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PATVIRTINTA 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 

direktoriaus  

2022 m. kovo 25 d. įsakymu  Nr. V-62 

 

 

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

2022 m. gimnazijos veiklos planas rengiamas, vadovaujantis gimnazijos strateginiu planu 2020-2022 m., 2021 metų stipriųjų, silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių 

analize (SSGG), gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymais. 

I. 2021 METŲ STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

 

Stipriosios pusės 

 

Silpnosios pusės 

1. Atnaujinta ir veiksmingai įgyvendinama  Erasmus+ projektinė veikla. 

2. Laimėti ir įgyvendinti  3 finansiniai projektai (2 sporto rėmimo fondo ,,Būk stiprus ir 

aktyvus“, 1 Sveikatos apsaugos ministerijos). Tikslingai panaudotos projektų lėšos. 

3.  Modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla tenkina mokinių poreikius, skatina mokytis.  

4. Tikslingas, nuoseklus gabiųjų mokinių ugdymas bei skatinimas, mokinių sėkmės 

istorijų viešinimas, VGTU grupių veikla padeda pasiekti pakankamai aukštų ugdymosi 

rezultatų Brandos egzaminuose, dalykinėse olimpiadose, varžybose, meniniuose, sporto 

renginiuose. 

5. Išplėtotos galimybės  STEAM mokymui ir patyriminiam ugdymui (si), praturtinus 

gamtos mokslų laboratorijas mokymosi priemonėmis ir sėkmingai panaudojus kultūros 

paso lėšas. 

6. Didelis mokytojų dėmesys mokinių fizinio pajėgumo stiprinimui, panaudojant  naujai 

įrengtas sporto erdves (treniruoklių aikštelė) ir 3-čią fizinio ugdymo pamoką, 

įgyvendinat 2-ų klasių mokymo plaukti programą.  

7. Projektų lėšomis praturtintos gimnazijos edukacinės erdvės:  inovatyvus kalbų 

kabinetas, fizikos kabinetas bei laboratorija. Įrengtos oro kondicionavimo sistemos 

kabinetuose. Atnaujinta  tikybos kabineto, šokių salės IKT įranga,  kabinetuose įrengtos 

interaktyvios   lentos. Atnaujintos bendrosios gimnazijos erdvės: 2-4 aukštų koridoriai, 

1. Krikščioniškų pasaulinių principų integracijos į įvairius  mokomuosius 

dalykus trūkumas.   

2. Mažėja mokinių, siekiančių aukštų mokymosi rezultatų. 

3. Per menka mokytojų dalykinių ir didaktinių kompetencijų sklaida gimnazijoje 

ir mieste. 

4. Trūksta tėvų ir mokinių aktyvumo dalyvaujant gimnazijos veiklos 

įsivertinime. 

5.  Dalies mokinių skirtingas teisių ir pareigų supratimas, silpni saviugdos, 

savarankiško darbo įgūdžių    ir atsakomybės rodikliai nuotolinio mokymosi 

sąlygomis. 

6. Kasmet mažėjantis  mokinių fizinis aktyvumas ir  pajėgumas. 

7. Žemėjanti dalies mokinių motyvacija ne tik pamokose, bet ir neformaliojo 

švietimo veikloje.   

8. Pasyvi buvusių gimnazijos abiturientų Alumnų veikla. 

9. Trūko sielovados mokytojų, vadovų susitikimų su pradinių klasių mokiniais, 

apsilankymo koplytėlėje, trūko bendravimo su mokinių tėvais. 

10. Dėl nuotolinio mokymosi 1 klasių mokytojoms buvo sunkiau bendrauti ir 

geriau pažinti mokinius, jų šeimas ir kurti teigiamą klasės mikroklimatą. 
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rūsiai, pagalbinės patalpos.  

8. Tikslingas nuotolinio mokymo(si)  organizavimas  esant įvairioms nepalankioms 

sąlygoms. Mokytojai ir mokiniai  patobulino savo IT kompetencijas, geba dirbti  

virtualiose mokymosi platformose Microsoft Office 365 Teams, MOODLE. Gimnazija 

finansuoja skaitmenines mokymo(si) priemones Eduka klasė, EMA, Egzaminatorius lt, 

e-Test.  

 9. Pirmos klasės pailgintos darbo dienos  grupės veikla atitinka tėvų ir vaikų lūkesčius. 

10. Glaudus dalykų  mokytojų, klasių auklėtojų, specialiųjų  pedagogų, socialinių 

pedagogų, psichologų bendradarbiavimas. 

11. Aktyvus mokinių dalyvavimas Panevėžio miesto kultūriniame gyvenime. 

12. Dėl skirtingų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo pamokų organizavimo 

laiko išspręstas srautų valdymas. 

13. Kuriama saugi mokymosi aplinka, užtikrinant higienos normas dėl Covid-19 

grėsmės. 

14. Stiprinamos mokinių tarpdalykinių ryšių, komunikavimo, savęs pažinimo, 

informacinio raštingumo kompetencijos vykdant projektines veiklas 5-8 ir I-II 

gimnazijos klasėse.  

15. Minint gimnazijos 30-mečio jubiliejų, sustiprėjo tapatumo gimnazijos nuostatoms ir 

vertybėms jausmas.                                                                                                                                

16. Atsižvelgiant į mokinių poreikius sudaryta galimybė rinktis ne tik mokyklinius 

švarkus, bet ir džemperius. 

19. Pagerėjusi maisto kokybė, gausus patiekalų pasirinkimas gimnazijos valgykloje. 

11. Pastebėtas daugumos vaikų priešmokyklinio ugdymo programos 

neįsisavinimas, dalis vaikų ateina nepasiruošę mokytis pirmoje klasėje, trūksta 

socialinių, emocinių, pažinimo įgūdžių.  

 

  

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

1. Galimybė atliepti Lietuvos švietimo politikos iššūkius. 

2. Sisteminga krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų integracija į mokymo programas; 

pilietinės - socialinės veiklos,  savanorystės skatinimas. 

3. Bendradarbiavimas su NKMA mokyklomis, rengiant bendras mokinių rekolekcijas ir 

kitus renginius. 

4. Socialinio – emocinio ugdymo, gamtamokslinio, finansinio, matematinio raštingumo 

kompetencijų, skaitymo gebėjimų  plėtojimas, įgyvendinat LIONS QUEST programas 

,,Laikas kartu“ ir .,,Paauglystės kryžkelės“. 

5. Mokinių projektinės veiklos plėtojimas taikant patyriminį ugdymą ir problemų 

sprendimą. 

6. Mokinių kultūrinio akiračio plėtotė, pasinaudojant Kultūros paso paslaugomis ir 

virtualių pamokų ciklais. 

7. Gimnazijos tradicijų išlaikymas ir tęstinumas. 

8. Bendruomenės narių lyderystės, kolegiškumo ir tarpdalykinės integracijos pamokose 

stiprinimas.  

1. Dalis gerai ir labai gerai besimokančių, motyvuotų  mokinių, baigę aštuonias 

klases, renkasi J.Balčikonio gimnaziją. 

2. Sustiprėjusi gimnazijos bendruomenės psichologinio nesaugumo ir nerimo 

jausmo grėsmė dėl galimo nuotolinio mokymosi. 

3. Dėl Covid-19 ligos apribojimų mažėja vaikų savirealizacijos, saviraiškos, 

komunikavimo ir socializacijos galimybės. 

4. Geopolitiniai veiksniai 2022 m. lėtinantys BVP augimą Lietuvoje.  
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9. Parengtų projektų įgyvendinimas (stadiono rekonstrukcija). 

10. Nuotolinio ugdymosi procese kuriamų naujų mokymosi priemonių  

skaitmenizavimas. 

11. Mokinių saviugdos stiprinimas. 

12. Nuotolinio mokymo gimnazijoje įteisinimas kaip galimybė organizuoti ugdymą 

esant nepalankioms sąlygoms 

 

II. 2022 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

TIKSLAS. Efektyvinti ugdymo(si) kokybę, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, tobulinant vertybinio ir dvasinio ugdymo sistemą. 

UŽDAVINIAI: 

1. Plėtoti sistemingą krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų integraciją į formalią ir neformalią veiklą, stiprinti gimnazijos tradicijas. 

2. Siekti kiekvieno mokinio visapusiškos asmenybės ūgties, stebint jo individualią pažangą bei augimą, teikiant savalaikę socialinę ir psichologinę, mokymosi spragų 

likvidavimo, gabiųjų mokinių ugdymosi poreikių, ugdymo karjerai  pagalbą. 

3. Skatinti mokinių saviugdą, vykdant projektinę, patyriminio ugdymo (STEAM) veiklas, plėtojant pilietiškumo, socialinio - emocinio ugdymo, gamtamokslinio, 

matematinio, finansinio raštingumo kompetencijas.  

4. Tobulinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, komunikaciją. 

5. Plėtoti edukacines aplinkas, sudarant sąlygas mokinių  ugdymosi poreikių bei saviraiškos plėtotei. 

 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ  PLANAS 

 

 

PIRMAS UŽDAVINYS. 

Plėtoti sistemingą krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų integraciją į formalią ir neformalią veiklą, stiprinti gimnazijos tradicijas 

 

Eil.

nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Žingsniai 

 

Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi ištekliai, 

finansavimo šaltiniai, 

lėšų poreikis 

1.1. Vertybinio 

ugdymo 

programų 

Vertybinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 1-4 klasėse. 

Krikščioniškos  sampratos 

Mokiniai sieks gilesnio savęs ir kito 

asmens pažinimo bei vertinimo. 

Susipažins su  skelbiamomis 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos, tikybos 

mokytoja 

Žmogiškieji ištekliai 
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vykdymas 

 

plėtojimas, dalyvaujant visuotinės 

bažnyčios  gyvenime (Vyskupo 

K.Paltaroko gimtadienio 

minėjimas, jungimasis į visuotinę 

maldą, liturginių švenčių šventimas 

ir kt.). 

