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 PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS  

METINIO VEIKLOS PLANO ,, ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS” 2013 METAMS  

ANALIZĖ 

 

2013 metų  SSGG  

 

Stipriosios pusės 

  

Išplėtota  krikščioniškųjų vertybių ugdymo 

programa, tėvų religinis, sielovadinis švietimas, 

bendradarbiavimas su katalikiškomis mokyklomis, 

projektinė veikla, respublikinių konferencijų 

organizavimas  sustiprino bendravimo, 

bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius.  

 

Pasiekti aukšti lietuvių kalba ir literatūra, anglų 

kalbos, IT, istorijos, matematikos  brandos 

egzaminų rezultatai.  

Tikslingas gabiųjų mokinių ugdymas, laiku 

išsiaiškinant ir tenkinant   jų poreikius, taikant 

skatinamąsias priemones,  įtakojo aukštus 

rezultatus dalykinėse olimpiadose, konkursuose, 

viktorinose mieste ir respublikoje.  

Pagerėjo pamokų kokybė, taikant naujausius 

mokymo metodus, efektyviai vykdant švietimo 

inovacijų savalaikę sklaidą, dalinantis gerąja 

patirtimi, diferencijuojant ir individualizuojant 

ugdymo turinį, pritaikant jį įvairių gebėjimų 

mokiniams.   

 

Tikslinga prevencinė, švietėjiška, sisteminga Vaiko 

gerovės komisijos, ugdymo karjerai veikla 

užtikrina saugią gimnazijos mokinių savijautą, 

didina mokinių sąmoningumą, atsakingą tolimesnio 

Silpnosios pusės 

 

Išlieka tolerantiškumo, pakantumo  

trūkumas bendruomenėje 

Dalis mokinių sunkiai suvokia save kaip 

laisvą, atsakingą asmenį ir nerodo noro 

apmąstyti savo tapatumą, todėl vangiai 

įsitraukia į projektinę, kūrybinę veiklą. 

 

Mokiniams sunku pasinaudoti grįžtamąja 

informacija, pamatuoti asmeninę pažangą,  

kontroliuoti savo mokymąsi dėl 

nepakankamos motyvacijos. 

Nepakankamai dėmesio skiriama praktiniam 

žinių taikymui realiame gyvenime. 

Nepakankamai veiksmingas mokytojų 

bendradarbiavimas „kolega-kolegai“. 

 

 

 

 

 

 

 

Nepakankama tėvų atsakomybė reguliariai 

naudotis TAMO elektroniniu dienynu, 

sekant mokinių  pasiekimus ir pažangą, 

dalinantis informacija. 



 3 

kelio pasirinkimą.  

Galimybės 

Mokinių kūrybiškumo, saviraiškos, atsakomybės  

plėtojimas per mokinių savivaldą, neformalųjį 

švietimą. 

Sisteminga krikščioniškų pasaulėžiūrinių principų 

integracija į mokymo programas. 

Racionalesnis konsultacinių centrų veiklos 

panaudojimas mokymosi kokybei gerinti. 

Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas, 

modernizuojant ugdymo procesą, diferencijuojant 

ugdymą, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, 

siekiant, kad kiekvienas mokinys pagal savo 

gebėjimus patirtų sėkmę.  

Mokytojų kompetencijų organizuoti ugdymo 

procesą pagal mokinių mokymosi lygius 

tobulinimas, dalyvavimas diagnostinio žinių 

patikrinimo projektuose, veiklose. 

Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas,  

maksimaliai išnaudojant šiuolaikiškas galimybes 

(pvz.: el. dienyną), siekiant reguliariai ir kokybiškai 

informuoti tėvus apie vaiko mokymosi sėkmę.  

 

Grėsmės 

Nestabili švietimo politika, III-IV 

gimnazijos klasių mokinių orientacija į 

brandos egzaminus, o ne į mokymą mokytis 

Auga mokinių, turinčių neigiamą 

nusistatymą tikybai, krikščioniškoms 

vertybėms, skaičius. 

Socialinės aplinkos reiškiniai (kai kurių 

mokinių tėvai išvyksta dirbti į užsienį, 

vaikus globoja seneliai, giminaičiai, kurie 

nepakankamai geba atsakingai rūpintis 

vaiku) tiesiogiai  įtakoja žemesnius mokinių 

ugdymosi pasiekimus, elgesį, mokymosi 

motyvaciją. 

Didelė konkurencinė kova tarp miesto 

gimnazijų trukdo išsaugoti pačius gabiausius 

mokinius. 
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         PATVIRTINTA 

                                                                                              Panevėžio Kazimiero Paltaroko   

                                                                                               gimnazijos direktoriaus 
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įsakymu Nr. V-29                                      

 

 

 

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS PRIORITETAS 

 

Veiksmingo, kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas 

 

PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS 2014 METŲ 

ŠVIETIMO IR UGDYMO PLANAS 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

I tikslas. Ugdyti mokinio gebėjimą, nusiteikimą būti ir  veikti,  vadovaujantis įsisąmonintomis  

moralės nuostatomis, kurti pozityvius, tolerantiškus, demokratiškus, atsakingus santykius su 

kitais. 

Uždaviniai: 

1.1. Palankaus bendravimui ir bendradarbiavimui mikroklimato gimnazijoje kūrimas. 

1.2.Mokinio komunikacinių gebėjimų, kultūrinės tapatybės, pilietinės atsakomybės ugdymas. 

