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I. 2011 METŲ GIMNAZIJOS SITUACIJOS IR VEIKLOS ANALIZĖ 
 

1. 2011  METŲ GIMNAZIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. Tikslas. Telkti gimnazijos bendruomenę profesiniam, intelektualiniam ir dvasiniam tobulėjimui . 
Įgyvendinta: 

1.1. Visus metus klasių koncentrams buvo organizuojamos krikščioniškųjų vertybių ugdymo 
dienos.  
Nuo 2011-02 mėn. iki 2012-03 mėn. vykdoma programa T.A.P.K., kuri yra finansuojama iš Europos 
socialinio fondo lėšų. Dalyvauja gimnazijos šv. Bernadetos kuopos ateitininkai (19 mokinių). Dalyvauta  
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginyje ,,Man gera Lietuvoj” (J. Balčikonio gimnazijoje), 
Laisvės gynėjų dienos miesto renginyje, Vasario 16-osios dienos minėjime mieste ir J. Miltinio 
gimnazijoje, ateitininkų organizuotoje Joninių šventėje Ustronėje, Kryžiaus išaukštinimo šventėje, 
išvykoje – žygyje ,, Partizanų keliais”. 

Organizuojama: rekolekcijos, adventiniai, gavėnios renginiai mokiniams ir mokytojams, 
ateitininkų ir maltiečių organizacijų narių išvykos į Linkaučių vaikų globos namus (adventinė programa, 
gailestingumo akcija). 

Sėkmingai dalyvaujama labdaros akcijose: Maisto bankas (ateitininkai ir maltiečiai), 
Kalėdinė sriuba (maltiečiai), šv. Juozapo globos namų Kalėdinis langų puošimas (maltiečiai), 
respublikinėje akcijoje “ Atmintis gyva, nes ji liudija”. 

Organizuojamos tradicinės gimnazijos šventės, šeimos savaitė pradinių klasių mokiniams ir 
tėvams, katechezės besiruošiančių sakramentams mokinių tėvams, sveikatiados renginys (dalyvavo visi 
gimnazijos mokiniai), LIK’as II gimn. kl. mok. ,,Mokslas be religijos aklas, religija be mokslo 
luoša”(dalyvavo apie 100 mokinių), krepšinio varžybos (5 – 6 kl., I – IV gimn. kl. berniukams), Šv. 
Mišios gimnazijos koplyčioje atskiroms klasėms.  Visus metus vyko rytinė malda mokytojams.  

Buvo vykdomi projektai: ,,Šventieji - gailestingumo liudytojai”(10 geriausių darbų 
eksponuojami parodoje), ,,Būkite gailestingi kaip mūsų Tėvas gailestingas”( dalyvavo apie 60 mokinių), 
aerobikos projektas (dalyvavo 150 merginų).  

Dalyvauta konkurse ,,Šimtakojis-2011” (laimėta III-ioji vieta), respublikiniame mokyklų 
konkurse 

,,Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilių takais”, Sakralinės muzikos festivalyje 
Juodkrantėje ,,Laudate Dominum-2011” (dalyvavo 50 mokinių), katalikiškų mokyklų asociacijos 
renginyje ,,Mažosios scenos dienos”, Gailestingumo šventėje ,,Palaimintasis Jonas Paulius II – 
gailestingumo apaštalas” (dalyvavo apie 100 mokinių). 

Dalyvauta Pasaulinėse jaunimo dienose Ispanijoje, Madride (dalyvavo 5 mokiniai). 
Leidžiamas gimnazijos laikraštis ,, Žiburiukas” ir rašomas gimnazijos metraštis. 
1.2 Dalyvauta tęstiniame projekte ” Besimokančiųjų mokyklų tinklai”, kvalifikacijos 

tobulinimo seminare ,,Mokėjimo mokytis kompetencijos požymiai ir jų raiška gimnazijoje”. 
Dalyvauta ugdymo plėtotės centro organizuojamame žmogaus saugos ir sveikatos 

bendrosios programos išbandyme. 
Atliktas tyrimas ,, Mokymosi poreikiai ir stiliai”. 
Vykdytos bandomosios II gimn. kl. lietuvių kalbos (gimtosios), matematikos pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikros, organizuoti bandomieji IV gimn. kl. lietuvių gimtosios kalbos, matematikos, 
anglų k., vokiečių k., fizikos, chemijos egzaminai. 

1.3 Parengti visų dalykų pristatymai apie studijų programas, organizuotos išvykos į Vilniaus 
kunigų seminariją, Vilniaus pedagoginį universitetą ir nacionalinį dramos teatrą, LITEXPO parodą  
,, Mokymasis. Studijos. Karjera. 2011 m.” ( II – III gimn. kl.) 
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Organizuotos paskaitos mokiniams: ” Rytojaus ateitis – mano rankose” , ” Kaip įveikti 
stresą?”, organizuota profesinės karjeros diena 5-8 kl mokiniams, išvykos į tėvų darbovietes 1-4 klasių 
mokiniams.  

Pastoviai atnaujinamas puslapis internetinėje svetainėje ,,Profesinis informavimas” ir 
informacija bibliotekoje apie profesinę karjerą. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU ( įstojo 11 abiturientų). 
Neįgyvendinta: 
1.1. .Lietuvos katalikiškųjų mokyklų Draugystės šventė neįvyko dėl gimnazijos renovacijos  
      (nukeliama į 2012 m. pavasarį). 
       Vasario 16-osios koncertas gimnazijoje neįvyko dėl šalčio ir gripo karantino.  
1.1 Nepasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kėdainių Šviesiąja gimnazija. Planuojama parengti ir  
      pasirašyti sutartį 2012 m. lapkričio mėn. 
 
2.Tikslas. Siekti ugdymo turinio akademiškumo ir praktinės veiklos dermės, tobulinant ugdymo turinio 
planavimą ir pamokos kokybę. 
Įgyvendinta:  

 2.1.Dalinantis gerąja patirtimi, kaip formuluojame pamatuotus ir įgyvendinamus 
uždavinius, taikome vertinimą ir įsivertinimą, vestos, stebėtos ir aptartos atviros pamokos: 

 Kolega – kolegai (77 ); 
 Integruotos (5); 
 Netradicinės (18). 

 Siekiant ugdymo akademiškumo, organizuota diagnostinė žinių patikra:  
 8 kl. – matematikos ir lietuvių kalbos;  
 I gimn. kl. – užsienio kalbų ir pasirinkto dalyko;  
 III gimn. kl. – lietuvių kalbos ir pasirinkto dalyko. 

2.2.Suformuotos I, III gimn. klasių mobilios grupės pagal mokinių gebėjimų lygį, 
motyvaciją  ir mokymosi stilių. 
               2.3.Tradiciškai pradinių klasių (14) tėvai aktyviai įsijungė į ugdomąją veiklą organizuotos 
šeimos savaitės metu. Pravesti 2-3 tėvų susirinkimai kiekvienoje gimnazijos klasėje. Organizuota atvirų 
durų diena. 
Neįgyvendinta: 
2.1. Nebuvo atliktas tyrimas “Mokymosi sunkumų priežastys” 1-4, 5-8, I-IV gimn. klasių koncentruose. 
Perkelti tyrimą į 2012 m. vasario mėn.  
2.2.Neatliktas tyrimas “Dalykų modulių įtaka mokinių gebėjimų kokybei užtikrinti” I-III gimn. klasėse. 
Perkelti tyrimą į 2012 m. balandžio mėn.  
 