Dalyvavimas socialinėse akcijose 

,,Dovanodamas kitam tampi 

turtingesnis“( Šv. Juozapo senelių 

globos namai)“ 

krikščioniškomis vertybėmis, kurs ir 

palaikys teigiamus tarpusavio 

santykius. Dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

Bus ugdoma  mokinių socialinė 

kompetencija, diegiamas jautrumas 

stokojantiems. 85 procentai mokinių 

dalyvaus  labdaros akcijose 

J.Šadauskienė 

Krikščioniškųjų vertybių ugdymo 

programos įgyvendinimas 5-8, I-IV 

gimnazijos klasėse 

Klasės, kaip bendruomenės 

stiprinimas, krikščioniško 

sąmoningumo žadinimas bei vertybių 

supratimas ir troškimas jas taikyti 

kasdienybėje 

Kiekvienai klasei 

kartą per mokslo 

metus 

Kun. T. Paliukėnas, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Pagal poreikį 

gimnazijos 

lėšos 

1.2. Dvasinis 

tobulėjimas 

Mokytojų rekolekcijos (Gavėnios, 

Advento, prieš mokslo metus) 

Dvasinio tobulėjimo veiklose dalyvaus 

95procentai mokytojų 

 

2022 m. Kun. T. Paliukėnas Žmogiškieji ištekliai 

Pagal poreikį 

gimnazijos lėšos 

Evangelijos ištraukų skaitymas ir 

trumpi jų apmąstymai I-IV 

gimnazijos klasių anglų kalbos 

pamokose 

Mokiniai pagilins Švento rašto žinias 

anglų kalba 

2022 m. Anglų kalbos 

mokytojai dirbantys 

I-IV gimnazijos 

klasėse 

Žmogiškieji ištekliai 

Tradicinė malda prieš pirmą 

pamoką lietuviškai, angliškai, 

prancūziškai 

Mokiniai ugdys kalbines 

kompetencijas  

2022 m. 

 

Dalykų  mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Kūrybinis darbas belaukiant 

Šv.Kalėdų  

 

Mokiniai prasmingai pasiruoš šv. 

Kalėdų laukimui 

2022 m. Lapkričio 

4 sav.-gruodžio 3 

sav. 

Užsienio kalbų 

mokytojai  

Žmogiškieji ištekliai 

1.3. Bendradarbiavi

mas su NKMA 

narėmis ir 

krikščioniškosi

omis 

institucijomis 

 

Dalyvavimas Šv. Jokūbo kelio 

estafetėje Panevėžio Katedra-

Berčiūnai, organizuojamoje Šv. 

Jokūbo draugų asociacijos 

Šv. Jokūbo asmenybės samprata. 

Asmeninio ir bendruomeniško 

santykio su Dievu ugdymas Klasių 

vienybės stiprinimas. 

2022 m. birželis Kun. T. Paliukėnas, 

Tikybos mokytojai, 

Klasių auklėtojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Dalyvavimas NKMA visuotiniame  

narių susirinkime  ir  

Konferencijoje ,,Katalikiška 

ugdymo įstaiga – kaip neprarasti 

savo identiteto?“ 

Išklausyta  NKMA veiklos ataskaita, 

įsivertintas savo gimnazijos indėlis į  

NKMA veiklą 

2022 m. gegužė G.Gailiūnienė Kelionės išlaidos ir 

seminaro išlaidos iš 

mokinio krepšelio 

Dalyvavimas Panevėžio vyskupijos 

vykstančių Jaunimo dienuose 

Klasės, kaip bendruomenės 

stiprinimas, krikščioniško 

2022 m. gegužė Kun. T. Paliukėnas Kelionės išlaidos. 

Žmogiškieji ištekliai 
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Pumpėnuose sąmoningumo žadinimas bei vertybių 

supratimas ir troškimas jas taikyti 

kasdienybėje 

Dalyvavimas Katalikiškų mokyklų 

sporto žaidynėse ,,Magis“ 

Dalyvaus 10 mokinių ir du mokytojai. 

Bus padėta jauniems žmonėms patirti 

bendrystę ir džiaugsmą, susipažinti su 

katalikiškųjų mokyklų mokiniais 

2022 m. gegužė Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Kelionės išlaidos. 

Starto mokestis 10 

Eur.  

Dalyvavimas Katalikiškų mokyklų 

festivalyje Šiluvoje 

Dalyvaus apie 100 mokinių. 

Asmeninio ir bendruomeniško 

santykio su Dievu ugdymas, klasių 

vienybės stiprinimas 

2022 m. rugsėjis Tikybos mokytojai Kelionės išlaidos. 

 

Vilniaus Arkivyskupijos 

Katechetikos Centro konkursas 4-5 

klasių mokiniams „Mano herojus 

Biblijoje“ 

 

Padėti mokiniams pažinti Šventąjį 

Raštą kaip tikėjimo šaltinį. Skaitant 

Šventąjį Raštą surasti savo herojų. 

Naudojantis įvairiomis meninėmis 

priemonėmis atskleisti Šventojo Rašto 

herojų reikšmę 

2022 m. sausio 10 

d. - kovo 31 d. 

 

 

 

J. Šadauskienė 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Respublikinis 5-8 klasių mokinių 

integruotas tikybos, dailės ir 

muzikos projektas „Jo 

vardą aukštinkim giesmėj“ 

Suteikti mokiniams galimybę 

meninėmis priemonėmis ugdyti 

krikščioniškas 

vertybes ir paskatinti gilintis į kunigo 

A. Lipniūno asmenybę 

2022 m. sausis- 

kovas 

A. Bijanskienė 

J. Garbaliauskienė 

R. Rudinskaitė 

J. Šadauskienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Mokinių savivaldos 

bendradarbiavimas su kitomis 

mokyklomis (Panevėžio 5 - oji 

gimnazija, Panevėžio Juozo 

Balčikonio gimnazija, Panevėžio 

Juozo Miltinio gimnazija) 

Sporto turnyrai, kalėdinis paštas,  

Valentino dienos paštas 

 

2022 m. 

 

R.Urbonas Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių atstovų dalyvavimas 

Lietuvos moksleivių sąjungos 

vadovų klubuose 

Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis 

mokyklomis 

1 kartą per mėnesį R.Urbonas Žmogiškieji ištekliai 

1.4. Tradiciniai 

gimnazijos 

renginiai 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, 

organizuojant tradicinius renginius: 

Valstybinių švenčių paminėjimas, 

Mokslo ir žinių diena,  

Mokytojų  diena, 

Gimnazijos gimtadienio diena,  

Adventinė popietė gimnazijos 

Bus puoselėjamos gimnazijos 

tradicijos, stiprės tapatumo, 

bendruomeniškumo jausmas. Visų 

klasių mokiniams bus organizuotos 

veiklos, atitinkančios amžiaus tarpsnių 

poreikius, skatinant tėvų į(si)traukimą 

į gimnazijos veiklą. Netradicinių ir 

2022 m. Darbo grupės Žmogiškieji ištekliai. 

Pagal poreikį 

gimnazijos lėšos 
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bendruomenei, 

Šimtadienis,  

Atžalynas, 

Paskutinio skambučio šventė,  

Angelų šventė,  

Atestatų įteikimo šventė 

neformalių veiklų metu bus ugdomas 

mokinių saviraiška, pilietiškumas, 

pagarba istorinei praeičiai, tautinei 

kultūrai, bus stiprinamos patriotinės 

nuostatos. Švenčių ir atmintinų dienų 

paminėjimo veikloje dalyvaus 95 

procentai mokinių. Bus kuriamas 

teigiamas  emocinis mikroklimatas 

Švenčių ir atmintinų dienų 

minėjimas 

Bus surengti du šventiniai koncertai 

bei  konkursai,  keturios parodos. 

Netradicinių ir neformalių veiklų metu 

bus ugdomas klasių pilietiškumas, 

pagarba istorinei praeičiai, tautinei 

kultūrai, bus stiprinamos patriotinės 

nuostatos. Švenčių ir atmintinų dienų 

Bus surengtas dailaus rašto konkursas, 

parodos, skirtos. Veikloje dalyvaus 95 

procentai 1-4 klasių mokinių  

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos, dalykų 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

1.5. Socialinės- 

pilietinės, 

savanoriškos 

veiklos 

organizavimas 

Labdaros akcijų organizavimas: 

„Maisto bankas“. 

„Maltiečių sriuba“,  

,,Gerumas mus vienija“. 

Labdaringa akcija šv. Juozapo 

globos namuose 

 

Mokiniai dalyvaus socialinėje 

savanoriškoje veikloje 

 

 

2022 m. 

pavasaris/ruduo 

 

 

J. Šadauskienė 

R. Rudinskaitė 

J.Garbaliauskienė 

Klasių auklėtojai 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

Pasninko krepšys 1-4, 5-8, I-IV 

gimnazijos klasių  mokiniams  ir 

bendruomenei 

Solidarumas su stokojančiais, 

krikščioniško gailestingumo ir atjautos 

skatinimas 

 

2022 m. advento 

ir gavėnios metu 

R. Ratkevičiūtė Žmogiškieji ištekliai 

Socialinės- pilietinės veiklos 

organizavimas 5-8, I-II gimnazijos 

klasėse 

Aktyvi ir įvairiapusė veikla 

mokiniams; socialinių įgūdžių 

stiprinimas; tarnystės puoselėjimas 5-

8, I-II gimnazijos klasėse 

V.Dumbrienė, 

Klasių auklėtojai 

2022 m. Žmogiškieji ištekliai 

Savanoriška veiklos, neatlyginamai 

atliekamos visuomenei naudinga 

veiklos, skatinimas  

 

Sudaryti sąlygas mokiniams, 

vyresniems nei 14 m., susipažinti su 

savanoriška veikla, jos  ypatumais, 

principais, savanorio ir savanoriškos 

veiklos organizatoriaus teisėmis ir 

V.Dumbrienė, 

Klasių auklėtojai 

2022 m. Žmogiškieji ištekliai 
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pareigomis 

 

1.6. Veiklos 

organizavimas 

pagal liturginį 

kalendorių 

Kryžiaus kelio apmąstymas 1-4, 5-

8, I-IV klasių mokiniams Kristaus 

karaliaus katedroje 

Mokinių maldingumo ugdymas 

 

 

 

2022 m. balandžio 

11-15 d. tikybos 

pamokų metu 

Tikybos mokytojai 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Kryžiaus kelias Kristaus karaliaus 

katedroje gimnazijos bendruomene 

Katalikiško maldingumo praktika. Šv. 