II tikslas. Siekti kiekvieno mokinio ir gimnazijos  pažangos. 

Uždaviniai: 

2.1. Gerinti pamokos vadybą, stiprinant mokytojo ir mokinio dialogą, siekiant, kad mokinio žinių ir 

gebėjimų vertinimas skatintų individualią pažangą. 

2.2. Siekti mokinių ugdymo/si poreikio tenkinimo, darbo su gabiaisiais  mokiniais tobulinimo, 

bendradarbiaujant pradinių klasių, dalykų mokytojams, specialistams bei mokinių tėvams. 

2.3. Motyvuoti mokinius, panaudojant naująsias ugdymo technologijas, dirbant netradicinėse 

ugdymo erdvėse, siejant dalykines žinias su gyvenimo praktika. 
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I. TIKSLAS. Ugdyti mokinio gebėjimą  ir nusiteikimą būti ir  veikti,  vadovaujantis 

įsisąmonintomis  moralės nuostatomis, kurti pozityvius, tolerantiškus, demokratiškus, 

atsakingus santykius su kitais. 

1.1. UŽDAVINYS. Palankaus bendravimui ir bendradarbiavimui mikroklimato gimnazijoje kūrimas. 

Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo 

laikas, vieta, 

atsakingi 

asmenys, 

partneriai 

1.1.1 Tėvų susirinkimai, atvirų 

durų dienos; informacijos 

sklaida tėvams gimnazijos 

internetinėje svetainėje; 

paskaitos seminarai 

Organizuojamos 2 atvirų durų dienos. 

Klasės auklėtojas per metus organizuoja 

ne mažiau kaip 2 tėvų susirinkimus 

G.Gailiūnienė 

1.1.2 Susitikimai su žymiais 

Panevėžio miesto 

sportininkais: Danu Rapšiu, 

Vitalijumi Karpačiausku, 

Simona Krupeckaite 

Padės mokiniams geriau susipažinti su 

įvairiomis sporto šakomis, jų istorija, 

sportininkų iškovojimais 

Sausis-kovas  

Kūno kultūros 

mokytojai 

1.1.3 Gimnazijos veiklos 

kokybės rodiklių 1.1.6. 

Klasių mikroklimatas, 

2.2.3.Klasės valdymas“  

įsivertinimas 

Atlikus giluminį įsivertinimą bus 

nustatytas šių rodiklių lygis (1-4) bei 

numatytos veiklos tobulinimo 

rekomendacijos 

Sausis-balandis 

E.Dilienė 

GVKĮG 

1.1.4 Gimnazijos veiklos 

organizavimas pagal 

liturginį kalendorių ir 

tradicijas 

Gilesnis krikščioniškojo tikėjimo 

pažinimas, krikščioniškųjų vertybių 

įsisavinimas 

Sausis-gruodis 

K. Rankelytė, 

tikybos 

mokytojai 

1.1.5 Susitikimai su žymiais 

žmonėmis R. Kensgaila, R. 

Šalna ir kt. 

100 III-IVgimn klasių mokiniai pagilins 

pažinimo kompetenciją, saviugdą 

Vasaris 

J.Brazauskas 

Kovas 

J.Pūkaitė 

1.1.6 Diskusijos, pasitarimai dėl 

mokinių ir mokytojų 

santykių pamokoje, klasės 

valdymo 

Įgytos žinios apie klasės valdymą, 

konfliktų sprendimą bei mikroklimato 

formavimą leis išvengti konfliktinių 

situacijų, didės mokinių ir mokytojų 

saugumas gimnazijoje 

Vasaris, 

balandis 

Klasių vadovai, 

D.Pšitulskienė 

I.Bučiūnienė 

1.1.7 Kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras mokytojams 

,,Konfliktų sprendimas“ 

 Vasaris  

E.Dilienė 

1.1.8 Popietė mokytojams 

„Pasitinkant žemės mėnesį“ 

Palankaus mokytojų  bendravimui 

mikroklimato kūrimas 

Balandis 

S.Butkutė 

D.Dambrauskie

nė 

1.1.9 Viktorina „Gamtos 

pasaulio labirintuose“ 

Po 7 kiekvienos 5 klasės mokinius 

varžysis savo  gamtos žiniomis  

Balandis 

N. Garuckienė 

J.Pūkaitė  

1.1.10. Mokinių ir mokinių tėvų Pagerės bendravimas ir Gegužė 
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viktorina „Protmūšis“ bendradarbiavimas su mokinių tėvais, 
sustiprės  pasididžiavimo savo gimnazija 

jausmas 

Auklėtojų 

metodinė grupė 

1.1.11 Rekolekcijos mokytojams 

pradedant mokslo metus 

Pažaislyje 

Gilinamos mokytojų dorovinės, 

profesinės, religinės kompetencijos 

Rugpjūtis,  

K. Rankelytė 

Partneriai: 

Tikėjimo ir 

gyvenimo 

institutas 

1.1.12 Piligriminis žygis į Šiluvą 

mokytojams, mokiniams, 

tėvams 

Glaudesnis bendravimas ir 

bendradarbiavimas tarp mokytojų, 

mokinių, tėvų 

Rugsėjis 

A. Oksienė 

 

1.1.13 Alfa kursas tėvams Kuriama krikščioniška bendruomenė 

prisidedant malda, asmeniniu dvasiniu 

tobulėjimu 

Spalis-gruodis 

K. Rankelytė 

 