3. Tikslas. Didesnį dėmesį skirti gabių mokinių ugdymui. 
Įgyvendinta: 

3.1. Sudarytos sąlygos konsultaciniuose centruose gabiems mokiniams gauti papildomas 
konsultacijas.  

3.2. Suorganizuota ataskaitinė rinkiminė mokinių savivaldos konferencija. Įvyko 
matematikos, IT, fizikos, chemijos, biologijos, lietuvių k., anglų k., rusų k. I turo olimpiados gimnazijoje.  
 Dalyvauta respublikiniame vertėjų konkurse “Tavo žvilgsnis”, konkursuose “Amber Star”(užimta 3 
vieta), “Kalbų kengūra”(5 mokiniai tapo nugalėtojais), “My favourite poem 2011”, Č. Kudabos konkurse 
(1 mok. pateko į 50-tuką), jaunųjų filologų konkurse (1 mok. tapo miesto turo laureatu), jaunųjų 
dramaturgų konkurse (1 mok. tapo miesto laureate), respublikiniame konkurse “Seneliai pradeda 
pasakoti”(atrinkti 6 darbai), tarptautiniame jaunųjų matematikų konkurse “Kengūra” (3 mokiniai puikiai 
pasirodė respublikoje), tarptautiniame IT konkurse “Bebras”, miesto meninio skaitymo konkurse(laimėta 
2-oji vieta). Dalyvauta jaunųjų matematikų komandinėse varžybose Pakruojyje (užimta 6-ta vieta iš 16 
komandų), miesto projekte “Per knygą į gamtą”(97 mokiniai), festivalyje “Šokim šokimėlį”, 
respublikiniame dainų festivalyje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai atminti (organiz. J. Balčikonio 

 3



  

gimnaz.), respublikiniame dainų konkurse ,,21-asis Laisvės pavasaris“ (laimėtos II ir IV vietos). Surengta 
gabių mokinių pagerbimo šventė “Atžalynas” (pagerbta 90  mokinių).  

Kuruojami mokiniai, besimokantys LJMM (baigė 2 mok.), “Fotone”(baigė 1 mok.), 
“Pažinime” (baigė 3 mok.).  
 Neįgyvendinta: 
3.1. Neparengtas aplankas “Pagalba mokytojui, dirbant su gabiu vaiku”. Siūloma jį paruošti 2012m. 
Nesukurta gabių mokinių atpažinimo ir ugdymo sistema. Siūloma parengti sistemą 2012 m. Neįvyko 
kvalifikacijos tobulinimo seminaras “Gabių ir kūrybiškų vaikų ugdymo metodai ir programos”. Siūlomą jį 
suorganizuoti 2012 m. 
3.2. Nedalyvauta respublikiniame “Dainų dainelės” konkurse. Stengsimės surasti, atpažinti talentingus 
mokinius ir dalyvauti sekančiame konkurse. 
Nedalyvauta Comenius projekte dėl neskirto finansavimo.  
 
4. Tikslas.Kurti saugią, jaukią ir motyvuojančią edukacinę aplinką, laiduojančią gerą ugdymo kokybę. 
Įgyvendinta: 

4.1. 2011 m. lapkričio mėnesį vykdyta 3-8 kl. , I-II gimn. kl.  apklausa  patyčių mąstui mūsų 
gimnazijoje nustatyti.  

Dalyvauta projektuose “Olweus”, “Blaivi klasė”, V. E. I. K., “Mūsų gimnazija - 
sveikatingumo oazė”. 

Sėkmingai vykdytos akcijos  Tolerancijos, Psichikos sveikatos, AIDS dienoms paminėti, 
“Savaitė be patyčių”. 
  Organizuoti renginiai “Teisingu keliu”, “Gerų santykių receptas”, “Sumaniausio aštuntoko 
rinkimai”, “Draugiškiausios klasės rinkimai” ir vasaros užimtumo stovykla “Atgaiva- 5”. 

Bendradarbiauta su socialiniais partneriais (VTAT, policijos komisariatu, Raudonuoju 
kryžiumi ir kt. ) 
Sistemingai organizuoti direkciniai pasitarimai, numatę prevencines priemones lankomumui gerinti. 

4.2.Atlikta gimnazijos renovacija. 
Kabinetai aprūpinti moderniomis technologijomis ir mokymo priemonėmis. 
Organizuota akcija “Padovanok gimnazijai gėlę”. 

Neįgyvendinta: 
4.1.Įvertinant mokinių saugumą gimnazijoje, į apklausą neįtraukti tėvai ir mokytojai. 
4.2. Renovacija nebaigta. Ne visi kabinetai aprūpinti IKT ir kitomis šiuolaikinėmis mokymo 
priemonėmis. 
 

2. GIMNAZIJOS VEIKLOS VIDAUS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 
 
 

2.1. GIMNAZIJOS VEIKLOS 2010 METAIS KOKYBĖS PLATUSIS   ĮSIVERTINIMAS 
Stipriosios  veiklos sritys 

 
Sritis Temos Veiklos rodikliai Įsivertinimo lygių 

vidurkis 
 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 3,43 1.1.Etosas 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir 

svetingumas 

3,35 

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės 3,25 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio 
skatinimas 

3,69 

1.Mokyklos 
kultūra 

1.3. Tvarka 

1.4.2. Partnerystė su kitomis 3,24 
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institucijomis 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji 

ryšiai 

3,4 

2. Ugdymas ir 
mokymasis 

2.1. Bendrasis ugdymo 
organizavimas 

2.1.1. Ugdymo programos 3,26 

4. Pagalba 
mokiniui 

4.1. Rūpinimasis 
mokiniais 
 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais 
politika 

3,27 

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai 3,46 

5.1.2. Planavimo procedūros 3,23 

5. Mokyklos 
strateginis 
valdymas 

5.1.  Mokyklos 
strategija 

5.4.3. Personalo darbo organizavimas 3,25 

5.5.1. Lėšų vadyba 3,30  5.5. Materialinių 
išteklių valdymas 

5.5.2. Turto vadyba 3,29 

 

2.2. GIMNAZIJOS VEIKLOS 2010 METAIS KOKYBĖS PLATUSIS   ĮSIVERTINIMAS 
Silpnosios  veiklos sritys 

 
Sritis Temos Veiklos rodikliai Įsivertinimo lygių 

vidurkis 
 

1.1.4. Bendruomenės  santykiai  2,81 1.1. Etosas 

1.1.6. Klasių mikroklimatas 2,73 

1.Mokyklos 
kultūra 

1.2. Pažangos siekiai 1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai 2,75 

2.1. Bendrasis ugdymo 
organizavimas 

2.1.5. Neformalusis ugdymas 2,6 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 2,8 2.3. Mokymo kokybė 

2.3.5. Namų darbai 2,7 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 2,48 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 2,34 

2.4. Mokymosi kokybė 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant 2,64 

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas 2,85 

2. Ugdymas ir 
mokymasis 

2.5. Mokymo ir 
mokymosi 
diferencijavimas  2.5.2. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 
2,69 

3.1. Pažanga 3.1.1. Atskirų mokinių pažanga 2,7 

3.2. Mokymosi 
pasiekimai 

3.2.1. Mokinių mokymosi pasiekimai 
(akademiniai) 

2,5 

4.2. Pedagoginė, 
psichologinė  ir 
socialinė pagalba 

4.2.2. Psichologinė pagalba 2,79 

3. Pasiekimai 

4.3. Specialiųjų 
mokymosi poreikių 

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 
ugdymas 

2,69 
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tenkinimas 
4.5. Tėvų pedagoginis 
švietimas 

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pagalba mokantis  

2,4 

5.2.1. Įsivertinimo procesas 2,59 5. Mokyklos 
strateginis 
valdymas 

5.2. Mokyklos 
įsivertinimas  
  5.2.2. Įsivertinimo rezultatų 

naudojimas 

2,63 

 
 

2.3. GIMNAZIJOS VEIKLOS 2011 METAIS GILUMINIS  ĮSIVERTINIMAS 
 

Tema Veiklos rodikliai/ rodiklių 
paaaiškinimaij 

Įvertini
mas 

Rekomendacijos 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas 
Tinkamo patikrinimo, kiek 
mokiniai suprato ir ką išmoko, 
dažnumas. Kiekvieno mokinio 
matymas. Grįžimas prie 
nesuprastų ar neišmoktų dalykų. 
Klaidų taisymas. Išmokimo 
tikrinimo formų veiksmingumas ir 
priimtinumas jų sukeliamos 
įtampos požiūriu. 