Velykų prasmės suvokimas bei 

išgyvenimas 

 

2022 m. gavėnios 

metu 

Kun. T. Paliukėnas Žmogiškieji ištekliai 

Šv. Mišios Kristaus Karaliaus 

katedroje gimnazijos bendruomenei 

Mokinių maldingumo ugdymas 

 

Paskutinis 

mėnesio 

sekmadienis 

Kun. T. Paliukėnas 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Švč. Mergelės Marijos litanijos 

malda 

Rožinio malda Švč. Mergelei 

Marija 

 

Bendruomeniško maldingumo 

ugdymas 

2022 m. gegužės,  

spalio mėnuo 

Tikybos mokytojai, 

Kun. T. Paliukėnas 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

ANTRAS UŽDAVINYS. 

Siekti kiekvieno mokinio visapusiškos asmenybės ūgties, stebint jo individualią pažangą bei augimą, teikiant savalaikę socialinę ir  psichologinę, mokymosi spragų 

likvidavimo, gabiųjų mokinių ugdymosi poreikių, ugdymo karjerai  pagalbą 

 

Eil.

nr 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Žingsniai 

 

Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi ištekliai, 

finansavimo šaltiniai, 

lėšų poreikis 

2.1. Mokinių 

dalyvavimas 
bandomuosiuos

e egzaminuose, 

patikrose, 

testuose. 

Rezultatų  

aptarimas ir 

su jais  

susijęs 

tolimesnis 

planavimas 

 Diagnostinių darbų 2-4 klasėse 

organizavimas, analizavimas su 

mokiniais ir jų tėvais 

Testų analizės  rezultatai taps priemone 

ugdymo kokybei, grįžtamajam ryšiui 

gerinti. Mokiniai rašys koncentruose 

suderintus diagnostinius darbus: 

lietuvių kalbos diktantą, teksto 

suvokimo ir matematikos testą.4 klasės 

mokiniai atliks anglų kalbos testą. 

Mokytojos parengs diagnostinių darbų 

rezultatų suvestines, aptars vaikų 

pažangą su tėvais. 

2022 m. sausis, 

gegužė  

Pradinių klasių 

mokytojos, anglų k. 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Bandomieji NMPP 6 ir 8 klasių, 

PUPP  II gimnazijos klasių 

80% mokinių atliks mokytojų parengtas 

užduotis, pasitikrins savo žinias ir 

2022 m. vasaris,  

kovas, balandis  

Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai 
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mokiniams 

 

gebėjimus, analizuos asmeninę 

pažangą, numatys tolimesnius 

ugdymosi žingsnius. Mokytojai  

analizuos rezultatus, apibendrins, aptars 

metodinėje grupėje. 

 

Tikrinamieji diktantai 5-8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams 

 

 

Dalyvaudami diagnostinėse patikrose, 

atlikdami mokytojų parengtas užduotis 

mokiniai įsivertins savo žinias ir 

gebėjimus, planuos ateities 

perspektyvas  

2022 m. vasaris, 

spalis  

 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Diagnostinių darbų III gimnazijos 

klasėse organizavimas, rezultatų 

analizavimas 

 

Darbų analizės  rezultatai taps priemone 

ugdymo kokybei, grįžtamajam ryšiui 

gerinti, įvertinti asmenybės ūgtį, III 

gimnazijos klasių mokiniams 

pasitikrinti individualų ugdymosi planą 

2022 birželis  

 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros, anglų 

kabos, matematikos  

mokytojai 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Bandomieji  Brandos egzaminai IV 

gimnazijos klasių mokiniams 

 

 

Tikslingesnis, nuoseklesnis mokinių 

ugdymas. Pagalba abiturientams 

pasitikrinti žinias bei likviduoti 

pastebėtas spragas prieš valstybinį 

užsienio kalbos egzaminą. Dalyvaus  98 

proc.  mokinių   

2022 m. pagal 

bandomųjų 

egzaminų grafiką 

 

 

Dalykų  mokytojai 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Fizinio pajėgumo nustatymo testai   

 

Planuojame visose klasėse atlikti 

moksleivių fizinio pajėgumo nustatymo 

testus  

2022 m. kovas, 

balandis, gegužė  

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

2.2. Mokinių 

dalyvavimas  

nacionaliniuo

se ir  

tarptautiniuos

e  

tyrimuose, 

rezultatų  

aptarimas ir 

su jais  

susijęs 

tolimesnis 

planavimas 

Nacionalinio mokinių   pasiekimų 

patikrinimo organizavimas 4, 6, 8 

klasėse mokinių pasiekimams 

įvertinti ir turimam  žinių lygiui 

nustatyti 

 

Mokiniai ir jų tėvai bus supažindinti su 

gautais testų rezultatais, bus atlikta testų 

rezultatų  analizė. Bus išaiškinti 

aukštesniųjų gebėjimų bei 

nepakankamai pasirengę tolimesniam 

mokymuisi mokiniai.  Rezultatai bus 

aptarti metodinėse grupėse ir numatytos 

priemonės žemesnių gebėjimų mokinių  

poreikiams tenkinti 

2022 m. kovas, 

balandis 

V.Dumbrienė, 

E.Dilienė  

Dalykų mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Nuosekli PUPP, Brandos egzaminų 

rezultatų analizė.  

Mokytojai  stebės, analizuos patikros ar 

egzaminų rezultatus, atsižvelgdami į 

išvadas,  koreguos ugdymo procesą. 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Dalyvavimas tarptautiniuose Mokiniai atliks su pilietiniu ugdymu ir 2022 m.  V.Dumbrienė Žmogiškieji ištekliai 
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tyrimuose: IEA ICCS 2022 

(Tarptautinis pilietinio ugdymo ir 

pilietiškumo tyrimas), EBPO PISA 

2022 

pilietiškumu, matematiniu raštingumu 

susijusias užduotis, pagilins IT 

kompetencijas, 

pasitikrins skaitymo gebėjimus, 

gamtamokslinį raštingumą, kūrybinį 

mąstymą.  

M.Kaulinis 

2.3. Mokinių 

dalyvavimas  

miesto, šalies 

dalykinėse  

olimpiadose,  

konkursuose, 

varžybose 

Dalyvavimas šalies olimpiadose, 

konkursuose: Olympis, Gaublys, 

Kengūra, ,,Mažojoje gamtos 

olimpiadoje“ 

Visi norintys turės galimybę dalyvauti 

ir pasitikrinti savo gebėjimus. Dalyvaus 

10-20 proc. 

 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Tėvų lėšos 

54-asis Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkursas; 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada Lietuvos ir užsienio 

lietuviškų mokyklų 9–12/I–IV 

gimnazijos klasių mokiniams; 

51-asis tarptautinis jaunimo 

epistolinio rašinio konkursas; 

Tarptautinis 4-8 klasių mokinių 

sakmių konkursas „Profesijų kilmė“ 

Miesto etape dalyvaus 1 mokinė. 

 

Miesto etape dalyvaus 2 mokiniai; 

vienas pateks į šalies etapą. 

 

 

Miesto etape dalyvaus 10 mokinių; du 

pateks į šalies etapą. 

 

Dalyvaus 5 mokiniai. 

Pagal  2022 m. 

Lietuvos 

mokinių 

dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką, 

patvirtiną 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 

2021 m. 

gruodžio 1 d. 

įsakymu Nr. V-

2247 

 

G.Trybienė 

 

 

V.Gaušienė 

L.Karazijienė 

 

I.Vertelkienė 

A.Tichanavičienė 

 

V.Gaušienė 

A.Tichanavičienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Matematikos ir IT olimpiadų 

gimnazijoje organizavimas. 

Olimpiadose dalyvaus apie 20% visų 

mokinių. Įgys patirties spręsdami 

nestandartines užduotis. Išryškės 

talentingi mokiniai, siekiantys tobulinti 

savo gebėjimus. 

Matematikos  ir IT 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Gabių mokinių ugdymas dalyvaujant 

miesto matematikos ir IT 

olimpiadose. 

Olimpiadose dalyvaus apie 10% visų 

mokinių. Įgys patirties spręsdami 

nestandartines užduotis. Išryškės 

talentingi mokiniai, siekiantys tobulinti 

savo gebėjimus. 

Matematikos  ir IT 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Tarptautinio matematikos konkurso 

„Kengūra“ organizavimas 

gimnazijoje, dalyvavimas 

Konkursuose dalyvaus apie 30 % 

gimnazijos mokinių. 

 Mokiniai sukaups patirties bagažą, 

Matematikos  ir IT 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai, 

tėvelių lėšos 
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matematikos konkurse ,,Pangea“, 

informatikos ir informatinio 

mąstymo konkurse ,,Bebras“, prof. J. 

Matulionio jaunųjų matematikų 

konkurse, Aukštaitijos regiono 

informacinių technologijų ir 

programavimo konkurse, Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazijos 

komandinėse mokinių varžytuvėse. 

išbandys savo gebėjimus spręsdami 

nestandartinius uždavinius ir 

galvosūkius.  

Fizikos, biologijos ir chemijos miesto 

ir respublikos etapai. 

Chemijos olimpiados I turas 8 klasių 

mokiniams 

Tarptautinis gamtos mokslų 

konkursas „Kengūra“. 

Nacionalinis čempionatas  

 „Makaronų tiltai“. 

 

 

15-oji 5 – 8 klasių mokinių biologijos 

olimpiados II turas 

5 – 6 klasių viktorina „Rūšiuoji +  

perdirbi = saugai + taupai“, 

Panevėžio gamtos mokykla  

Fizikos, biologijos ir chemijos I turo 

olimpiados. 

Apie 10℅ gabių mokinių pamatuos 

savo individualią pažangą. 

Apie 20℅ 8 kl. mokinių pasitikrins 

savo aukštesniuosius gebėjimus. 

Apie 30℅ mokinių pasitikrins savo 

gebėjimus ir pakels motyvaciją. 