1.1.14 Projektas ,,Augu 

skaitydamas“ 5-6 kl. 

mokiniams 

Burs skaitančius mokinius,  gerins 

skaitymo įgūdžius, kokybę, bus išrinkti 

labiausiai skaitantys mokiniai, sudarytas 

populiariausių knygų dešimtukas, 

pristatytos populiariausios knygos 

Rugsėjis – 

spalis 

5-6 kl. lietuvių 

kalbos 

mokytojos 

1.1.15 Pasaulinės gyvūnų globos 

dienos šv. Pranciškaus 

paminėjimas 

90% 6 klasių mokinių pristatys  savo 

kūrybinius darbus 

Spalis 

N. Garuckienė 

J.Pūkaitė 

1.1.16 Dalyvavimas Pasaulinėje 

lyderių konferencijoje 

Vadovai, mokytojai, mokiniai įgis žinių, 

kaip plėtoti lyderio savybes ir stiprins 

vertybines nuostatas bendraudami vieni 

su kitais 

Lapkritis 

Administracija 

1.1.17 Matematikos konkursas  

„Matematika linksmai“ 6 

kl. mokiniams 

 Sudarytos galimybės išreikšti  ir 

tobulinti  savo kūrybinius gebėjimus, 

bendravimą ir bendradarbiavimą, 

mokytis dirbti komandoje 

Lapritis 

V. Skrebūnienė 

 

1.1.18 Kalbų diena (integruota 

lietuvių k. su užsienio k. ) 

Vertimo konkursas „Kalba 

atveria visus kelius“ 

Mokiniai, versdami tekstus iš užsienio 

kalbų, tobulins gimtosios kalbos 

vartojimo įgūdžius, bus išrinkti geriausi 

vertėjai – dviejų kalbų žinovai. 

Lapkritis 

Lietuvių k. ir 

užsienio k. 

mokytojos 

1.1.19 Projektas  ,,Augu 

skaitydamas“  mokytojams 

Bus išrinkta populiariausia  knyga, 

pomėgis skaityti burs bendruomenę, 

skatins norą dalintis knyga, patirtimi 

Lapkritis -  

sausis 

I.Savickienė,  

L.Tartilaitė, 

 Ž. Čipienė 

1.1.20 Akcija medžių puošimo 

diena ir konkursas Eko-

eglutė 

90%5 ir 7 klasių mokinių savo darbais 

papuoš mokyklos teritorijos medžius bei 

gimnaziją 

Gruodis 

J.Pūkaitė, 

N.Garuckienė,  

D.Kuosienė 

1.1.21 Pasidalijimas gerąja 

patirtimi metodinėse 

grupėse apie mokinių 

individualią pažangą, jos 

fiksavimo būdus 

Kursų, seminarų lankymas ir 

informavimas. Mokinių segtuvuose 

pateikta aiški, tikslinga medžiaga, 

atspindinti mokinio individualią 

pažangą 

Visus metus 

Mokytojai, 

klasių 

auklėtojai, 

specialistai 
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1.2. UŽDAVINYS..Mokinio komunikacinių gebėjimų, kultūrinės tapatybės, pilietinės atsakomybės 

ugdymas.  

Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo 

laikas, vieta, 

atsakingi 

asmenys, 

partneriai 

1.2.1. Bendruomenės narių 

socialinių iniciatyvų 

skatinimas 

Organizuotos ne mažiau kaip 5 

socialinės akcijos, konkursai, 

iniciatyvos renginiai, kuriuose dalyvaus 

apie 75 proc. 1-8, I-IV klasių mokinių 

Sausis-gruodis 

E.Dilienė 

I.Bučiūnienė 

D.Pšitulskienė 

1.2.2 Olweus patyčių prevencijos 

programos OPKUS 

įgyvendinimas. 

Sumažėjęs patyčių atvejų skaičius 

gimnazijoje.  

Organizuojamos 2 kartus per mėnesį 

klasių valandėlės 3-8 ir I-II gimnazijos 

klasių mokiniams, gimnazijos 

darbuotojų mokymai (5 užsiėmimai per 

metus) 

Sausis-gruodis 

G.Gailiūnienė 

E.Dilienė 

1.2.3 Gimnazijos veiklos 

kokybės rodiklių 

1.2.1.,,Asmenybės raidos 

lūkesčiai“ 

Atlikus giluminį įsivertinimą bus 

nustatytas šių rodiklių lygis (1-4) bei 

numatytos veiklos tobulinimo 

rekomendacijos 

Sausis- balandis 

E.Dilienė 

GVKĮG 

1.2.4 Dalyvavimas 

respublikiniame rašinių 

konkurse „Kovų už laisvę 

ir netekčių istorija“ 

1-2 mokiniai gilins patriotiškumo, 

pilietiškumo, moralinio brandumo 

kompetencijas, stiprins pasididžiavimo 

savo valstybe jausmą. 

Vasaris 

J.Brazauskas 

1.2.5 Dalyvavimas 

jaunųjų istorikų 

olimpiadoje II-ajame ture I-

IV gimn. klasių mokiniams, 

5-8 klasių mokiniams 

geografijos olimpiadoje I , 

II turai. 

III-IVgimn. klasių 1-2 mokiniai gilins 

asmeninės pažangos, gebėjimų 

įsivertinti kompetencijas. 

Ugdymo kokybės stiprinimas. 