3 1. Tobulinti  mokinių asmeninės pažangos 
fiksavimo sistemą. 
2. Siekiant geresnio mokinių išmokimo 
stebėjimo, didesnį dėmesį skirti mokinių 
pažangos ir pasiekimų vertinimo ir 
įsivertinimo dermės siteminimui. 
3. Mokyti mokinius save vertinti pozityviai, 
kritiškai, padedant nusistatyti siekiamus 
tikslus. Tai padės mokiniams patirti sėkmę ir 
tobulinti savo gebėjimus. 

 
2.4.1. Mokymosi motyvacija 
Mokinių noro mokytis, aktyvumo 
ir pasitikėjimo savo jėgomis lygis. 
Atsakomybė už savo mokymąsi. 
Lankomumas, namų darbų 
atlikimas. Mokinių įtraukimo per 
pamoką lygis 

3 1. Konsultacinių centrų veiklos turinį 
orientuoti į esminių dalykinių kompetencijų 
ugdymq, atsižvelgiant į skirtingus mokinių 
poreikius. 
2. Mokinių lankomumo problemas spręsti 
kartu su klasės tėvų komitetu.

2.3. 
Mokymo 
kokybė 

2.4.2. Mokėjimas mokytis 
Gebėjimas savarankiškai atlikti 
užduotis ir pasirinkti atlikimo 
būdą, susirasti reikiamą 
informaciją ir ją tinkamai naudoti. 
Gebėjimas vertinti savo 
mokymąsi. Savo mokymosi 
sunkumų, problemų suvokimas ir 
gebėjimas jas spręsti 

2  

4.3.2. Gabių ir talentingų vaikų 
ugdymas 
Dėmesys ypač gabių vaikų 
mokymosi poreikiams ir jų 
ugdymo organizavimas 

3 1. Didesnį dėmesį skirti respublikinių, 
tarptautinių renginių, projektų 
organizavimui. 
2. Didesnį dėmesį skirti konsultacinių centrų 
veiklai, didinti jų skaičių. 
 

4.3. 
Specialiųjų 
mokymosi 
poreikių 
tenkinimas 

4.5.1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 
pagalba mokantis  
Mokytojų ir tėvų 
bendradarbiavimas padedant 
vaikams mokytis 

3  
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3. SSGG ANALIZĖ 

   
Stiprybės  Silpnybės  
 
Aktyvus dalyvavimas mokyklos, miesto ir 
respublikos renginiuose. 
 
Tinkamai formuluojami ir įgyvendinami uždaviniai. 
 
Kryptingai organizuojama veikla su gabiaisiais 
mokiniais. 
 
Organizuojami prevenciniai renginiai ir akcijos. 
 

 
Nesistemingas metų renginių planavimas. 
 
Nepakankamas ugdymo diferencijavimas ir 
individualizavimas. 
 
Nėra sukurta darbo su gabiaisiais mokiniais sistema. 
 
Į prevencinius renginius ir akcijas įtraukiama ne visa 
bendruomenė. 

Galimybės  Grėsmės  
 
 
Mokiniai atsiskleis meno ir sporto srityje. 
 
Gerės pamokos planavimas bei jos kokybė. 
 
Keliama mokymosi motyvacija, skatinama siekti 
aukštesnių rezultatų. 
 
Mokiniai gimnazijoje jausis saugūs, bus sukurta 
palanki mokymo(si) aplinka.  
 
 
 
 

 
 
Mokiniai negalės sistemingai pasiruošti ir dalyvauti  
renginiuose.  
 
Nesuteikiama galimybė kiekvienam mokiniui ugdytis 
pagal gebėjimo lygį, motyvaciją, mokymosi stilių. 
 
Mokiniai negalės realizuoti savo individualiųjų 
gebėjimų. 
 
Ne visa bendruomenė atsakina už saugią, jaukią ir 
motyvuojančią ugdymo(si) aplinką. 
  

 
 

II. 2012 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAS 

 
Nuolatinė gimnazijos veiklos kaita siekiant asmeninės mokinių pažangos. 

 

III. 2012 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Asmens prigimtinių gebėjimų ugdymas, kūrybiškumo skatinimas, dvasinų ir fizinių galių 

plėtojimas. 
 1.1. Siekiant ugdymo kokybės, tobulinti ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, 
organizuoti tarpdalykinį integravimą, įgyvendinant įvairius projektus ir programas pamokinėje ir 
neformalioje veikloje. 
 1.2. Stiprinti gyvenimiškų įgūdžių įtvirtinimą siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ugdymo 
prosece. 
 1.3. Rūpintis pagalba mokiniams bei jų poreikių tenkinimu, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio 
individualius gebėjimus, nuosekliai planuoti tolesnę pažangą ir pasiekimus. 
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2. Krikščioniško humanistinio požiūrio į gyvenimą, pilietinės brandos formavimas. 
 2.1. Sukurti savito krikščioniškojo ugdymo sistemą. 
 2.2. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos plėtojimas. 
 2.3. Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerantiško požiūrio į pasaulinę kultūrą skatinimas. 
 

IV. 2012 METŲ VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 
1. Tikslas 1. Asmens prigimtinių gebėjimų ugdymas, kūrybiškumo skatinimas, 

dvasinų ir fizinių galių plėtojimas. 
 

Uždaviniai: 
 
1.1. Siekiant ugdymo kokybės, tobulinti ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą, 
organizuoti tarpdalykinį integravimą, įgyvendinant įvairius projektus ir programas pamokinėje ir 
neformalioje veikloje. 
 
Priemonės pavadinimas 
uždavinių įgyvendinimui 

Vykdytojai, 
partneriai 

Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 

1.1.1 Kvalifikacinio 
renginio  
(6 val.) - išvykos į KTU 
gimnaziją, pasisemti 
patirties iš g-jos mokytojų, 
dirbančių su gabiais 
mokiniais pagal atnaujintą 
vidurinio ugdymo programą, 
organizavimas ,,gabių 
mokinių atpažinimas ir jų 
ugdymo(si) galimybės“ 

B. Masiokienė 
R. Kazakevičienė 

vasario Mokytojai įgys žinių darbui su 
gabiais mokinias, bus pradėtas 
kurti aplankas, surenkant 
teorines žinias ir mokytojų 
patirtį jame 

1.1.2. Organizuojami ir 
vyksta matematikos 
konsultaciniai centrai 7, 8 
kl. I,II,III, IV gimn. klasių 
mokiniams  

G.Lukoševičienė (I 
a.) 
B. Masiokienė 
V. Matusevičienė  
J. Kondrotienė 
V. Skrebūnienė 
 

Sausis-gruodis Šių klasių mokiniai patobulins 
savo matematinius gebėjimus 
ir tikėtina, kad visi turės 
teigiamus pusmečių 
įvertinimus  

1.1.3.Netradicinių pamokų 
organizavimas 
bendradarbiaujant su 
Panevėžio G.Petkevičaitės -
Bitės viešosios bibliotekos 
vaikų ir jaunimo centru 
tęstiniame projekte 
,,Biblioteka šalia tavęs“ 

A.Cimermonienė 
 
 

Sausis-gruodis 
 
 
 
 

 

Bus taikomi įvairesni 
mokymo(si) metodai, pagerės 
mokinių komunikavimo 
kompetencija, tobulės 
skaitymo įgūdžiai, motyvacija 
skaityti 

1.1.4. Aktyvus dalyvavimas 
Gamtos mokyklos 
organizuojamuose 
renginiuose, projektinėje 
veikloje 

Pradinių klasių 
mokytojos 

Sausis-gruodis Mokiniai ugdysis pažintinę, 
komunikacinę kompetencijas 

1.1.5. Anglų ir rusų kalbų 
olimpiados 

R. Žentelienė, J. 
Balčiūnienė, K. 

Sausio mėn. 
 