Apie 25 mok. 8 – 11 klasių tobulins 

tiriamojo darbo įgūdžius, gilins 

bendravimo ir komunikavimo 

kompetenciją.  

Apie 10℅ 5 - 8 klasių  mokinių 

pasitikrins savo aukštesniuosius 

gebėjimus. 

5 – 6 klasių mokiniai gilins bendravimo 

ir komunikavimo kompetenciją.  

 

Apie 60℅ mokinių pasitikrins savo 

aukštesniuosius gebėjimus. 

D. Dambrauskienė 

S. Butkutė 

D. Misevičienė 

I. Kytrienė 

N.Garuckienė  

 

 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

Meninio ugdymo konkursai, 

olimpiados:  

Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkursas gimnazijoje ir mieste; 

X-oji Lietuvos mokinių muzikos 

olimpiada mieste ir šalyje; 

TV konkursas Dainų dainelė; 28-oji 

Lietuvos mokinių dailės olimpiada;   

fotografijų konkursas „Panevėžys- 

Bus ugdomas vyresniųjų klasių mokinių 

kūrybiškumas, išryškės talentingi 

mokiniai  menų mokslų srityse. 

Mokiniai tobulins savęs pažinimo, 

kūrybiškumo  kompetenciją. 

Skatinamas individualus darbas su 

gabiaisiais mokiniais, mokinio ir 

mokytojo bendradarbiavimas. 

 

Menų mokytojai 

 

 

 

 

Lėšos pagal renginio 

planus.  

Žmogiškieji ištekliai 
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mano miestas“ 

technologijų olimpiada mokykloje ir 

šalyje 

 

31-oji Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiada (10–12/II-IV gimnazijos 

kl.) 

34-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada (9–12 kl.) 

 

12-oji geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“. 

 

 

2-oji Lietuvos mokinių geografijos 

olimpiada (7,8 kl.) 

3-4 mokiniai parodys savo gebėjimus, 

patirs mokymosi sėkmę, ugdysis 

asmeninius gabumus. 

1-2 mokiniai parodys savo gebėjimus, 

patirs mokymosi sėkmę, ugdysis 

asmeninius gabumus. 

40%- 45% mokiniai parodys savo 

gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę. 1-

2% gerės geografijos žinios ir 

susidomėjimas geografijos mokslu. 

3-4 gabieji mokiniai parodys savo 

gebėjimus, patirs mokymosi sėkmę. 

Pagal  2022 m. 

Lietuvos 

mokinių 

dalykinių 

olimpiadų, 

konkursų ir kitų 

renginių grafiką, 

patvirtiną 

Lietuvos 

Respublikos 

švietimo, mokslo 

ir sporto ministro 

2021 m. 

gruodžio 1 d. 

įsakymu Nr. V-

2247 

R. Kemzūrienė 

A. Kazlauskienė 

J. Pūkaitė 

G.Gailiūnienė  

D.Ožalinskienė 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Mokinių 

užsienio 

kalbų 

kompetencijų 

plėtojimas, 

dalyvaujant 

dalykinėse  

olimpiadose,  

konkursuose 

Tarptautinis vokiečių k. egzaminą 

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN 

DEUTSCH 

Miesto III gimnazijos klasės mokinių 

anglų kalbos olimpiada 

Miesto vokiečių kalbos 8 klasių 

mokinių konkursas. 

Tarpmokyklinio konkursas  

„Ostern in Deutschland“Dalyvavimas 

respublikiniame projekte  

„O kaip vokiškai? 

Tarpmokyklinis kalėdinis vokiečių k. 

konkursas 7 kl. mokiniams. 

Lietuvos vokiečių k. mokytojų 

asociacijos ir Getės instituto 

Bus ugdomos mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos. Išryškės 

talentingi mokiniai, siekiantys tobulinti 

savo gebėjimuss  

 

 

 

 

 

 

2022 m. 

 

 

 

A.Survilienė 

K.Lazauskaitė 

R.Vaišnorienė 

G.Žindulienė 

J.Balčiūnienė 

R.Žentelienė 

J. Pratkelienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 
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organizuojamuose konkursuose („1:0 

vokiečių kalbos naudai“, video 

Dalyvavimas receptų). 

Respublikinis anglų kalbos konkursas 

(9–10/I-II gimnazijos kl.)  

Tarptautinis kalbų konkursas “Kalbų 

kengūra 2022” 

8 klasių komandinis rusų kalbos 

konkursas ,,Saulėtekio „ 

progimnazijoje. 

Dainos konkursas antrąja  užsienio 

kalba ,,Minties”  gimnazijoje. 

Raiškiojo skaitymo konkursas 8-I g 

klasėms. 

Miesto ir respublikinis 7 klasių 

prancūzų kalbos konkursas ,,Je parle 

français et toi? 

Europos kalbų dienos minėjimas Skatinti mokinius domėtis kitomis 

Europos šalių kalbomis, jų kultūra, 

papročiais, tradicijomis. 

Rugsėjo 26d. Užsienio kalbų 

mokytojos. 

Žmogiškieji ištekliai 

Frankofonijos savaitės 

minėjimas 

Mokiniai pagilins prancūzų kalbos 

žinias dalyvaudami miesto ir 

gimnnazijos frankofoniškuose 

renginiuose 

Kovo  28-31 d. J. Pratkelienė 

 

 

2.5. Kryptingas 

gabiųjų 

mokinių 

ugdymas 

Gabių ir talentingų mokinių  

ugdymas, dalyvaujant miesto, rajono, 

respublikos renginiuose: 

konkursuose, konferencijose, 

olimpiadose 

Bus ugdomos mokėjimo mokytis, 

komunikavimo, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo kompetencijos. Išryškės 

talentingi mokiniai, siekiantys tobulinti 

savo gebėjimus. Dalyvaus 10 procentų 

mokinių. 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Dalyvavimas miesto literatūriniame 

projekte „Nevėžis“ 

Rašytojų, mininčių jubiliejų 2022 m., 

interaktyvus stendas 

Efektyviai ir kryptingai bus ugdomi 

gabūs mokiniai, skatinama jų kūrybinė 

saviraiška. 

Visus metus 

Balandžio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Lietuvių kalbos ir  

literatūros 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai 
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Renginys „Poezijos pavasarėlis“ 

Gimnazijos  

erdvių apipavidalinimas, parodų, 

konkursų organizavimas 

Plečiama mokinių  kultūrinė 

kompetencija, skatinama sieti ugdomąją 

veiklą su gyvenimo praktika 

2022 m. Menų ir 

technologijų 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Išplėtota dalykų modulių pasiūla 

pagrindiniame ir viduriniame 

ugdyme:: 

„Medžiagotyra“ (II gimn. kl.). 

„Fizikos uždaviniai ir jos praktinis 

aspektas“ (III - IV gimn. kl.). 

„Struktūrinių biologijos klausimų 

analizė“ (I gimn. kl.). 

„Gyvybės lygmenys“ (IV gimn. kl.). 

Funkcinių grupių chemija“ (III - IV 

gimn. kl.). 

Mokiniai pagilins dalyko žinias ir 

susies jas su gyvenimu. 

2022 m. D. Dambrauskienė 

S. Butkutė 

D. Misevičienė 

I. Kytrienė 

Žmogiškieji ištekliai 

2.6. Sistemingas 

pagalbos 

teikimas, 

nuoseklus 

įsivertinimas 

Efektyvios ugdymo(si) pagalbos 

teikimas konsultaciniuose centruose 

įvairių poreikių mokiniams 5-8, I-IV 

gimnazijos klasėse. 

Bus sudaromos galimybės mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų lankytis 

centruose. 

Bent 20 proc. nesėkmingai 

besimokančių mokinių dalyvaus 

konsultacijose. 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai,  

mokymo lėšos 

Bendravimas ir bendradarbiavimas 

Tamo sistemoje su mokiniais ir jų 

tėvais  

Nuolat palaikant ryšį su mokiniais ir jų 

tėvais Tamo sistemoje operatyviai ir 

nuosekliai informuojama apie ugdymosi 

padėtį, teikiamos konsultacijos 

susiduriant su sunkumais. 

Mokytojai 2022 m. Žmogiškieji ištekliai 

1, 5 klasių, I gimnazijos  klasių 

mokinių  ir naujai atvykusių į 

gimnaziją mokinių adaptacijos 

tyrimas ir rekomendacijų parengimas 

Bus atlikta mokinių apklausa kaip jiems 

sekasi adaptuotis gimnazijoje, 

išsiaiškintos problemos, numatomos 

priemonės ugdymo(si) aplinkai 

pagerinti, vykdytas gautų rezultatų 

aptarimas bendruomenėje 

Psichologė, 

dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai  

2022 m. rugsėjo- 

spalio mėn. 

Žmogiškieji ištekliai 

Įvairus ir lankstus žemų pasiekimų 

mokinių ugdymo ir saviugdos 

organizavimas ir glaudus  

bendradarbiavimas su 

tėvais/globėjais/ rūpintojais 

Mokytojai lanksčiau taikys mokymo/si 

stilius, pasirinkdami tinkamiausią 

tempą, būdą. Gimnazija  taps atviresnė, 

psichologiškai saugesnė. Stiprės tėvų, 

vaikų ir mokytojų dialogas, stiprės 

individualias galimybes atitinkantys 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 
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mokymosi pasiekimai. Mokymosi 

rezultatų analizė 

Lankomumo ir vėlavimo į pamokas 

kontrolė 

Pagerės bendradarbiavimas su tėvais 

vykdant  lankomumo ir  vėlavimo į 

pamokas prevenciją. 

Vaiko gerovės 

komisija 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai 

Siekti vaiko asmeninės pažangos, 

panaudojant informacines 

komunikacines technologijas. 

Bus naudojamos skaitmeninės 

priemonės: EMA pratybos, EDUCA, 

Etest sistema, Egzaminatorius.lt, 3D 

matematikos programos, Microsoft 

Teams platforma, elektroniniai 

vadovėliai ir kt. Naudojamos 

išmaniosios lentos. Šios priemonės 

paįvairins mokymo procesą, stiprins 

mokymosi motyvaciją, suteiks 

galimybę diferencijuoti užduotis. 

