena Gabrielaitienė, lietuvių kalbos mokytoja. 

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO VYKDYMO KALENDORINIS PLANAS 

 

Įsivertinimo etapai Veikla Data Atsakingas 

Įsivertinimo plano 

parengimas 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

vykdymo plano sudarymas, apibrėžiami 

įsivertinimo tikslai. 

Rugsėjis A. Balčienė  

GVKĮ grupės nariai 

Gimnazijos bendruomenės informavimas 

apie gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimą. 

Spalis A. Balčienė  

 

NMVA elektroninės anketos apie 

gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus už 2017-2018 m. m. pildymas 

ir pateikimas. 

Lapkritis A. Balčienė  

GVKĮ grupės nariai, 

Gimnazijos 

administracija, 

mokytojai 

mailto:alma.balciene@gmail.com
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Įsivertinimo 

instrumento(ų) 

parengimas 

Diskusija dėl giluminiam įsivertinimui 

parinktos srities / temos / rodiklio 

nustatymo. 

Lapkritis, 

gruodis 

A.Balčienė  

GVKĮ grupės nariai, 

Gimnazijos 

administracija, 

Gimnazijos metodinė 

taryba, Gimnazijos 

taryba 

 Parenkami, parengiami arba pritaikomi 

įsivertinimo instrumentai 

(www.iqesonline.lt),  

nustatomos respondentų grupės. 

Aptariama, kokie jau esantys gimnazijos 

duomenys bus panaudoti įsivertinimui. 

 A.Balčienė  

GVKĮ grupės nariai 

Įsivertinimo atlikimas Iliustracijų kūrimas, vertinimo 

instrumentų rengimas. 

Gruodis, 

sausis 

GVKĮ grupės nariai 

Duomenų ir informacijos rinkimas, jos 

interpretavimas ir išvadų 

suformulavimas 

Vasaris, 

kovas, 

balandis 

A.Balčienė  

GVKĮ grupės nariai, 

Gimnazijos metodinė 

taryba 

Informavimas Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo  darbo grupės  ataskaitos 

parengimas ir pristatymas:  mokytojų 

tarybos posėdyje, gimnazijos taryboje. 

Pateikiami apibendrinti duomenys, jų 

analizė, suformuluojamos įsivertinimo 

išvados ir rekomendacijos gimnazijos 

veiklos kokybei tobulinti. 

Gegužė, 

birželis 

A.Balčienė  

GVKĮ grupės nariai 

 

Pastaba. Veiklos turinys gali būti koreguojamas. 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė    

Alma Balčienė 

http://www.iqesonline.lt/