Dalyvaus gabieji mokiniai ir 
ne mažiau kaip trys pateks į 
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Lazauskaitė, R. 
Gibienė, M. 
Antanėlienė, V. 
Veličkienė 

 
 
 

miesto olimpiadą 
 

1.1.6.  Aberstar,  
Kalbų Kengūros 
organizavimas 
 

Anglų kalbos 
mokytojai 

Vasaris-kovas Dalyvaus apie 50 mokinių ir 
surinks mažiausiai 
penkiasdešimt taškų iš šimto 
galimų. Gabieji mokiniai bus 
skatinami įsivertinti savo 
žinias 

1.1.7. Netradicinės užsienio 
kalbų pamokos kino teatre 
„Garsas“. Filmų peržiūros ir 
aptarimai 6 – 7 kl., I – IVg 
kl. mokiniams 

Užsienio kalbų 
mokytojai 

Vasaris-kovas Ugdomos kalbinės užsienio 
kalbų kompetencijos. Mokiniai 
skatinami mokytis iš 
edukacinio kino 

1.1.8. Bandomųjų fizikos, 
chemijos ir biologijos 
egzaminų organizavimas 
pagal atnaujintas brandos 
egzaminų programas ir 
rezultatų analizavimas 

D.Dambrauskienė 
D.Misevičienė 
S.Butkutė 
 
 
 

Vasaris  Mokiniai įsivertins save, 
lengviau galės apsispręsti dėl 
egzamino pasirinkimo 
 
 
 

1.1.9. Ne mažiau kaip 
vienos atviros pamokos 
pravedimas metodinės 
grupės nariams,  kolegų 
pamokų stebėjimas bei 
aptarimas. 
Integruotos biologijos-
chemijos pamokos Riebalai“ 
11 kl. pravedimas 

Gamtos mokslų 
mokytojai 
 

Kovas-
gegužė 

Dalijimasis gerąja patirtimi, 
profesinės kompetencijos 
gilinimas. 
Sustiprės dalykiniai gamtos 
mokslų ryšiai. 
Mokiniai kels motyvaciją, save 
įsivertins 
 

1.1.10. Fizikos, chemijos ir 
biologijos olimpiadų I etapų 
organizavimas 

Gamtos mokslų 
mokytojai 

Gruodis 
 

I etape dalyvaus ne mažiau 
kaip 10 proc. mokinių. Fizikos, 
chemijos, biologijos, 
olimpiadų nugalėtojai – 
Panevėžio miesto II etapo 
dalyviai 

1.1.11. Meninio skaitymo 
konkursas. I turas 

Z.Kontrimienė 
 

Sausio 23 d. Dalyvaus 10% mokinių. Į 
miesto turą bus atrinkti 4 
skaitovai 

1.1.12. Pranešimas 
metodinės grupės posėdyje 
„Mokymo diferencijavimo 
galimybės lietuvių  
kalbos pamokose“ 

Lietuvių kalbos 
mokytojų metodinė 
grupė, pranešėja 
L.Karazijienė 

Lapkritis  Mokytojos susipažins su 
įvairesniais diferencijavimo 
būdais ir taikys juos pamokų 
metu 
 

1.1.13. Dalyvavimas 
projekte „Inovatyvios 
lietuvių gimtosios kalbos 
mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programos 
įgyvendinimas“ 

L.Karazijienė 
V.Gaušienė 
 
 

Sausio 16 d. Gautą informaciją mokytojos 
perduos grupės nariams. 
Sudarys sąlygas tobulinti 
pamokos turinio ir raiškos 
aspektus 
 

1.1.14. Penktokų adaptacijos 
tyriomas 

K.Jakaitytė 
E.Kazlauskienė 

Spalis-
gruodis 

Bus išsiaiškinta penktokų 
ugdymosi sėkmė ir problemos 
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 D.Pšitulskienė 

1.1.15. Mokymosi sunkumų 
priežasčių tyrimas 4-8, I-IV 
kl. 

K.Jakaitytė 
E.Kazlauskienė 
D.Pšitulskienė 
 

Kovas-
balandis 

Tyrimai bus pristatyti 
mokytojų taryboje ir 
numatytos priemonės 
tolimesnei veiklai planuoti 

1.1.16. Istorijos ir 
geografijos diagnostinės 
patikros. 
I , IIIgimn. klasių 
mokiniams 

A.Kazlauskienė 
R.Kemzūrienė 
A.Breskuvienė 
 
 

Gegužė Mokiniai įvertins savo 
gebėjimus, mokytojai numatys 
tolimesnes ugdymo kryptis. 
 
 

1.17. Pasirenkamieji dalykai  
teisė bei psichologija. III , 
IV gimn. kl. mokiniams 

A. Kazlauskienė 
D. Pšitulskienė 
 

Sausis-
gruodis 

Ugdymo turinys bus siejamas 
su individualiais mokinio 
gebėjimais ir pasiekimais 

1.1.18. Atvirų pamokų 
organizavimas 
 

Administracija, 
metodinių grupių 
pirmininkai 

Sausis-
gruodis 

Mokytojai pasidalins gerąją 
patirtimi, pagilins profesinę 
kompetenciją 

1.1.19. Organizuoti šokių 
projektą “Šok ir išmok“: 
1 – 4 klasės; 
5 – 7 klasės; 
8 – 10 klasės. 

G.Petraitis  
A. Bijanskienė 
 J. Bardauskienė 
Pradinių klasių 
mokytojai 
Klasių auklėtojai 

Gruodis 
 

1.1.20. Tradicinių renginių 
organizavimas: Rugsėjo 1 – 
osios šventę, Mokytojų 
dieną, K. Paltaroko 
gimtadienio minėjimą, I 
gimn. klasių krikštynas, 
Kaziuko mugę, Šimtadienį, 
Motinos dieną, Paskutinio 
skambučio šventę, Brandos 
atestatų įteikimo ceremoniją 

Pavaduotoja ugdymui 
E. Dilienė, V. 
Dumbrienė, pradinių 
klasių mokytojai, 
menų mokytojai. 
 
 

Sausis-
gruodis 

Ugdoma meninė – kultūrinė 
kompetencija 

1.1.21.Gimnazijos talentų 
konkurso organizavimas 

Menų mokytojai Balandis 
 

Mokiniai ugdys meninius 
gebėjimus ir kūrybiškumą 
 

1.1.22. Aprūpinimas 
chrestomatijomis, 
uždavinynais 

Ž.Čipienė Gegužė-
birželis 

Užtikrintas sėkmingas ugdymo 
proceso organizavimas 

1.1.23. Aplanko parengimas 
“Pagalba mokytojui, dirbant 
su gabiu vaiku” 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Sausis - birželis Mokytojai įgytas  žinias 
seminarų metu, asmeninę 
patirtį, parengtas 
rekomendacijas darbui su 
gabiais mokinias pateiks 
aplanke 

 
1.2. Stiprinti gyvenimiškų įgūdžių įtvirtinimą siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ugdymo 
prosece. 
 
Priemonės pavadinimas 
uždavinių įgyvendinimui 

Vykdytojai, 
partneriai 

Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 
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1.2.1.  Matematinis 
LIK-as 8 –ųjų klasių 
mokiniams 
 
 
 

V. Skrebūnienė 
G.Lukoševičienė (III a.) 
 

Birželis  8 – ųjų klasių mokiniai, 
žaisdami, bendraudami ir 
bendradarbiaudami spręs 
gyvenimiškas problemas, 
vertins ir įsivertins savo 
veiklas, mokysis tolerancijos. 