Tikėtina, kad ugdymosi rezultatai  

pagerės bent 5%.  

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai,  

mokymo lėšos 

Sistemingai rašomi patikrinamieji 

darbai (baigus skyrių), vykdomi 

aptarimai, klaidų analizė, 

įsivertinimas. Suteikiamos 

kontaktinės ir nuotolinės 

konsultacijos. 

Bus objektyviai įvertintos mokinių 

žinios parašius 5 patikrinamuosius 

darbus, mokiniai bus skatinami 

įsivertinti, atkreipiant dėmesį į tas sritis, 

kurios reikalauja papildomų žinių  ir 

jiems suteikiama reikiama pagalba 

likviduojant spragas konsultaciniuose 

centruose. 

Visus metus Užsienio kalbų 

mokytojos 

 

LIONS QUEST socialinio emocinio 

ugdymo 

programos ,,Laikas kartu“  

Dalyvavimas Olimpinio mėnesio 

renginiuose, plaukimo programoje 

"Mokėk plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje". 

Kursis draugiškos klasės 

bendruomenės. Sumažės patyčių atvejų 

skaičius gimnazijoje. Mokysis atskirti 

patyčias nuo vienkartinio nedraugiško 

bendravimo .Veiklos organizuojamos 

klasės valandėlių metu 1-4 klasių 

mokiniams. Dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

Pradinių klasių mokinių dalyvaus 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai,  

mokymo lėšos 
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Olimpinio mėnesio renginiuose (100 

procentų mokinių). 

2 klasių  mokiniai plaukimo programoje 

(100 procentų mokinių) 

 

Prevencinės veiklos ir 

 sveikatos stiprinimo  priemonių  

organizavimas ir vykdymas 5-8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams  (pagal 

atskiras programas) 

Mažės įvairių nusikalstamumo, smurto, 

žalingų 

įpročių rizikos veiksnių, formuosis 

teigiamos 

gyvenimo nuostatos, bus skatinama 

mokinių 

 

iniciatyva, užimtumas, kūrybiškumas 

2022 m. E.Dilienė,  

VGK 

Žmogiškieji ištekliai  

 

Fizinio pajėgumo nustatymo testai   

 

Planuojame visose klasėse atlikti 

moksleivių fizinio pajėgumo nustatymo 

testus  

 

Kovas, balandis, 

gegužė  

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo karjerai veikla 5-8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniams  (pagal 

atskirą programą) 

Mokiniai domėsis įvairiomis 

profesijomis, ugdys kūrybiškumą, 

mokysis pažinti save. Visose klasėse 

bus organizuoti  

2-3 karjeros planavimo renginiai 

 

2022 m. R.Kazakevičienė, 

I.Bučiūnienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 Mokinių ugdymas karjerai 1-4 

klasėse: 

Kaziuko mugė. 

Išvykos į tėvų darbovietes, tėvų 

dalyvavimas teminėse klasės 

valandėlėse apie profesijas. 

Bus kuriamas palankus emocinis 

mikroklimatas, puoselėjamos 

lietuviškos tradicijos, tautiškumas, 

dalyvaus 100 procentų mokinių. 

Mokiniai domėsis įvairiomis 

profesijomis, bus ugdomas 

kūrybiškumas, mokysis pažinti save, 

kiekviena klasė vyks bent į vieną tėvų 

darbovietę. 

 

2022 m. kovas 

  

1-4 klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai 
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TREČIAS UŽDAVINYS. 

Skatinti mokinių saviugdą, vykdant projektinę, STEAM veiklas, plėtojant pilietiškumo, socialinio - emocinio ugdymo, gamtamokslinio, matematinio, finansinio 

raštingumo kompetencijas 

 

Eil.

nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Žingsniai 

 

Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi ištekliai, 

finansavimo šaltiniai, 

lėšų poreikis 

3.1. Pilietinio 

tautinio 

aktyvumo, 

pilietiškumo 

kompetencijos 

ugdymas 

Dalyvavimas Karaliaus Mindaugo 

husarų bataliono organizuojamame 

Kovo 11-osios bėgime Laisvės 

aikštėje 

Mokyklos mokiniai dalyvaus Karaliaus 

Mindaugo husarų bataliono 

organizuojamame Kovo 11-osios 

bėgime Laisvės aikštėje.  

Kovo 11 d. 

Planuojama, kad 

dalyvaus 10 

mokinių  

V.Semčišinas Žmogiškieji ištekliai 

 

Valstybinių švenčių paminėjimas 

 

Valstybinių švenčių paminėjimo 

veikloje dalyvaus  1-8, I-IV gimnazijos 

klasių mokiniai.  

Bus puoselėjamos gimnazijos tradicijos, 

stiprės tapatumo, bendruomeniškumo 

jausmas. 

Bus puoselėjamos pažinimo, 

pilietiškumo, iniciatyvumo 

kompetencijos. 

V.Dumbrienė 

Dalykų 

mokytojai 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pagal valstybinių 

švenčių kalendorių 

Žmogiškieji ištekliai 

Interaktyvaus plakato, skirto 

Maironio 160-osioms gimimo 

metinėms, kūrimas ir 

demonstravimas gimnazijos 

skaitykloje. 

Integruota istorijos, literatūros, 

geografijos pamoka KAHOOT 

platformoje, skirta V.Krėvės- 

Mickevičiaus 140-osioms gimimo 

metinėms (7 kl. mok.) 

Bus plečiamos ir gilinamos mokinių 

kultūrinės kompetencijos, stiprinamos 

patriotinės nuostatos. 

Lapkričio mėn. 

 

 

 

Spalio mėn. 

G.Trybienė 

 

 

 

L.Karazijienė 

V.Gaušienė 

I.Vertelkienė 

 

 

I -II gimnazijos klasių 

„Pilietiškumo projektai“. 

Valstybines šventės: Laisvės gynėjų 

diena Sausio 13- oji; 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena 

Vasario 16-oji; 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

95 % mokinių dalyvaujant renginiuose, 

akcijose ir projektuose ugdomos 

mokinių pareigos bei pilietiškumas. 

80%- 85% ugdys mokinių pilietinę 

savivoką ir pilietiškumą, skatins 

domėjimąsi savo šalimi ir jos 

valstybingumu. Pilietiškumo ugdymas. 

1-2 % pagerės žinios apie Europos 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Rima Kemzūrienė 

Alma Kazlauskienė 

Ramunė Batutienė 
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Kovo 11- oji;  

Europos diena 

Gegužės 9-oji; 

Gedulo ir Vilties diena 

Birželio -14- oji;  

Konstitucijos diena 

Spalio 25 –oji; 

Lietuvos karių diena Lapkričio-23-

oji. 

Sąjungą. 

 

 

Atminimo žvakelių uždegimas ir 

malda prie paminklo „Pieta“ 

Lietuvos kankinių atminimui 

(katedros šventoriuje) ir prie Švč. 

Trejybės bažnyčios paminklo 

Panevėžio apskrities sovietinio 

genocido aukoms atminti 

Uždegti žvakeles prie paminklų ir 

pasimelsti už kankinius bei genocido 

aukas 

Sausio 11-13 d. 

I a, b, c 

gimnazijos 

klasės 

R. Rudinskaitė 

J. Šadauskienė 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Gamtosauginio ugdymo dienos: 

Pasaulinės Žemės dienos veiklos. 

Pasaulinės Vandens dienos veiklos. 

Šv. Pranciškaus ir gyvūnų globos 

dienos veiklos. 

5 – 8, I-IV gimnazijos  klasių  mokiniai 

bus skatinami tausoti aplinką, energijos 

šaltinius, ugdomas jų kūrybiškumas.   

2022 m. kovo 

mėn. 

spalio mėn.  

D. Dambrauskienė 

S. Butkutė 

D. Misevičienė 

N. Garuckienė 

 

Žmogiškieji ištekliai 

3.2. Pamokų 

organizavimas  

netradicinėse 

erdvėse 

Edukacinė programa E.Mezginaitės 

vardo bibliotekoje (konferencija 

„Panevėžio krašto kūrėjai“) 

Literatūros ir teatro renginiai, skirti 

I.Simonaitytės 125 metų jubiliejui 

paminėti (romano „Aukštujų 

Šimonių likimas“ aspektinė analizė, 

Kauno dramos teatro spektaklio 

„Gentis“ peržiūra, mažoji 

konferencija) 

50% mokinių dalyvaus kultūrinėse 

edukacinėse programose, ugdysis 

kūrybiškumą, įdomiai ir naudingai 

praleis laisvalaikį. 

Kovo mėn. 

 

 

 

Vasario, kovo 

mėn. 

V.Gaušienė 

 

 

 

V.Gaušienė, 

L.Karazijienė 

 

 

Mokinių dalyvavimas 

edukaciniuose užsėmimuose ir 

veiklose: dailės galerijose, 

kraštotyros muziejuose, Gamtos 

mokykloje, Moksleivių namuose, 

kino teatruose, J. Masiulio knygyne 

Bus ugdomos  mokinių socialinė, 

pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo  

kompetencijos. Veiklose dalyvaus apie 

90 proc. 

 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Dalykų mokytojai 

Kultūros paso lėšos 
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ir kita 

Mokinių dalyvavimas veiklose 

bendradarbiaujant su miesto 

bibliotekomis. 

Bus ugdomos  mokinių socialinė, 

pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo  

kompetencijos. Konkursai, parodos, 

edukacinės veiklos.  

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Birželio -14- oji 

Pasipriešinimo muziejus IIa 

gimnazijos klasė 

 

Socialinių mokslų metodinės 

grupės mokytojai praveda po 2 

pamokas netradicinėje erdvėje. 

95% mokinių dalyvaus  edukacinėse 

erdvėse, įgys pažinimo, dalykinių 

kompetencijų. 

50% kils mokinių motyvacija, vyks 

metodinės medžiagos kaupimas. 

2022-06-14 

 

 

 

2022 m. gegužės 

– spalio mėn. 