 

 

Vasaris 

A. A.Kazlauskienė, 

        R. Kemzūrienė 

Kovas 

A  A. Breskuvienė 

 J.Pūkaitė 

1.2.6 Dailaus rašto, rašinio, 

eilėraščio konkursas 

,,Mano Lietuva“ 

 Dalyvaus  90%  1-4 klasių mokinių.  

Ugdysis pasididžiavimas savo tautos 

kalba, raštu. 

Vasaris 

E.Dilienė 

1-4 klasių  

mokytojos 

1.2.7 „Evangelizacinės savaitės“ 

organizavimas 1 – 4, 5 – 8 

kl. ir I – IV gimn. kl. 

mokiniams, mokytojams, 

tėvams 

Bendrųjų kompetencijų gilinimas; 

tikėjimo atnaujinimas 

Kovas 

K. Rankelytė 

 

1.2.8 Socialinių, pilietinių akcijų 

organizavimas: „Maisto 

bankas“, „Kalėdinė sriuba“, 

pagalba „Caritas“ 

organizacijai“, 

„Raudonajam kryžiui“, 

„Darom“ 

Aktyvi ir įvairiapusė veikla mokiniams; 

socialinių įgūdžių stiprinimas; tarnystės 

puoselėjimas 

Kovas-balandis,  

spalis-gruodis 

A. Oksienė 

klasių auklėtojai 

soc. pedagogai 
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1.2.9 Krikščioniškųjų vertybių 

programos įgyvendinimas. 

Dalyvavimas valandoje su 

Kapelionu. Krikščionio 

sampratos plėtojimas, 

dalyvaujant visuotinės 

bažnyčios  gyvenime. 

 

Mokiniai sieks brandesnio savęs ir kito 

asmens pažinimo bei vertinimo. Gilinsis 

į krikščioniškąsias vertybes, kurs ir 

palaikys teigiamus tarpusavio santykius. 

 

Visus metus 

Klasių 

auklėtojai, 

kun.M. 

Kučinskas, 

tikybos 

mokytojai 

 

1.2.10 Vertybinio ugdymo 

programos įgyvendinimas 

1-4 klasėse ugdomojoje ir 

auklėjamojoje  veikloje. 

Krikščionio sampratos 

plėtojimas, dalyvaujant 

visuotinės Bažnyčios  

gyvenime. 

Kiekvieną mėnesį plėtojama Vertybinio 

ugdymo 1-4 klasėse programa  leis 

mokiniams  giliau pažinti save ir kitą 

asmenį. Susipažins su  skelbiamomis 

krikščioniškomis vertybėmis, kurs ir 

palaikys teigiamus tarpusavio santykius. 

 

Visus metus 

1-4 klasių 

mokytojos 

1.2.11 Miesto gimnazijų 

konferencija 

„Pasipriešinimo istorija“. 

Sąmoningo, kūrybiško, aktyvaus 

piliečio ugdymas. 

 

 

Balandis-gegužė 

K. Paltaroko 

gimnazija 

J. Brazauskas 

1.2.12 Meninio skaitymo 

konkursas  

Klasių turuose  dalyvaus ne mažiau 50% 

mokinių. 

Gimnazijos ture dalyvaus  5%  mokinių. 

Balandis 

E.Dilienė 

1-4 klasių  

mokytojos 

1.2.13 Dalyvavimas  

frankofoniškame 

tarptautiniame teatro 

festivalyje Alytuje. Pjesė „ 

Nadja“ 

Įvertins savo gebėjimus, pasisems 

patirties, įgis pasitikėjimo. 

Balandis 

V.Mackuvienė 

1.2.14 Dalyvavimas 

nacionaliniame 

Konstitucijos egzamine 

40 III-IVgimn. klasių mokinių pagilins 

patriotiškumo, pilietiškumo, moralinio 

brandumo kompetencijas, ugdysis 

pasididžiavimo savo valstybe jausmą. 

 

 

 

 

 

Spalis 

R   R.Kemzūrienė 

    A.Kazlauskienė  

1.2.15 Dalyvavimas miesto 

apylinkės teismo 

viktorinoje „Protų mūšis“ 

Spalis 

    A.Kazlauskienė 

R   R. Kemzūrienė 

1.2.16 Dalyvavimas respublikinėje 

KAM viktorinoje „Ką žinai 

apie Lietuvos 

kariuomenę?“ 

Balandis 

.  A.Kazlauskienė 

1.2.17 Dalyvavimas 

respublikiniame Č. 

Kudabos geografijos 

konkurse 6-8 kl., I-IVgimn. 

klasių mokiniams 

52 II gimn. klasių mokiniai gilins 

tarpdalykinį bendradarbiavimą, ugdys 

kūrybiškumą, teoriją sies su praktika 

Balandis 

J. Pūkaitė 

     A. Breskuvienė 

1.2.18 Pilietiškumo-istorijos 

projektas „Lietuva 

dešimtokų akimis“. 