1.2.2. Matematikos ir 
dailės integruota 
pamoka IM1 gimn. 
klasėje „Funkcijų 
grafikų pritaikymas 
avangardiniame mene“   

A. Bijanskienė 
B. Masiokienė 
 
 
 

Sausis  
 
 
 
  

Bus pagamintos meniškos 
užuolaidėlės langams 301, 201, 
401 kabinetams. Mokiniai 
sužinos praktines funkcijų 
pritaikymo galimybes 

1.2.3. Mokomosios 
medžiagos 
„Kartojimas II gimn. 
klasėse“ pateiktyse 
paruošimas 

A. Kuzmickas 
G.Lukoševičienė (I a.) 
G.Lukoševičienė (IIIa.) 
B. Masiokienė 

Kovas-balandis  
 

II-ųjų gimn. kl. mokiniai 
namuose pasitikrins savo žinias 
prieš PUPP patikrą ir ją 
sėkmingai išlaikys 97 % 
mokinių 

1.2.4. Organizuoti 
Šeimos savaitės 
renginius 

Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė, pradinių klasių 
mokytojai 

Gruodis Mokiniai ugdysis pažintinę, 
komunikacinę kompetencijas 

1.2.5. Organizuoti 1-4 
kl. mokinių vasaros 
užimtumo stovyklą 
„Atgaiva-6“  

A.Cimermonienė, 
R.Žakaitienė 

Birželis Ugdoma mokinių socialinė 
kultūrinė kompetencija. 
Dalyvaus 50 vaikų 

1.2.6. Vertimų 
konkursas ,,Tavo 
Žvilgsnis“ 

R.Vaišnorienė 
J.Balčiūnienė 
R.Rimšienė 

Sausio IV sav. – 
vasario III sav. 
 

Ugdomi kalbiniai įgūdžiai ir 
literatūrinė kalba. Numatoma 
ne mažiau kaip 10 laureatų  

1.2.7. Anglų kalbos 
olimpiada 8 kl. 
mokiniams 

R.Vaišnorienė 
V.Skemundrienė,  
R.Rimšienė 
V.Veličkienė 

Kovo II sav. Dalyvaus 12 gabių mokinių. 
Mažiausiai trys mokiniai pateks 
į miesto 8 kl. anglų kalbos 
olimpiadą 

1.2.8. Netradicinių 
pamokų- išvykų į  
Panevėžio gamyklas, 
elektrines, KTU 
laboratorijas 
pravedimas 

Gamtos mokslų mokytojai 
 
 
 

Balandis- lapkritis  
 
 

Keliama mokinių motyvacija, 
ugdoma mokėjimo mokytis 
kompetencija 

1.2.9. III-IV g klasių 
mokiniams skirtų 
fizikos, chemijos ir 
biologijos modulių 
aktualumo ir 
tikslingumo aptarimas 

D.Dambrauskienė Gegužė 
 

Patobulintos modulių 
programos 
 

1.2.10. Tęstinis 
projektas 
„Literatūrinio ugdymo 
galimybės miesto 
kultūrinėse erdvėse“: 
Išvyka į spektaklį 
„Ledi Makbet“ 

V.Gaušienė 
 L.Karazijienė 
 

Sausio 25 d. Mokiniai stebės spektaklius ir 
atliks kūrybines užduotis. 
Dalyvaus  50 % III-IV gimn. 
klasių mokinių 
 
 

1.2.11. Išvyka į 
spektaklį „Margarita“ 

R.Nefienė Kovas Dalyvaus 80%  III gimn. klasių 
mokinių 
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1.2.12. Išvyka į 
spektaklį „Sankirta su 
pagrindiniu keliu“‘ 

D.Čiupkovienė 
L.Karazijienė 
 

Vasario 2 d. Dalyvaus 70% II gimn. klasių 
mokinių 
 

1.2.13. Išvyka į 
spektaklį „Visada tavo 
Ana Frank“ vyresniųjų 
klasių mokiniams 

A.Gudynienė 
M.Zanevičienė 
 

balandis Dalyvaus 90% 8 kl. mokinių 
 
 

1.2.14. Psichotropinių 
medžiagų vartojimo 
klausimynas. Anketa 
7-8 kl. mokiniams  

K. Jakaitytė 
E. Kazlauskienė 
D. Pšitulskienė  
 

Sausis-vasaris 

1.2.15. Saugumo 
tyrimas.  5-8 kl., I-II 
gimn. kl mokiniams 

K. Jakaitytė 
E. Kazlauskienė 
D. Pšitulskienė 

Kovas-balandis 

Mokiniai įgis gyvenimiškų 
įgūdžių, įsivertins savo 
gebėjimus 
 
 

1.2.16.  Edukacinės 
programos Kraštotyros 
muziejuje. 5-8 kl. mok. 
Pažintinės ekskursijos 

A. Kazlauskienė 
R. Kemzūrienė 
J. Brazauskas 
 
 

Sausis-gruodis Mokiniai plės akiratį, ugdymo 
turinį sies su praktika 
 
 

1.2.17. Dalyvavimas 
gimnazijos mokinių 
tarpklasinėse 5 – 6 kl. 
kvadrato, 8, I – IV 
gimn. kl. vaikinų 
krepšinio varžybose, 
aerobikos projekte ir  
gimnazijos 
sveikatingumo 
renginiuose 

Kūno kultūros mokytojai Lapkritis, gruodis, 
balandis 

Ugdoma sveikos gyvensenos 
kompetencija 
 
 

1.2.18. Koncentrais 
organizuojamų 
mokinių tėvų 
susirinkimų metu -  
mokinių meninė 
programa 

Z.Pilkauskienė 
J.Garbaliauskienė  
G.Petraitis 
5 kl. auklėtojai 
 

Lapkritis-balandis Tėvai  įvertins savo vaikų 
pasiekimus meninėje veikloje 
 
 
 

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

individualius gebėjimus, nuosekliai planuoti tolesnę pažangą ir pasiekimus. 
 
Priemonės 
pavadinimas 
uždavinių 
įgyvendinimui 

Vykdytojai, partneriai Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 

1.3.1. Kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 
,,Specialiųjų  
ugdymo(si) poreikių 
turinčių mokinių 
ugdymo organizavimo 
pokyčiai ir 
perspektyvos“ 

Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė 
specialioji pedagogė 
D.Hincienė 

vasaris Mokytojai susipažins su naujais 
specialiojo ugdymo 
organizavimo teisės aktais, 
ugdymo pokyčiais  

 1.3.2. Video A.Kuzmickas Sausis-gruodis Gimnazijos bendruomenė 
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medžiagos ruošimas 
(Mokslo ir žinių 
dienos, kalėdinio 
renginio, I – ųjų gimn. 
kl. krikštynų, IV – tųjų 
gimn. kl. mokinių  
šimtadienio, paskutinio 
skambučio šventės)  

 matys šventines nuotaikas 
gimnazijos svetainėje, stiprės 
jos narių bendradarbiavimas 

1.3.3. Matematikos,  
lietuvių k., I etapo 
olimpiadas, diktanto 
konkursą gimnazijoje 
organizavimas 1-4 kl. 

 Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė 
 pradinių klasių mokytojai. 
 

Sausis, kovas Mokiniai kels motyvaciją, save 
įsivertins 
 
 
 

1.3.4. Propaguoti ir 
organizuoti tarptautinį 
jaunųjų matematikų 
konkursą Kengūra 

G.Lukoševičienė 
R.Žakaitienė 
 

Kovo 15 d. Mokiniai ugdysis matematinius 
įgūdžius ir įsivertins 
matematikos žinias 
 

1.3.5. Dalyvavimas 
miesto projekte ,,Per 
knygą į gamtą“(2-4 
kl.). 

2-4 kl. mokytojos Balandis Pagerės mokinių 
komunikavimo kompetencija, 
tobulės skaitymo įgūdžiai, 
motyvacija skaityti. 