Rima Kemzūrienė 

 

 

 

Visi Socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinės grupės 

mokytojai 

 

Edukacinės pamokėlės Panevėžio 

Lėlių vežimo teatre 

Supažindinti su  lėlių marionečių 

valdymu. 

Kovas Daiva Barzinskienė 

 

Tėvų lėšomis 

Matematikos pamokų 

organizavimas lauko klasėse. 

Lauko klasėje matematikos mokytojai 

organizuos ne mažiau kaip po vieną 

patyriminio ugdymo matematikos 

pamoką 5-8 klasių mokiniams.  

2022 m. Matematikos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Bendradarbiavimas su šeima 

pradinėse klasėse. ,,Šeimos 

savaitės” veiklų organizavimas. 

Stiprės dialogas tarp mokinių, mokytojų 

ir tėvų (globėjų).  Tėvai kiekvienoje 

klasėje praves po 3-5 veiklas, 

supažindins su 2- 4 profesijomis. 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Pamokų ciklas "Knygos, paremtos 

tikrais faktais" - Lorenos 

Hickok apysakos “Helenos Keler 

istorija” aptarimas Zoom 

platformoje. Dalyviai: Kazimiero 

Paltaroko gimnazijos IL3 ir 

Vytauto Mikalausko gimnazijos I 

gimn. kl.  

IL3 grupės mokiniai dalinsis savo 

literatūrine patirtimi, mokysis 

bendradarbiauti. 

Kovo mėn. G.Trybienė, 

S.Adamkevičienė, 

V.Mikalausko 

gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytoja 

 

Dalyvavimas ,,Swedbank”  

iniciatyva pernai surengtoje  

nuotolinėje pamokoje 

 „Mokonomika” 

Bus supažindinama su tvarumo, 

pilietiškumo, finansinio raštingumo ir 

kitomis aktualiomis temomis. Dalyvaus 

ne mažiau kaip 9  klasės. 

2022 m. Ekonomikos ir 

verslumo mokytoja, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

https://www.perkuknyga.lt/knyga/helenos-keler-istorija-lorena-hickok
https://www.perkuknyga.lt/knyga/helenos-keler-istorija-lorena-hickok
https://www.perkuknyga.lt/knyga/helenos-keler-istorija-lorena-hickok
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3.3. 

 

 

Patyriminio 

ugdymo 

(STEAM) 

pamokų 

organizavimas 

STEAM veiklos  plėtojimas 

bendradarbiaujant su Panevėžio 

regioniniu STEAM atviros prieigos 

centru, PRC „RoboLabas“ 

Mokytojai suorganizuos bent po vieną 

STEAM pamoką. Mokiniai galės 

praktiškai susipažinti su gamtos, 

technologijų, inžinerijos, matematikos 

mokslų dėsniais ir naujausiais 

išradimais, savarankiškai 

eksperimentuoti ir kurti. Tikėtina, kad 

ugdymosi rezultatai  pagerės bent 5%. 

Apie 98 ℅ 7 – 8,I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai sudalyvaus tiriamuosiuose 

darbuose 

2022 m. Gamtos, 

matematikos ir IT 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Chemijos, fizikos, biotechnologijos 

pamokos – paskaitos VGTU 

98 ℅ I – II  VGTU klasės  mok.  

pagilins žinias ir susies jas su gyvenimu. 

2022 m.  D. Misevičienė 

D. Dambrauskienė 

I. Kytrienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Patyriminio ugdymo savaitė 

gimnazijoje 

Patyriminių veiklų organizavimas ir 

vykdymas matematikos ir IT pamokose. 

Matematikos ir IT mokytojai praves 

bent po vieną patyriminio ugdymo 

pamoką, kurioje mokiniai mokysis iš 

savo patirties, ugdymo turinys bus 

siejamas su gyvenimo realijomis, 

praktinių žinių panaudojimu ir 

pritaikymu. Bent 5 procentais padidės 

aukštesnio pasiekimo lygmens mokinių 

skaičius. 

2022 m. 

balandis 

Matematikos ir IT 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

 

Mokinių ugdymosi  galimybių  

VGTU aplinkose plėtojimas 

Apie 30%  I–IV g. klasių mokinių ne 

mažiau kaip po du kartus per metus 

turės galimybę dalyvauti paskaitose, 

atlikti praktinius-tiriamuosius darbus 

VGTU laboratorijose, susipažins su 

šiuolaikinėmis tyrinėjimo 

technologijomis, metodais ir naujais 

rezultatais bei jų panaudojimu. Tai 

sudarys sąlygas geriau pasirengti 

studijoms. 

2022 m. R. Kazakevičienė, 

matematikos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai,  

mokymo lėšos 
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Matematikos pasirenkamasis 

dalykas ,,Matuoju. Skaičiuoju. 

Taikau.“ 

Apie 15%  7-ų  klasių mokinių visus 

mokslo metus gilins praktinius 

tiriamosios veiklos įgūdžius, mokysis iš 

savo patirties. Praktinė veikla skatins 

moksleivių matematinį smalsumą, 

kūrybiškumą, išradingumą, bus 

plėtojamos matematinio raštingumo 

kompetencijos, praktinis žinių 

panaudojimas. Tikėtina, kad ugdymosi 

rezultatai  pagerės bent 5%. 

2022 m. Genovaitė 

Lukoševičienė 

Žmogiškieji ištekliai,  

mokymo lėšos 

Pi dienos organizavimas 

gimnazijoje 

Renginyje dalyvaus apie 60% 5-8 kl. ir 

I-III g kl. mokinių. Renginyje derinamas 

mokymas, mokymasis ir kūrybinė 

veikla, skatins dar didesnį domėjimąsi 

matematika, ugdys kūrybiškumą, 

mokinių išradingumą, norą kurti, 

sugebėjimą sutelkti dėmesį, įsiminti, 

atgaminti reikiamą informaciją. Bus 

plėtojamos matematinio raštingumo 

kompetencijos. 

2022 m. 

kovas 

Matematikos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Biotechnologijos pamoka UAB 

„Bioenergy LT“. 

98 ℅ I VGTU klasės  mok.  pagilins 

žinias ir susies jas su gyvenimu. 

2022 m. gegužė D. Misevičienė Žmogiškieji ištekliai 

Universitetinė konferencija 

„Kurkime ateitį kartu“. 

 

Apie 3 ℅ I – II VGTU klasės mokinių 

tobulins tiriamojo darbo įgūdžius, gilins 

bendravimo ir komunikavimo 

kompetenciją 

. 

2022 m. 

gegužės mėn. 

D. Misevičienė 

D. Dambrauskienė 

S. Butkutė 

I. Kytrienė 

Žmogiškieji ištekliai 

3.4. Kryptingos, su 

mokymo  

turiniu 

susijusios  

edukacinės 

programos, 

išvykos 

Edukacinis užsiėmimas MB 

„Mėgintuvėlis LT“. Sėkmingos 

klaidos – eksperimentai 

laboratorijoje“ (8 klasėms, I ir II 

gimnazijos klasėms). 

Apie 80℅ 8 klasių, I – II gimnazijos 

klasių mokinių tobulins tiriamojo darbo 

įgūdžius, gilins dalyko žinias.  

2022 m. 

lapkritis 

S. Butkutė Kultūros paso lėšos 

Žmogiškieji ištekliai 

Metodinių priemonių kūrimas iš 

antrinių žaliavų. 

Integruota pamoka (Dailė, 

Bus puoselėjamos tautodailės tradicijos, 

stiprės tapatumo, bendruomeniškumo 

jausmas. 

2022 m.  

Vasario- kovo 

mėn. 

Roma 

Ambrazevičienė, 

Greta Bujokaitė, 

Žmogiškieji ištekliai 

Ugdymo lėšos 
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technologijos, muzika). „Lietuvių 

liaudies dainos, tautodailė) 8kl.   

 

Mokiniai ugdys kūrybiškumą. ugdysis 

mokinių išradingumas, kūrybiškumas, 

noras kurti, ugdyti ekologinį 

sąmoningumą. 

Nijolę Cimbalienė, 

Aida Bijanskienė, 

Jacinta 

Garbaliauskienė 

 

Edukacinės pamokos: 

„Žmogaus gyvybės kultūra “ 

lektoriai L. Marcinkevičiūtė ir 

E.Dauknys 

Dalyvaus II- IV klasių mokiniai, kurie 

gyvenime palaikys gyvybės kultūrą ir 

stengsis apsaugoti negimusios gyvybės 

orumą 

2022 m. sausio 

14 d.  

R. Rudinskaitė 

J. Šadauskienė 

Kun. Ž. Treinys 

Žmogiškieji ištekliai 

Edukacinė pamoka J.Miltinio 

palikimo centre II gimn. kl. 

mokiniams. 

 

Kino pamoka G.Petkevičaitės-Bitės 

bibliotekoje 8, I gimn. kl. 

mokiniams 

II, I gimn. kl., 8 kl. mokiniai 

dalyvaudami pamokose netradicinėse 

erdvėse susipažins su miesto istorinėmis 

asmenybėmis, mokysis kritiškai vertinti 

meninę kūrybą. 

Gegužės mėn. V.Gaušienė 

A.Gudynienė 

L.Karazijienė 

 

 

8, I gimn. klasių 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių tėvų lėšos 

Dalyvavimas Panevėžio J. Miltinio 

palikimo studijų centre 

 

Supažindinti mokinius su J. Miltinio 

„palikimu“. Mokiniai dalyvaus įvairiose 

edukacinėse veiklose. 

Balandis 

 

 

 

D. Barzinskienė 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių tėvų lėšos 

Tiriamoji projektinė veikla Gamtos 

mokykloje, išvykoje į Aukštaitijos 

vandenis (Žemės dienos 

paminėjimas) 

Bus parengti ir pristatyti bent 3-4 

projektai. Žemės dienos paminėjimo 

renginiuose dalyvaus 95 procentai 1-4 

klasių mokinių. 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Mokinių tėvų lėšos 

Mokinių tėvų lėšos 

Kultūrinės –pažintinės veiklos 

organizavimas 1-8,I-IV gimnazijos  

klasių mokiniams, panaudojant 

Kultūros paso lėšas. 