Sausis-vasaris 

  A.Kazlauskienė 

1.2.19 Pilietiškumo-istorijos-

geografijos projektas 

„Lietuva tarp Europos 

Gegužė 

   A.Kazlauskienė 

J. Brazauskas 
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valstybių“ A.Breskuvienė 

1.2.20 Atmintinų dienų 

paminėjimas: Lietuvos 

žydų genocido diena; 

Lietuvos kariuomenės 

diena; Sausio 13-oji 

Sąmoningų, kūrybiškų, aktyvių 

gimnazijos bendruomenės narių 

ugdymas 

 

Lapkritis 

Sausis 

J. Brazauskas 

1.2.21 Valstybinių dienų 

minėjimas: Vasario 16-oji; 

Kovo 11-oji 

Vasaris 

Kovas 

   V. Dumbrienė 

1.2.22 K.Donelaičio 300-osios 

gimimo metinėms paminėti  

- R. Kazlo spektaklio ,,Ne 

pagal šio pasaulio madą“ 

peržiūra ir aptarimas (III – 

IV gimn. klasių mokiniams 

ir gimnazijos mokytojams) 

Mokyklos bendruomenė atsigręš į 

nesenstančias vertybes, plės kultūrinį, 

dorovinį ir meninį akiratį. 

Spalio – 

lapkričio mėn. 

Z.Kontrimienė 

1.2.23 3-4 kalsių mokinių rašinio 

konkursas ,,Ką aš 

papasakočiau Vyskupui 

Kazimierui Paltarokui  apie 

savo gimnaziją?“ 

 Dalyvaus ne mažiau 70% mokinių, 

kurie kaupdami ir naudodami istorinę 

medžiagą, giliau suvoks gimnazijos 

savitumą, gerbs ir brangins savąją 

gimnaziją,  ugdysis savo pilietinę 

poziciją, saviraišką. 

Spalis 

E. Dilienė 

1-4 klasių 

mokytojos 

1.2.24 Vasaros „Biblinė stovykla“  Aktyvi ir įvairiapusė veikla 2 – 4 kl. 

mokiniams; gilesnis krikščioniškų-

bendražmogiškų vertybių ugdymas; 

kūrybiškumo lavinimas 

Birželis 

Stovyklavietė 

„Vaikystės 

šilelis“ 

R. Ratkevičiūtė 

A. Oksienė 

1.2.25 Vykdomos sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

lavinimo ir gyvenimo 

įgūdžių tobulinimo 

programos 

70 proc. padidės mokinių 

susidomėjimas sveika gyvensena, 

sumažės praleistų be pateisinamos 

priežasties pamokų skaičius 

Visus metus 

Vaiko gerovės 

komisija 

1.2.26 Tęsti dalyvavimą 

respublikiniame projekte 

„Matau. Rūšiuoju. 

Gyvuoju.“ 

Pilietinės atsakomybės ugdymas. 

Ekologinės kultūros ugdymas 

Visus metus 

N. Garuckienė 

D.Kuosienė  

1.2.27 Dalyvavimas Šeimos 

metams skirtuose 

projektuose 

5 – 8 kl. ir I – IV gimn. kl. mokiniams 

Krikščionio kompetencijos ugdymas – 

sieks dalyvauti visuomenės ir Bažnyčios 

gyvenime 

Balandis-gegužė 

ir rugsėjis-

lapkritis 

K.Rankelytė 

1.2.28 Išvykų į Panevėžio 

J.Miltinio, ,,Meno“ ir kitų 

miestų dramos teatrus 

organizavimas 

Mokiniai taps atviresni kultūrai, suvoks 

menų sąryšį. 

Visus metus 

Lietuvių k. 

mokytojai 

II. TIKSLAS. Siekti kiekvieno mokinio ir gimnazijos  pažangos. 

2.1. UŽDAVINYS. Gerinti pamokos vadybą, stiprinant mokytojo ir mokinio dialogą, siekiant, kad 

mokinio žinių ir gebėjimų vertinimas skatintų individualią pažangą. 
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Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 

asmenys, partneriai 

2.1.1 Atviros pamokos 

mokytojams „Kolega – kolegai“ jų 

organizavimas, stebėjimas, aptarimas: 

Prancūzų  kalbos pamoka „ Kelionės“ I 

gimn. kl. mokiniams 

 

Integruota istorijos-dailės pamoka 

„Renesanso dailininkai ir mokslininkai“ 

6c klasei 

 

 

Tikybos pamoka „Kodėl žmonės skursta 

ir badauja?“ I gimn. kl. mokiniams 

 

Integruota istorijos-muzikos pamoka 

„Miško broliai“  IIgimn. klasių 

mokiniams 

 

 

Matematikos pamoka ,,Rodiklinės 

lygtys“ IIIB grupei 

 

Netradicinė istorijos pamoka „Istorinės 

kovos“ I gimn. kl. mokiniams  

 

Integruota gamtos ir matematikos 

pamoka „ Ar brangus geriamas  vanduo? 

5 klasių mokiniams 

 

Tikybos pamoka „Kai buvau pavargęs, ar 

už rankos vedei?“ I gimn. kl mokiniams 

 

Tikybos netradicinė  pamoka 

„Susitikimas su gyvuoju Dievu – 

adoracija“ 2 kl. mokiniams 

 

Tikybos netradicinė   pamoka ,,Kaip galiu 

bendrauti su Dievu? Kryžiaus kelio stočių 

apmąstymas“ 7 kl. mokiniams 

 

Integruota anglų k.-gamtos pamoka 5c 

klasėje  

 

Anglų k. pamoka „Having Fun with a 

Fellow Student“ (Dalyvauja „Vyturio“ 

progimnazijos 6c kl. ir Kazimiero 

Paltaroko gimnazijos IIc kl. mokiniai) 

Bus plečiama gerosios 

patirties sklaida, 

pasitikrinami gebėjimai, 

ieškoma įvairesnių 

darbo formų, galimybių 

tobulėti 

Sausis 

V.Mackuvienė 

 

 

 

 