1.3.6. Mokinių, 
besimokančių 
neakivaizdinėje 
jaunųjų fizikų  
mokykloje ,,Fotonas“,  
chemikų mokykloje 
,,Pažinimas“, 
Nacionalinėje 
moksleivių 
akademijoje,  
kuravimas 

Gamtos mokslų mokytojai 
 
 
 
D.Dambrauskienė 
 

Sausis – gruodis 
 
 
Birželis 
 
 
 
 
 
 
 

Ugdoma gamtos mokslų, 
mokėjimo mokytis 
kompetencija. Dalyvaus iki 6  
vyresniųjų klasių mokiniai 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.7. Konsultacinių 
centrų veiklos 
efektyvumo 
analizavimas dalykų 
metodinėse grupėse 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

Gruodis - kovas Labiau atsižvelgiama į 
mokinių poreikius 
 
 

1.3.8. Dalyvavimas 
Šiaulių S.Daukanto 
gimnazijos  
respublikinėje gamtos 
mokslų konferencijoje 

S.Butkutė Balandis Mokiniai tobulins 
gamtamokslinius gebėjimus, 
ugdys socialines 
kompetencijas 
 

1.3.9. Bandomojo 
lietuvių kalbos PUPP 
organizavimas ir 
rezultatų aptarimas 

D.Čiupkovienė,  
R.Nefienė,  
I.Savickienė,  
L.Karazijienė 

Balandis 
 

Beveik visi PUPP 
dalyvaujantys mokiniai gaus 
įvertinimus, derančius su 
metiniais rezultatais 

1.3.10. Ketvirtos 
klasės mokinių 
(būsimų penktokų) 
perimamumo 
organizavimas 

Ketvirtų klasių ir būsimų 
penktokų lietuvių kalbos 
mokytojos 

Spalis Ketvirtų klasių ir būsimų 
penktokų mokytojų bendras 
diktanto vertinimas leis 
objektyviau įvertinti lietuvių k. 
žinias ir parinkti tinkamus 
mokymo būdus 
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1.3.11. Penktos klasės 
mokinių diagnostinių 
diktantų rezultatų 
aptarimas metodinės 
grupės posėdyje 
 

Lietuvių kalbos metodinė 
grupė, penktose klasėse 
dėstančios mokytojos. 
 
 

Balandis 
 

Mokytojoms bus lengviau 
numatyti lietuvių kalbos 
dėstymo strategiją 5 klasėse. 
Leis objektyviau įvertinti 
mokinių lingvistines 
kompetencijas. 

1.3.12. Dalyvavimas 
respublikiniame 
nacionaliniame III 
gimn. klasių mokinių 
tyrime. Rezultatų 
analizė 

III gimn. klasėse 
dėstančios mokytojos 
 
 
 

Vasario 25 d. 
 

Dalyvaus visi IV gimn. kl. 
mokiniai. Egzamino rezultatai 
padės mokiniams įsivertinti ir 
apsispręsti dėl egzamino tipo 
pasirinkimo 
 

1.3.13. Bandomojo 
lietuvių kalbos 
egzamino IV gimn. 
klasių mokiniams 
organizavimas. 
Rezultatų analizė 
 

IV gimn. klasėse 
dėstančios mokytojos 
 
 

Vasaris 
 
 

Mokiniai įsivertins save, 
lengviau galės apsispręsti dėl 
egzamino pasirinkimo 
 
 

1.3.14.  Bandomieji 
istorijos, geografijos 
egzaminai. IV gimn. 
kl. mokiniams 

A.Kazlauskienė 
R.Kemzūrienė 
 
 

 

1.3.15. Dalyvavimas 
istorijos olimpiadoje, 
Č.Kudabos viktorinoje 
 

A.Kazlauskienė 
R.Kemzūrienė 
 

Vasaris-kovas 
 
 

Mokiniai ugdysis istorijos, 
geografijos įgūdžius, 
gebėjimus 
 
 

1.3.16. Dalyvavimas 
respublikiniame 
konkurse „Šimtakojis -  
2012“ 
 

J.Bardauskienė 
 
 

Kovas Ugdoma meninė kompetencija 
 
 

1.3.17. Dalyvavimas 
teatro ir istorijos 
tarptautiniame 
konkurse 
„Tūkstantmečio 
atspindžiai“ 
 

J.Brazauskas  
A.Kazlauskienė 
J.Garbaliauskienė 
 
 
 
 

Gegužės 20–21 d. 
 

Konkursas skatins jaunosios 
kartos pasididžiavimą savo 
šalies, krašto istorija 
 
 

1.3.18. Gabių mokinių 
pagerbimo šventė 
„Atžalynas“ 

J.Bardauskienė 
G.Bataitienė 
Menų mokytojai 

Kovas Šiame renginyje apdovanojami 
laimėtojai sporto, meno, 
mokslo srityse 

1.3.19. Anglų kalbos 
viktorina 5 kl. 
 
 

R.Gibienė 
M.Antanėlienė 
V.Skemundrienė 
L.Švelnienė 

Vasario 9 d. Dalyvaus visi 5 kl. mokiniai. 
Mokiniai skatinami ugdytis 
keturias kalbinės veiklos rūšis  
 

1.3.20. Popietė 5 kl. 
mokiniams „Renkuosi 
mokytis antrosios 
užsienio kalbos“ 
 

L.Tartilaitė 
R.Žentelienė 
J.Balčiūnienė 
V.Mackuvienė 
M Balbieriūtė 

Kovas 
 

Mokiniai motyvuotai pasirinks 
antrąją užsienio kalbą 
 
 

1.3.21. Tyrimas  Balandis  Pritaikytas ugdymas pagal 
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“Dalykų modulių įtaka 
mokinių gebėjimų 
kokybei užtikrinti” I-
III gimn. klasėse 

mokinių poreikius ir gebėjimus 

 
2. Tikslas 
 

 
2. Krikščioniško humanistinio požiūrio į gyvenimą, pilietinės brandos 
formavimas. 

Uždaviniai: 
 
2.1. Sukurti savito krikščioniškojo ugdymo sistemą. 
 
Priemonės 
pavadinimas 
uždavinių 
įgyvendinimui 

Vykdytojai, partneriai Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 

2.1.1. Socialinės 
veiklos organizavimas 
5-8 ir I II gimnazijos 
klasėse. 

Pavaduotoja ugdymui 
V.Dumbrienė 
Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 

Sausis-gruodis 

2.1.2. Lytinio 
auklėjimo programos 
įgyvendinimas 

V.Rankelytė 
V.Rudokienė 

Sausi-gruodis 

2.1.3. Rekolekcijų, 
susikaupimo dienų 
mokiniams, 
mokytojams, tėvams 
organizavimas 

Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 

Sausis-gruodis 

2.1.4. Kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 
,,Įvadas į koučingą. 
Lyderio mąstymas“ 

Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė  
Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 

rugpjūtis 

Ugdomi mokinių bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžiai, 
ugdomos vertybinės nuostatos 
 
 
 
 
 
Mokytojai tobulins asmenines, 
socialines kompetencijas, bus 
pasirengę imtis naujos veiklos, 
gebės planuoti, kritiškai 
įsivertinti, dirbti su nuolat 
atsinaujinančia ir gausėjančia 
informacija  

2.1.5. Katalikiškojo 
auklėjimo programos 
pradinėse klasėse 
įgyvendinimas 
 

G.Bataitienė 
O.Meškauskienė 
R.Ratkevičiūtė 
D.Žukauskienė 
 

Sausis-gruodis Gebės atpažinti katalikiškas 
vertybes, ugdysis moralines 
nuostatas. 

2.2. Krikščioniškųjų vertybių ugdymo programos plėtojimas. 
 
Priemonės 
pavadinimas uždavinių 
įgyvendinimui 

Vykdytojai, partneriai Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 

2.2.1. Dalyvavimas 
liturginėse šventėse, 
bendruomenės 
Šv.Mišiose  
 

Gimnazijos bendruomenė Sausis-gruodis Stiprės katalikiškos 
gimnazijos identitetas, ugdys 
dvasinį augimą 
 
 

2.2.2. Sielovados grupės 
atnaujinimas 

Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 
gimnazijos kapelionas 

Sausis-gruodis Ugdysis dvasinis augimas 
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kun. M.Kučinskas 
 

2.2.3. Katechezės 
organizavimas 
mokiniams, tėvams, 
mokytojams 
 

Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė  
gimnazijos kapelionas 
kun. M.Kučinskas 
 

Sausis-gruodis Bus puoselėjamas, švenčiamas 
tikėjimas ir integruojamas į 
gyvenimą. Gilinamas vienybės 
pojūtis 
 

2.2.4.Bendradarbiavimas 
su Nacionaline 
katalikiškųjų mokyklų 
asociacija ir 
dalyvavimas jos 
organizuojamuose 
renginiuose 

Direktorė G.  
Gailiūnienė 
Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K. Rankelytė 
gimnazijos kapelionas  
kun. M.Kučinskas 
 