Bus suorganizuotos bent 3 kultūrinės- 

pažintinės veiklos, panaudojant Kultūros 

paso lėšas. Mokiniai plės akiratį 

netradicinėse erdvėse, dalyvaus 

kultūrinio paveldo saugojimo veikloje, 

ugdymo turinį sies su praktika, domėsis 

savo kraštu. 

2022 m. Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojos 

Kultūros paso lėšos, 

vienam mokiniui 12 

Eur 

Žmogiškieji ištekliai 

Matematikos paskaitos mokiniams. Apie 30% I–IV gimnzijos klasių 

mokinių ne mažiau kaip po du kartus per 

2022 m. Matematikos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 



22 
 

metus turės galimybę plėtoti ugdymosi 

galimybes dalyvaujant VGTU 

paskaitose nuotoliniu būdu, bus 

plėtojamos matematinio raštingumo 

kompetencijos. 

3.5. Projektinės 

ir/ar  

tiriamosios 

veiklos  

vykdymas 

gimnazijoje 

Respublikinis gamtosauginis 

projektas „Kamštelių vajus“ 

 

Aplinkosauginis projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

90℅ 5 – 10 klasių mokiniai ugdys 

ekologinį sąmoningumą, gebės rūšiuoti. 

2022 m.  

 

 

 

2022 m.  

N. Garuckienė 

 

 

 

N. Garuckienė  

 

Žmogiškieji ištekliai 

Gimnazijos lėšos 

Dalyvavimas Projekto  „Praktinio 

verslumo ugdymo programos 

įgyvendinimas lietuvos mokyklose 

(9-12 kl. mokiniams)“ veiklose 

 

 

90℅ IIgimnazijos klasių mokinių 

dalyvaus mentorystės principu 

paremtose verslumo ir inovacijų 

stovyklose, savo verslo idėjas realizuos 

kuriant mokomąsias mokinių bendroves, 

dalyvaus eXpo renginiuose.   

 

2021 m. birželio 

mėn. – 2024 m. 

birželio mėn. 

D. Masiliūnienė 

V.Dumbrienė 

1000 Eur 

„Versli Lietuva“ ir  

„Lietuvos Junior 

Achievement“ 

5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių 

projektinės veiklos organizavimas 

ir vykdymas (Tvarkos aprašas, 

patvirtintas direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-175)  

 

99,8 procentai 5-8, I-II gimnazijos 

klasių mokinių,  naudodami įvairius 

informacijos šaltinius, gebės teoriją 

pritaikyti praktikoje ir atvirkščiai,  gebės 

bendradarbiauti ieškant bendrų 

problemos sprendimų ir atlikti 

konkrečias tikslingas veiklas 

2022 m. birželis V.Dumbrienė, 

projektinių darbų 

vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

Konferencija „Rengi pristatymą – 

mokaisi mokytis“ (I gimn. 

kl.,VGTU darbų pristatymas) 

Integruota pamoka „Gamtos 

mokslai kitaip“ 

Apie 97 ℅ I VGTU klasės  mok. 

tobulins tiriamojo darbo įgūdžius, gilins 

bendravimo ir komunikavimo 

kompetenciją. 

Apie 80 ℅ I gimnazijos klasių mokinių 

pasitikrins savo gebėjimus ir pakels 

motyvaciją 

2022 m.  

gegužės mėn. 

 

 

2022 m.  

balandžio mėn. 

D. Misevičienė 

D. Dambrauskienė 

I. Kytrienė 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai 

 

 

 

 

 

Tarptautinė projektinė veikla  

,, ERASMUS+ daugiašalių 

mokyklinių partnerysčių projektas“: 

4, 5, 6, 7  klasių mokinių projektas 

„Valgyk sveikai. veik atsakingai“;  

I-IV gimnazijos klasių projektas  

Projekto metu mokiniai stiprins savo 

kompetencijas, kultūros paveldo 

pažinimą ir suvokimą, ugdys savo 

pilietiškas šaknis. Bus sukurti ilgalaikiai 

mokytojų ir mokinių tarpusavio 

santykiai skirtingose Europos šalyse. 

 

2022 m. 

 

 

 

 

M.Balbieriūtė 

L.Švelnienė 

E.Dillienė 

J.Alešiūnienė 

V.Dumbrienė 

R,Kazakevičienė 

Projekto lėšos 
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„Nuo žemės iki lėkštės“ Administruojamos projektų internetinės 

svetainės:  

https://earthplate.eu/,  

https://eathealth.eu/ 

Dalyvaus: 

7 mokiniai  (4, 6, 7 klasės) Czeladzi 

mieste, Lenkija; 

6 mokiniai (5, 6 klasės) dalyvaus  

susitikime Begur mieste, Ispanija; 

5 mokiniai (III-IV gimnazijos klasės) 

Bergamo mieste, Italija; 

5 mokiniai (III gimnazijos klasės) Santa 

Marija de Feira mieste, Portugalija 

 

 

 

 

Sausio 24-28d. 

 

 

Kovo14-18d 

 

 

 

 

Vasario 21-25 d. 

 

 

 

 

Balandžio 26-30 

A. Kuzmickas 

 

KETVIRTAS UŽDAVINYS 

Tobulinti bendruomenės narių bendradarbiavimą, komunikaciją 

 

Eil.

nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Žingsniai 

 

Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi ištekliai, 

finansavimo šaltiniai, 

lėšų poreikis 

4.1. Mokytojų 

nuolatinio 

mokymosi 

kompetencijų 

plėtojimas, 

tikslingai 

tobulinant 

kvalifikaciją 

pagal 

numatytus 

prioritetus 

Dalyvavimas viešosiose 

konsultacijose „Strateginis 

planavimas savivaldybės ir 

mokyklos lygmeniu diegiant 

atnaujintą ugdymo turinį“ 

Dalėviai kurs ir plėtos į rezultatus 

orientuotą atnaujinto ugdymo turinio 

diegimo strateginio valdymo mokyklos 

lygmeniu, integruojant strateginio 

planavimo procesus, siekiant užtikrinti 

ilgalaikį ir veiksmingą diegimo 

planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną 

2022 m. 

rugsėjis- gruodis 

Gimnazijos vadovai Žmogiškieji ištekliai 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Tobulinti mokytojų didaktines ir 

skaitmenines kompetencijas, 

dalyvaujant mokymuose ir 

seminaruose 

Mokymuose dalyvaus ne mažiau kaip 80 

proc. mokytojų. Mokymai įtakos 

mokytojų kompetenciją, dėl ko tikėtina 

pagerės mokinių pasiekimai. 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Dalyvavimas ilgalaikėje nuotolinio Sustiprės mokytojų pasitikėjimas savo 2021 m. vasaris Pradinių klasių Žmogiškieji ištekliai 
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mokymo kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Teachers Lead Tech “ 

gebėjimu suprasti globalius pokyčius ir 

ugdyti rytojaus technologijų kūrėjus. 

Programos turinį mokytojai sėkmingai 

taikys mokymui klasėje bei dalinsis 

gerąja patirtimi su kolegomis. Dalyvaus 

90 procentų mokytojų. 

– 2022 gegužė mokytojos Mokinio krepšelio 

lėšos 

VGTU dėstytojų mokymai 

matematikos mokytojams dirbant 

su MATLAB, R ir GEOGEBRA 

programomis 

Mokymai įtakos mokytojų 

kompetenciją, dėl ko tikėtina pagerės 

mokinių pasiekimai. Mokymuose 

dalyvaus ne mažiau kaip 80 proc. 

matematikos mokytojų. 

2022 m. Matematikos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Mokytojų dalyvavimas projekto 

mokymų kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Idėjos ir vizualinė 

informacija- aktyviam, kūrybingam 

ugdymui(si)  daile 

 

 

Pristatymas miesto dailės mokytojams 

Mokytojai tikslingai naudos pasiūlytas 

priemones, skleis savo patirtį mažiau 

patyrusiems kolegoms. 

Bus dalijamasi gerąja patirtimi su 

gimnazijos, miesto pedagogais. 

2022 m.  vasario 

- gegužės mėn. 

 

 

A.Bijanskienė 

Žmogiškieji ištekliai  

Mokymo lėšos 

Seminarų ciklas „Poezija 

mokykloje: skaitymo ir 

interpretavimo strategijos“ 

Dalyvaus 1 mokytoja, gautas žinias 

perduos metodinės grupės susirinkimų 

metu.  

2022 m. V.Gaušienė Žmogiškieji ištekliai  

Mokymo lėšos 

Dalyvavimas Lietuvos geografijos 

mokytojų asociacijos suvažiavime 

Seminaro dalyviai pagilins žinias, 

gebėjimus ir kompetencijas, įgytas 

žinias  panaudos ugdymo procese 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

G.Gailiūnienė, 

J. Pūkaitė 

Žmogiškieji ištekliai  

Mokymo lėšos 

4.2. Pasirengimas 

diegti 

atnaujintas 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio 

ugdymo  

bendrąsias 

programas nuo 

2023 m. 

Pasirengimo Ugdymo turinio 

atnaujinimui  Veiksmų plano 

sudarymas  

 

 

Bus sutelkta bendruomenė, sukurta 

savitarpio pagalbos sistema, išsiaiškinti 

ugdymo turinio atnaujinimo pagrindai ir 

susiplanuoti šio proceso žingsniai  

 

2022 m.  E.Dilienė 

V.Dumbrienė 

R.Kazakevičienė 

 

 

Žmogiškieji ištekliai   

 

3-4 mokytojai iš mokytojų 

metodinės grupės dalyvaus 

mokinių pasiekimų UTA 

seminaruose, konsultacijose 

Mokymų dalyviai skleis žinias, vykdys 

konsultacijas, sustiprės bendruomenės 

pasiryžimas atnaujinti ugdymo procesą 

mokinių kompetencijų ugdymo linkme 

 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai  

Mokymo lėšos 
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 Naujo pasaulio pažinimo turinio 

išbandymas pradiniame ugdyme 2-

3 klasėje, ugdomosios veiklos 

organizavimas gimnazijos 

laboratorijoje 

Bus naudojamos  TAIP serijos pasaulio 

pažinimo  naujos mokymo priemonės 

2,3 klasėje.  