Vasaris, 

A.Bijanskienė, 

R. Kemzūrienė 

 

 

Vasaris 

 D.Tabokienė 

 

Vasaris 

J.Garbaliauskienė 

        A. Kazlauskienė 

R. Kemzūrienė 

 

Kovas 

J.Kondrotienė  

 

Kovas 

V. Dumbrienė 

 

Kovas 

G.Lukoševičienė 

J.Pūkaitė 

 

Kovas 

 J.Šadauskienė 

 

 

Kovas- balandis 

G.Garlienė, 

A.Oksienė 

Kovas-balandis 

J.Šadauskienė, 

A.Oksienė 

 

Gegužė 

J. Alešiūnienė, 

J.Pūkaitė 

Gegužė 

R.Rimšienė 
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Rusų k. pamoka ,,Rusijos geografinė 

padėtis“ I gimn. kl. mokiniams 

 

Rusų k. pamoka ,, Žmogaus 

temperamentas ir jo savybės“ II gimn. kl. 

mokiniams 

 

Tikybos netradicinės pamokos 

„Adventinis susitikimas su gyvuoju 

Dievu – adoracija“ III-IV gimn. kl. 

mokiniams 

 

 

Spalis 

J.Balčiūnienė 

 

Gruodis 

J.Balčiūnienė 

 

 

Gruodis 

K.Rankelytė 

2.1.2 Gimnazijos veiklos kokybės rodiklių 

2.3.4. ,,Išmokimo stebėjimas“, 

3.1.1.,,Atskirų mokinių pažanga“  

įsivertinimas, 

 3.1.2. ,,Mokyklos pažanga“,  

1.2.3. ,,Mokyklos kaip organizacijos 

pažangos siekis“ 

Tyrimai: 

* ,, Pasiekimų ir pažangos kokybiniai 

pokyčiai“ 

 

Esamos 

situacijos analizė 

- tyrimas 

,, Mokinių pasiekimų 

vertinimas, 

įsivertinimas, pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas 

pamokoje“. 

Atlikus giluminį 

įsivertinimą bus 

nustatytas šių rodiklių 

lygis (1-4) bei 

numatytos veiklos 

tobulinimo 

rekomendacijos 

Sausis-balandis  

E.Dilienė 

GVKĮG 

2.1.3 Mokytojo vaidmens pamokoje 

(pagalbininko, organizatoriaus, 

lektoriaus, vertintojo, moderatoriaus) 

tobulinimas. 

Konferencija ,,Mokytojo vaidmuo 

mokinio asmenybės formavime“ 

Mokytojai įgis daugiau 

vadybinių pamokos 

organizavimo 

kompetencijų, 

tobulindami 

kvalifikaciją įvairiuose 

renginiuose 

Sausis, kovas, 

rugpjūtis   

Administracija 

Metodinė taryba 

 

Spalis  

2.1.4 Kvalifikacijos tobulinimo renginys 

pradinio ugdymo mokytojams ,,Mokinių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimas: 

galimybės, būdai, priemonės“ 

Beveik visi pradinių 

klasių mokytojai 

efektyviau naudos 

būdus ir priemones 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimams šalinti. 

Vasaris 

D.Hincienė, 

A.Liatukienė 

2.1.5 Dalyvavimas NEC vykdomajame 

projekte: 

Bandomieji brandos egzaminai; 

PUPP modelio išbandymas (gamtos 

mokslų, istorijos, vokiečių k.) 

Mokiniai ir mokytojai 

įsivertins, geriau suvoks 

dermę tarp Vidurinio 

ugdymo, Egzaminų 

programų, kriterinio 

vertinimo aprašų ir 

reikalavimų   

Vasaris, balandis, 

spalis 

R.Kazakevičienė 

Dalykų mokytojai 

2.1.6 Metodinės tarybos posėdis ,,Mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

Mokytojai, susipažinę 

su testavimų rezultatai, 

Vasaris 

V.Dumbrienė, 



 12 

naujovės, respublikinių ir tarptautinių 

testavimų rezultatai“ 

gerins ugdymo proceso 

grįžtamąjį ryšį 

R.Kazakevičienė 

2.1.7 Lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio 

kalbos, matematikos, istorijos, biologijos, 

chemijos, fizikos, informacinių 

technologijų bandomieji egzaminai IV kl. 

mokiniams 

Mokiniai  įsivertins 

save, lengviau galės 

apsispręsti dėl egzamino 

pasirinkimo.  

Išsiaiškinus kaip 

įsisavinta dalyko 

programa, nustatyti 

mokinių žinių ir 

gebėjimų lygį, kas leis 

optimaliau 

individualizuoti bei 

diferencijuoti ugdymą 

Vasaris 

R.Kazakevičienė, 

dalykų mokytojai 

2.1.8 ,,Apskritas stalas“ – valanda su 

specialistais mokytojams 

Kartą per du mėnesius 

organizuojamas 

mokytojų ir specialistų 

susitikimas aktualiais 

ugdymosi, mokinių 

elgesio klausimais 

Vasaris-gegužė 

D.Hincienė 

A.L A.Liatukienė, 

I. Bučiūnienė, 

D.Pšitulskienė 

 

2.1.9 Metodinė- praktinė  konferencija 

„Standartizuotų mokinių pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo įrankių kūrimas“ 

5-8, I-IV gimn. kl. mokytojams 

 

Mokytojai susipažins su 

modernia mokinių 

vertinimo metodika, 

pagerėjusi kontrolinių 

darbų kokybė 

 