Sausis-gruodis Dalijantis patirtimi bus 
pasiekta aukštesnės ugdymosi 
proceso kokybės, surasta 
naujesnių ir veiksmingesnių 
ugdymo metodų 
 

2.2.5. Katalikiškojo 
auklėjimo programos 
(dorybių ugdymas) 
įgyvendinimas 1-4 kl. 

Pradinių klasių mokytojos 
 
 

Sausis-gruodis Ugdomi mokinių bendravimo, 
bendradarbiavimo įgūdžiai, 
ugdomos vertybinės nuostatos 

2.2.6. Mokytojų maldos 
grupelės organizavimas 

Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 

Sausis-gruodis Stiprės gimnazijos 
bendruomeniškumas, 
sielovadinė praktika.  
Bus ugdomas pareigos ir 
atsakomybės jausmas liudyti 
evangelines tiesas 
kasdieniame gyvenime 

2.2.7. Krikščioniškųjų 
vertybių ugdymo dienų, 
piligriminių kelionių 
organizavimas 
 

s. L.Armalytė 
Tikybos mokytojai, klasių 
auklėtojai 
 
 

Sausis-gruodis Aplankys šventas vietas ar 
šventus objektus. Vykdomas 
savanoriškas pasišventimo 
aktas 
 
 

2.2.8.Diskusijos 
„Krikščioniškųjų 
vertybių ugdymo 
galimybės gamtos 
mokslų pamokose“  
pravedimas gamtos 
mokslų mokytojų 
metodinėje grupėje. 

D.Misevičienė Balandis 
 

2.2.9. Integruotų 
literatūros ir tikybos 
pamokų organizavimas 

Lietuvių kalbos mokytojai Rugsėjis-gruodis 

Bus taikomi įvairesni mokymo 
metodai, sumažės mokinių  
mokymosi krūvis 
 

2.2.10 Dalyvavimas 
katalikiškųjų mokyklų 
asociasijos renginyje 
„Mažosios scenos 
dienos“ Kauno jėzuitų 
gimnazijoje 
 

J.Bardauskienė Balandis Mokiniai  bendradarbiaus su 
katalikiškomis mokyklomis.  
Dalyvaus 14 mokinių. Rodys 
meninę kompoziciją pagal R. 
Tagorės filosofinius 
apmąstymus „Aukojimo 
giesmės“. Stebės ir vertins 
šalies katalikiškųjų mokyklų 
pasirodymus 

2.2.11. Dalyvavimas J.Garbaliauskienė Lapkritis Ugdoma meninė – kultūrinė 
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respublikiniame chorų 
konkurse, skirtame šv. 
Cecilijai  

Z.Pilkauskienė kompetencija 

2.2.12. 8 kl. mokinių 
projektinė veikla. 
Pateikčių kūrimas 
įvairių dalykų 
pamokoms 
(matematikai, lietuvių 
k., anglų k., biologijai)  

I.Lažauskienė   
G.Lukoševičienė (I a.) 
V.Skrebūnienė  
A.Kuzmickas 

Balandis 
 
 
 
 

Bus pagaminti  pateikčių 
komplektai, kuriuos mokytojai 
naudos pamokų vizualizavimui 

2.2.13. Matematikos 
būrelis „Alfa plius beta“ 
I-IV gimn.klasių 
mokiniams 

G.Lukoševičienė (I a.) 
 

Sausis-birželis Gabūs I-Ivgimn. kl. mokiniai 
turės galimybę tobulinti savo 
matematinius gebėjimus ir 
pasiruošę 1-2 mokiniai pasieks 
pergalių olimpiadose, 
konkursuose 

2.2.14. Neakivaizdinis 
„Išminčiaus“ klubas  
5a,b kl.mokiniams 
 
 

B.Masiokienė 
 

2012 m. I, II ketv. Gabūs 5 kl. mokiniai turės 
galimybę tobulinti savo 
matematinius gebėjimus ir 
pasiruošę 1-2 mokiniai pasieks 
pergalių olimpiadose, 
konkursuose 

2.2.15. Integruotų 
matematikos – 
informacinių 
technologijų pamokų 
ciklas 6-tose klasėse 
„Geometrinės figūros“ 

V.Matusevičienė  
A.Kuzmickas 
G.Lukoševičienė (III a.) 
V.Skrebūnienė 
 

Kovas, balandis Bus pagaminti  pateikčių 
komplektai, kuriuos mokytojai 
naudos geometrijos pamokų  
„Plotų skaičiavimas“ 
vizualizavimui 

2.2.16. Anglų kalbos 
popietė 7 kl. K. 
Paltaroko gimnazijos ir 
A. Lipniūno pagrindinės 
mokyklos mokiniams 
„Velykų tradicijos 
Didžiojoje Britanijoje“  

G.Breivienė 
M.Antanėlienė 
A.Lipniūno pagrindinės 
mokyklos anglų kalbos 
mokytojai 

Balandžio mėn. Mokiniai susipažins su 
krikščioniškomis vertybėmis 
bei Šv. Velykų tradicijomis 
Didžiojoje Britanijoje 

2.2.17. Olweus patyčių 
prevencijos programos 
įgyvendinimas 3-8 ir I-II 
gimnazijos klasėse 

Direktorė G.Gailiūnienė 
Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė 

Sausis-gruodis Gimnazijoje sumažės patyčios 
50% 

 
2.3. Tautiškumo, pilietiškumo bei tolerantiško požiūrio į pasaulinę kultūrą skatinimas. 
 
Priemonės 
pavadinimas 
uždavinių 
įgyvendinimui 

Vykdytojai, partneriai Vykdymo laikas Numatomas rezultatas 

2.3.1. Programos 
TAPK įgyvendinimas 

Ateitininkai 
D.Tabokienė 

Sausis-kovas Mokiniai bendradarbiaus su 
katalikiškosiomis mokyklomis 

2.3.2. Lietuvos 
katalikiškųjų mokyklų 
Draugystės šventės 
organizavimas 

Gimnazijos administracija 
D.Tabokienė 
J.Bardauskienė 
G.Petraitis 

Gegužė 
 

Ugdoma atsakomybė ir 
pagalba kitiems. 
Dalyvaus 120 mokinių ir iš 
įvairių šalies katalikiškųjų 
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mokyklų 

2.3.3. Dalyvavimas 
„Maisto banko“ 
organizuojamose 
akcijose 

O.Meškauskienė 
D.Tabokienė 
J.Šadauskienė 
Ateitininkai 
Maltiečiai 

Sausis-gruodis Bendruomeniškumo ugdymas 
 

2.3.4. Dalyvavimas 
Katechetikos, Šeimos 
ir Jaunimo centrū 
organizuojamuose 
projektuose, akcijose 
bei renginiuose 

Pavaduotoja doriniam 
ugdymui K.Rankelytė 
 
 

Sausis-gruodis 

2.3.5. Katalikiškųjų 
organizacijų (skautų, 
ateitininkų, maltiečių) 
veiklos plėtojimas 

S.Skrebys 
J.Šadauskienė 
D.Tabokienė 
 

Sausis-gruodis 

Mokiniai plėtos atjautos, 
pagalbos artimui veiklą, ugdys 
atsakomybę už kitus 
 
 

2.3.6. Žemės dienai 
skirtų renginių 
organizavimas  ir 
pravedimas 

Gamtos mokslų mokytojai Kovas-balandis Ugdomos ekologinės 
nuostatos, savęs kaip 
atsakingo bendruomenės nario 
suvokimas, pilietiškumo 
jausmas 

2.3.7. Tarptautinė 
Gimtosios kalbos 
diena 

I.Savickienė Vasario 16 d. Mokiniai vertins savo kalbos 
unikalumą, jaus jos vertę 

2.3.8. Pamokų 
organizavimas su 
pamokos turiniu 
susijusiose aplinkose: 
Kraštotyros muziejuje, 
G.Petkevičaitės-Bitės 
viešojoje bibliotekoje, 
Dailės galerijoje, 
Katedroje ir kt. 