Vedamos integruotos pasaulio pažinimo 

pamokos gimnazijos gamtos mokslų 

laboratorijoje. Dalyvaus 100 procentų 

mokinių. 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai   

Seminaras „Lietuvių kalbos ir 

literatūros bandomieji projektai 5 

klasei (pagal atnaujinamą BP) 

 

Seminaras „Išorinis 

apibendrinamasis vertinimas 

lietuvių kalbos ir literatūros 

atnaujinamos bendrosios programos 

projekte“ 

Dalyvaus 2 mokytojos, gautas žinias 

perduos metodinės grupės susirinkimų 

metu. 

Dalyvaus 6 lietuvių kalbos mokytojos. 

Susipažins su atnaujintomis lietuvių 

kalbos ir literatūros programomis, 

tobulins kvalifikaciją. 

Sausio 14 d. 

 

 

 

Sausio 26 d. 

 

 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai   

„Bendrojo ugdymo mokytojų 

bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

tobulinimas“ chemijos dalyko 

mokytojams  

Chemijos mokytojai pagilins dalykinę 

kompetenciją 

2022 m. kovo 

m. 

gegužės m. 

S. Butkutė 

I. Kytrienė 

Žmogiškieji ištekliai 

Dalyvavimas bandomajame 

projekte  

,,Istorija 9 klasei“ Horizontai. 

Šviesa 

Susipažins su atnaujintomis 

programomis, tobulins kvalifikaciją 

2022 m. R.Kemzūrienė Žmogiškieji ištekliai 

4.3. Bendruomenės 

narių 

inicijuotos 

veiklos: 

renginiai,  

diskusijos, 

akcijos 

Mokinių savivaldos veikla: 

Protmūšiai 5, 6, 7, 8 kl. mokiniams;  

Kalėdinė gerumo akcija; 

Filmų vakarai; 

Bendruomenės diskusijos; 

Spalvų savaitė Teminės dienos; 

Orientacinės varžybos; 

Gimnazijos veiklos įamžinimas, 

viešinimas.  

Stiprinti mokyklos narių 

bendruomeniškumą 

Sklaida socialinėje erdvėje: ,,Facebook“, 

,,Instagram“  

2022 m. Mokinių 

parlamentas ir 

kuratorė R. 

Batutienė 

Žmogiškieji ištekliai 
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Susitikimai su gimnazijos alumnais: 

Migle Palujanskaite, 

Benediktu Petrausku, 

Viliumi Vaitiekūnu ir kt. pagal 

galimybes 

 

15% mokinių pagerės pasitikėjimas 

savimi, supras savo pasirinkimą. 

Kils susidomėjimas istorijos, geografijos 

mokslais, bent 1% padaugės 

besirenkančių studijuoti istoriją ir 

geografiją. 

2022 m. gegužės 

– spalio mėn. 

Socialinių mokslų 

mokytojų 

metodinės grupės 

mokytojai, 

Mokinių 

parlamentas 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių dalyvavimas socialinių 

partnerių organizuojamose 

akcijose: ,,Rudens kraitelė  2021” 

(Panevėžio Gamtos mokykla), ,,Ir 

mažoj širdelėj daug gerumo telpa” 

(šv. Juozapo globos namai),  

Caritas, „Knygų Kalėdos“ 

(gimnazijos biblioteka) 

 

Bus ugdoma  mokinių socialinė 

kompetencija, diegiamas jautrumas 

stokojantiems, atsakomybė už kitą. 85 

proc. mokinių dalyvaus labdaros 

akcijose. 

 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai 

Įvairių renginių, projektų, 

įtraukiančių mokinių šeimas, vietos 

bendruomenę organizavimas 

Bendradarbiaujant su šeima pradinėse 

klasėse bus organizuojamos ,,Šeimos 

savaitės” veiklos, vedamos netradicinės 

pamokos. 

Stiprės dialogas tarp mokinių, mokytojų 

ir tėvų (globėjų). Tėvai kiekvienoje 

klasėje praves po 3-5 veiklas, 

supažindins su 2- 4 profesijomis 

 

2022 m. Pradinių klasių 

mokytojos 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokinių tėvų/ globėjų/ rūpintojų 

informavimo ir švietimo programos 

vykdymas (pagal atskirą planą ) 

Gerės mokytojų, tėvų, administracijos 

bendradarbiavimas padedantis  vaikams 

mokytis, pokalbiuose, susirinkimuose 

dalyvaus 90 procentų mokinių tėvų. 

Bus pasiektas glaudesnis tėvų  ir 

gimnazijos bendradarbiavimas ir 

bendravimas, stiprinamas 

priklausomumo gimnazijai jausmas, 

dalyvaus 80 procentų tėvų 

 

G.Gailiūnienė, 

direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui,  klasių 

auklėtojai 

2022 m. Žmogiškieji ištekliai 
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Kalėdinės popietės mokinių 

tėveliams  organizavimas 

Stiprinamas bendruomeniškumo 

jausmas, puoselėjamos krikščioniškos 

vertybės 

 

Menų mokytojai 2022 m. gruodis Žmogiškieji ištekliai 

 

PENKTAS UŽDAVINYS. 

Plėtoti edukacines aplinkas, sudarant sąlygas mokinių  ugdymosi poreikių bei saviraiškos plėtotei 

 

Eil.

nr. 

Įgyvendinimo 

priemonės 

Žingsniai 

 

Planuojami rezultatai Planuojamas 

pasiekimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Numatomi ištekliai, 

finansavimo šaltiniai, 

lėšų poreikis 

5.1. Nuolatinis 

ugdymo 

priemonių ir 

aplinkų 

atnaujinimas  

Gimnazijos mokymosi priemonių 

atnaujinimas pagal dalykų 

mokytojų metodinių grupių 

poreikių planus 

Padidinta mokinių mokymosi 

motyvacija, patrauklesnė gimnazija  

2022m.  V.Poviliūnas Mokinio krepšelio 

lėšos, papildomos 

projektinės lėšos 

Parodos skirtos  tradicinėms 

šventėms pažymėti 

Mokiniai ugdys kūrybiškumą. ugdysis 

mokinių išradingumas, kūrybiškumas, 

noras kurti, sugebėjimas sutelkti dėmesį, 

įsiminti, atgaminti reikiamą informaciją. 

Mokiniai dalyvaus įvairiose veiklose. 

2022 m.  Dailės, 

technologijų, 

fotografijos 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Efektyvus atnaujintos sporto bazės 

realizavimas  

 

Pagerintas sporto bazės prieinamumas, 

išplėtota neformaliojo švietimo veikla 

2022 m. 

rugsėjis- gruodis 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai, 

mokinio krepšelio 

lėšos 

Tikslingas nuotolinio mokymo(si)  

organizavimas,  dirbant virtualiose 

mokymosi platformose Microsoft 

Office 365 Teams, MOODLE, 

naudojant  skaitmenines 

mokymo(si) priemones Eduka 

klasė, EMA, Egzaminatorius lt, e-

Test, kurias finansuoja gimnazija 

  

Tikslingas nuotolinio mokymo(si)  

organizavimas, užtikrinantis kokybišką , 

nenutrūkstantį ugdymo proceso 

organizavimą 

 

2022 m. Dalykų mokytojai Žmogiškieji ištekliai, 

mokinio krepšelio 

lėšos 

5.2. Dinamiškos ir 

modernios  

ugdymo/si 

aplinkos plėtra, 

Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamas projektas Nr. 

SP2020-1-115 „Sporto bazės, 

esančio vysk. K. Paltaroko g. 20, 

Projekto tikslas gerinti sąlygas ugdyti 

fiziškai aktyvią visuomenę, 

modernizuojant gimnazijos sporto bazę 

2022 m. G. Gailiūnienė Sporto rėmimo fondo 

lėšos  

747 515,56 eurų,  

iš jų: Fondo lėšomis 
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panaudojant 

projektines 

lėšas 

 

 

 

Panevėžyje, atnaujinimas“. 

 

finansuojamos išlaidos 

sudaro ne daugiau kaip 

448 509,46 eurų. 

Panevėžio regioninė eXpo 

 

Panevėžio miesto ir regiono jaunųjų 

bendrovių steigėjų skatinimas,  pirmoji 

gyva eXpo Panevėžyje, jos metu 

išdalinta net 12 apdovanojimų statulėlių 

2022-04-15 D. Masiliūnienė Privačių rėmėjų lėšos 

600,00 eur, 

Programos ,,Erasmus+“ 

tarpmokyklinės strateginės 

partnerystės projekto ,,Eat healthy. 

Act responsibly“ vykdymas 

 

 2019-2022 m. M.Balbieriūtė Švietimo mainų 

paramos fondo lėšos. 

Bendra suma 29 

850.00.Galutinis 

mokėjimas 3841.90 as 

 

IV. 2022 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS  PLANO ĮSIVERTINIMAS 

4.1. Direkciniai pasitarimai. 

4.2. Mokytojų tarybos posėdžiai. 

4.3. Metodinės tarybos posėdžiai. 

4.4. Mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų analizė. 

4.5. NMPP, PUPP, Brandos egzaminų rezultatų analizė. 

4.5. 2022 m. Veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 

2022 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

1 priedas.  Brandos egzaminų,  PUPP, NMPP,  Diagnostinių testų vykdymas 2021-2022 m. m. 4, 6, 8,  II, III, IV gimnazijos klasėse. 

2 priedas.  Kvalifikacijos tobulinimo veiklos planas 2022 metams. 

3 priedas. Metodinės tarybos veiklos planas 2022 metams. 

4 priedas. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės metinis darbo planas 2022 metams. 

5 priedas. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022 metams. 

6 priedas. Psichologių veiklos planas 2022 metams. 

7 priedas. Profesinio informavimo,  karjeros planavimo veiklų planas 2021-2022 m. m. 

8 priedas. Jono Juodelio bibliotekos veiklos planas 2022 metams. 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 2022 m. kovo  23 d.  posėdžio   nutarimu,   

protokolo  Nr. GT1-1 

 