Lietuvių kalbos mokytojos 
 
 

Sausis-gruodis 
(pagal atskirus 
grafikus) 
 

Atsiras galimybė pakeisti 
mokymosi aplinką, į mokymo 
procesą įjungti įvairių sričių 
specialistus; pamokos taps 
įdomesnės, gyvesnės, 
vaizdingesnės 
 

2.3.9. Išvyka į knygų 
mugę 

V.Gaušienė 
L.Karazijienė 

Vasario 23, 24 d. Dalyvaus 10% I-IV gimn. kl. 
mokinių 
Mokiniai gilins kultūrines 
kompetencijas, ugdys 
tolerantišką požiūrį į pasaulinę 
literatūrą 

2.3.10. Valstybinių bei 
atmintinų dienų Sausio 
13-osios, Vasario 16–
osios, Kovo 11-osios, 
Konstitucijos d. 
renginių 
organizavimas bei 
dalyvavimas juose 

Pavaduotojos ugdymui 
V. Dumbrienė, E.Dilienė 
istorijos mokytojai, 
pradinių klasių mokytojai 
 
 

Sausio 13d., 
vasario 16d., kovo 
11 d., spalio 25d. 
 
 

Pagarbos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę išaiškinimas, 
pilietiškumo, tautinės 
savimonės ugdymas 
 

2.3.11. VEIK. ( 
socialinių  
įgūdžių ugdymo 
grupelėe 10-14 metų 

K.Jakaitytė 
E.Kazlauskienė 
D.Pšitulskienė  
 

Sausis-gegužė 
 

Ugdomos asmeninės, 
socialinės kompetencijos, 
savęs kaip atsakingo 
bendruomenės nario 
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mokinims) 
2.3.12. Dalyvavimas 
paminėtinose dienose: 
Pasaulio psichikos 
diena, 
Tolerancijos diena, 
AIDS diena, 
Nerūkymo diena, 
Savaitė be patyčių 

K.Jakaitytė 
E.Kazlauskienė 
D.Pšitulskienė 
 
 

Spalis 
Lapkritis 
Gruodis 
Gegužė 
Kovas 

suvokimas, jausmas 

Gimnazijos meno 
kolektyvų dalyvavimas 
mieste 
organizuojamuose 
renginiuose (Lietuvai 
žymių datų minėjimo 
koncertuose) 

Z.Pilkauskienė Sausis-birželis Ugdoma pilietiškumo ir 
tautiškumo kompetencija 
 

2.3.13. Dalyvavimas 
tarptautiniame 
matematikos konkurse 
„Kengūra“ 

Matematikos mokytojai, 
pradinio ugdymo 
mokytojai 

Kovas Apie 10 mokinių gerai 
pasirodys respublikoje 
 

2.3.14. Dalyvavimas 
Dr. Juozo Petro 
Kazicko moksleivių 
kompiuterininkų 
forume 

I.Lažauskienė   
A.Vasiliauskas 

Kovas Mokiniai bendraus su 
respublikos gabiais 
kompiuterininkais, įgis įvairios 
patirties 

2.3.15. Dalyvavimas 
prof. J. Matulionio 
jaunųjų matematikų 
konkurse 

G.Lukoševičienė (I a.) 
G.Lukoševičienė (IIIa.) 
B. Masiokienė 

Sausis 
 

Mokiniai bendraus su 
respublikos gabiais 
matematikai mokiniais, įgis 
įvairios patirties 

2.3.16. Vasario 16-
osios, Kovo 11-osios 
renginius, dailaus rašto 
konkurso ,,Aš – 
Lietuvos pilietis“ 
organizavimas 

Pavaduotoja ugdymui  
E.Dilienė 
pradinių klasių mokytojos 

Vasario 16d., kovo 
9d., 

Pagarbos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę išaiškinimas, 
ugdoma pilietiškumo ir tautinė 
kompetencija 

2.3.17. Tradicinių 
renginių 
organizavimas: 
Rugsėjo 1-osios 
šventę, K.Paltaroko 
gimtadienio minėjimą, 
Kaziuko mugę, Žemės 
dienos minėjimą, 
Motinos dieną, Mokslo 
metų baigimo šventę 

Pavaduotoja ugdymui 
E.Dilienė 
pradinių klasių mokytojos 

Sausis-gruodis Ugdoma meninė-kultūrinė 
kompetencija 

2.3.18. Popietė 
„Abėcėlės šventė“ 5 – 
6 kl. mokiniams 

R.Žentelienė 
J.Balčiūnienė 

Vasario 23 d. 
 

Dalyvaus visi 5 kl. mokiniai. 
Siekiama supažindinti 5 kl. 
mokinius su rusų kalba 

2.3.19. Edukacinė 
programa 6 kl. 
mokiniams Liverpulyje 

M.Balbieriūtė 
V.Skemundrienė 

Birželis 
 

Dalyvaus 7 mokiniai. 
Mokiniai bus supažindinami 
su Didžiosios Britanijos 
geografija, kultūra, 
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tradicijomis bei gyvenimo 
būdu 

2.3.20. Rusų kalbos 
popietė „Skaitome 
rusų poeziją“ I-IIg kl. 
mokiniams 

R.Žentelienė Balandis 
 

Dalyvaus 25 mokiniai. 
Mokiniai skatinami skaityti bei 
domėtis rusų kalbos literatūros 
klasika 

2.3.21. Renginys 
skirtas Europos Dienai 

Užsienio kalbų mokytojai 
 

Gegužė Bus įtraukta visa mokyklos 
bendruomenė. Mokiniai 
skatinami domėtis Europos 
kalbomis bei kultūra 

2.3.22. Kalbų diena Užsienio kalbų mokytojai Rugsėjis 
 

Ugdoma meninė bei kalbinė 
kompetencijos. Ugdoma 
pagarba kalboms 

2.3.23. Parodijų šou – 
konkursas 7 - IVg kl. 
mokiniams „Noriu būti 
žvaigžde“ 

R.Žentelienė Spalis 
 

Dalyvaus ne mažiau kaip 25 
mokiniai. Siekiama žaismingai 
perteikti užsienio kalbų 
subtilybes bei sukurti gerą 
nuotaiką 

2.3.24. Projektas 
„Christmas Tree“ 2 – 4 
kl. 

E.Daugelavičienė 
L.Švelnienė 
G.Breivienė 

Lapkritis-gruodis Ugdoma meninė anglų kalbos 
kompetencija 

2.3.25. Projektas 
„Christmas Cards“  
5 – 8 kl., I – IVg kl. 

Anglų kalbos mokytojai, 
dėstantys  
5 – 8 kl, I – IVg kl. 

Lapkritis-gruodis Ugdoma meninė anglų kalbos 
kompetencija 

2.3.26. Projektas 
„Weihnachts Gruesse“ 
6 – 8 kl, I – IVg kl. 

M.Balbieriūtė Lapkritis-gruodis Ugdoma meninė vokiečių 
kalbos kompetencija  

2.3.27. Projektas „La 
carte de Noël“ 

V.Mackuvienė Lapkritis- gruodis Ugdoma meninė prancūzų 
kalbos kompetencija 

2.3.28. Aprūpinimas 
vadovėliais 

Ž.Čipienė Gegužė-birželis Užtikrintas sėkmingas ugdymo 
proceso organizavimas 

 

 

 

V. 2012 METŲ VEIKLOS PLANO ĮSIVERTINIMAS 

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas: Asmenys, įvardinti kaip veiklos plano 

atsakingi vykdytojai, pagal veiklos plane numatytas priemones, nuveiktas veiklas, tarpinę metinės 

gimnazijos veiklos įgyvendinimo ataskaitą, rezultatus, analizes, tyrimus, atsiskaitys:  

gimnazijos bendruomenei, mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai posėdžių metu, metodinių grupių, 

direkciniuose pasitarimuose. Visuomenės informavimo priemonėse: lankstinukuose, rajono ir šalies 

spaudoje, gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos laikraštyje ,,Žiburiukas“. 

 

--------------------------------------------------------------------  
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