Kovas 

V.Dumbrienė, 

R.Kemzūrienė, 

Z.Kontrimienė, 

S.Butkutė 

2.1.10 Dalyvavimas  veiksmo tyrime 

„Standartizuotų testų taikymas 

mokyklose 2014 m.“ 4, 8 klasių 

mokiniams, jų tėvams ir mokytojams 

 

Galimybė į(si)vertinti 

mokinių pasiekimus, 

užtikrinti geresnį 

ugdymo proceso 

grįžtamąjį ryšį, 

analizuoti individualią 

mokinių pažangą, gauti 

moksliškai pagrįstą 

ugdymo kokybės 

analizę, formuosis 

mokytojų  požiūris į 

duomenis apie mokinių 

pasiekimus kaip svarbų 

šaltinį ugdymo kokybei 

gerinti 

Balandis-gegužė 

V.Dumbrienė,  

R.Kazakevičienė, 

E.Dilienė, 

testuojamų dalykų 

mokytojai 

 

2.1.11 Dalyvavimas katalikiškųjų mokyklų 

asociacijos mokinių diagnostinio testavimo 

duomenų bazės sudarymo veikloje 

Apibendrinti testų 

rezultatai padės 

diferencijuoti ugdymo 

procesą 

Kovas 

E.Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė, 

darbo grupė 

2.1.12 Lietuvių kalbos ir matematikos 

bandomosios patikros II gimn. kl. 

mokiniams 

 

Patikros rezultatais 

remtis kartojant kursą, 

skirstant mokinius į 

laikinąsis grupes 

Kovas 

R.Kazakevičienė 

G.Lukoševičienė, 

I.Savickienė 
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atsižvelgti į patikros 

rezultatus 

 

2.1.13 Diagnostinės  patikros: 

anglų kalbos patikra I gimn. kl. 

mokiniams; 

lietuvių kalbos, matematikos, gamtos 

mokslų, istorijos, anglų kalbos patikros 

III gimn. kl. mokiniams 

Skatins mokinių 

individualią pažangą 

Balandis - gegužė 

V.Dumbrienė,  

dalykų mokytojai 

            

2.1.14 Užsienio kalbų ( anglų, rusų, prancūzų, 

vokiečių) mokėjimo lygio nustatymas 

Pasitikrins asmeninius 

gebėjimus ir įsivertins 
 

 Gegužė 

Užsienio k. 

mokytojai 

2.1.15 Paruošti mokiniams  

atmintinę „Dešimt žingsnių  

sėkmingo  gamtos mokymosi link“ 

 

Mokiniui pateikta 

glausta informacija apie  

mokymosi mokytis 

metodiką, jis gauna 

praktiškus patarimus, 

kaip būti aktyviu 

pamokos dalyviu, kaip 

lengviau įsiminti 

pamokos medžiagą bei 

ją pritaikyti praktikoje. 

Iki rugsėjo mėn. 

S.Butkutė, 

D.Misevičienė, 

D.Dambrauskienė  

2.1.16 Tarpmokyklinis integruotas tęstinis anglų 

kalbos projektas ECO-WISE 

CHRISTMAS.  

Dalyviai: A. Lipniūnio pagr.mokyklos 6 

kl. mokiniai, K. Paltaroko gimnazijos 6 

kl. mokiniai ir II gimn. kl. mokiniai 

Skatinamas mokytojo ir 

mokinio 

bendradarbiavimas, 

dialogas 

 

 

Gruodis 

M. Antanelienė,  

G. Breivienė, 

K.Lazauskaitė 

 

2.1.17 Teminė ugdomosios veiklos priežiūra: 

*,,Pažangos pamatavimo ir fiksavimo 

formos, būdai, skatinantys mokinių 

mokymosi motyvaciją 

*,, Šiuolaikinių mokymosi metodų, 

bendradarbiavimo strategijų taikymas 1-4  

klasių pamokose“ 

Mokinio žinių ir 

gebėjimų vertinimas 

taikant efektyvius būdus 

ir formas skatins 

individualią mokinio 

pažangą pagal savo 

poreikius ir gebėjimus 

Visus metus 

Administracija 

2.1.18 Individualių pagalbos mokiniui planų 

aptarimas su vaiko pagalbos 

specialistais, tėvais. 

*Individualios konsultacijos mokiniams 

bei jų tėvams dėl mokymosi 

psichologinių sunkumų įveikimo 

Mokinio žinių ir 

gebėjimų vertinimas 

skatins individualią 

mokinio pažangą pagal 

savo poreikius ir 

gebėjimus 

Pagal poreikį 

Vaiko gerovės 

komisija 

2.2. UŽDAVINYS. Siekti mokinių ugdymo/si poreikio tenkinimo, darbo su gabiaisiais  mokiniais 

tobulinimo, bendradarbiaujant pradinių klasių, dalykų mokytojams, specialistams bei mokinių 

tėvams.  

Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 

asmenys, partneriai 

2.2.1. Gimnazijos veiklos kokybės rodiklių 

1.2.2.,,Mokymosi pasiekimų lūkesčiai“,  

Atlikus giluminį 

įsivertinimą bus 

Sausis- balandis 

E.Dilienė 
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nustatytas šių rodiklių 

lygis (1-4) bei 

numatytos veiklos 

tobulinimo 

rekomendacijos 

GVKĮG 

2.2.2 Chemijos pamoka /praktinis seminaras 

„Cheminė technologija ir inžinerija: 

produktų kūrimas ir gamyba“ 

III ir IV gimn. klasių  

mokiniai mokysis ir 

gilins  chemijos teorines 

ir praktines žinias  

Sausis-vasaris  

S.Butkutė 

 

2.2.3  Ugdymo(si) rezultatų analizė ir pokyčio 

stebėjimas 

Po I ir II pusmečio 

į(si)vertinus mokinių 

pasiekimus, 

užtikrinsime geresnį 

ugdymo proceso 

grįžtamąjį ryšį.   

Pasieksime savalaikės 

specialistų pagalbos 

Po I ir II pusmečių 

E.Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė, 

visi mokytojai bei 

specialistės  

 

2.2.4 Dalyvavimas projekte VU biochemijos 

studentų  praktinėje pamokoje paskaitoje 

„Bioklasė“ 

III ir IV gimn. klasių  

mokiniai mokysis ir 

gilins biologijos ir 

chemijos teorines ir 

praktines žinias 

Vasaris-kovas 

S.Butkutė, 

D.Misevičienė, 

N. Garuckienė 

 

2.2.5  Bendradarbiaujant pradinio ugdymo ir 

istorijos metodinėms grupėms parengti 

meninę kompoziciją ,,Ilga, kaip šimtmetis 

diena”, skirtą  kovo -11 paminėti. 

98% pradinių klasių 

mokinių ugdysis 

pilietiškumą, 

patriotiškumą, tautinę  

savimonę. 

Bendradarbiaudami  

pradinių klasių ir 

istorijos mokytojai 

labiau  įsigilins į  

dalykinės ir pradinių 

klasių programų 

ypatumus 

Kovo 10 d. 

E.Dilienė, 

A. Kazlauskienė, 

K.Tamauskienė, 

G.Petraitis, 

D.Šmidtienė 

 

2.2.6 Konferencija ,,Gabiųjų mokinių 

atpažinimas,  ugdymas, skatinimas 

gimnazijoje” 

Nuoseklus, sistemingas 

gabiųjų mokinių 

ugdymas gimnazijoje 

Balandis 

Darbo grupė 

2.2.7  Bendradarbiaujant pradinio ugdymo ir 

kūno kultūros mokytojų metodinėms 

grupėms  suorganizuoti  varžybas 

,,Linksmosios estafetės” tarp 4 – 5 klasių 

mokinių. 

95%  ketvirtų klasių 

mokinių, 

rungtyniaudami  patirs 

judėjimo džiaugsmą, 

stiprins sveikatą, sieks 

savirealizacijos. 
Bendradarbiaudami  

pradinių klasių ir kūno 

kultūros mokytojai 

labiau  įsigilins į  

dalykinės ir pradinių 

klasių programų 

ypatumus, koreguos 

Balandis – gegužė 

E.Dilienė, 

K.Tamauskienė 
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ilgalaikius planus 

2.2.8 Gabiųjų-aktyviųjų mokinių skatinimo tvarkos 

paruošimas 

Galimybė sistemingai 

skatinti gabiuosius ir 

aktyviuosius mokinius 

gimnazijoje 

Gegužė 

R.Vaišnorienė, 

darbo grupė 

2.2.9 Dalyvavimas „Gamtamoksliniame 

konkurse“ Miltinio gimnazijoje 

 

15 mokinių komanda  

kels motyvaciją, 

įsivertins savo 

gebėjimus 

Gegužė 

S.Butkutė, 

D.Misevičienė, 

D.Dambrauskienė  

2.2.10 Lietuvos kūno kultūros ženklelio 

normatyvų laikymas 

 Gegužė 

V.Semčišinas 

2.2.11 Metodinis pasitarimas ,,Sėkmingos  

būsimų penktokų adaptacijos link”, 

dalyvaujant 4 klasių, būsimų penktokų 

auklėtojų ir dalykų mokytojams. 

Būsimieji penktokų 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai susipažins su  

būsimų mokinių 

kompetencijomis,  

įsigilins į  dalykinės ir 

pradinių klasių 

programų ypatumus 

Gegužė 

E.Dilienė, 

4 klasių mokytojos 

2.2.12 Neformaliojo ugdymo 2013/2014 m.m. 

aptarimas.  Tyrimas neformaliojo 

ugdymosi poreikiams  tenkinti  

2014/2015 m.m. 

Atsiskleis mokinių 

poreikiai, pagal kuriuos 

bus numatoma 

tolimesnė neformaliojo 

ugdymo veikla 

Gegužė 

E.Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

neformaliojo ugdymo 

mokytojai, 

D.Pšitulskienė 

2.2.13 Penktokų ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos gimnazijoje ypatumai 

Sėkminga mokinių 

adaptacija darys geresnę 

įtaką  ugdymo(si) 

kokybei 

Rugsėjis-spalis, 

E.Dilienė, 

klasių auklėtojai, 

specialistai 

2.2.14 Gimnazijos mokinių kūrybos almanacho 

parengimas ir išleidimas 

Bus stiprinama 

motyvacija kurti, 

išleistas gimnazijos 

humanitarinę kultūrą 

reprezentuojantis 

leidinys 

Spalis – gruodis 

A.Gudynienė 

2.2.15 Poezijos skaitovų konkursas Jėzuitų 

gimnazijoje 

2-3 mokiniai  Lapkritis 

 K. Lazauskaitė. 

2.2.16 Dalyvavimas filologų, epistolinio rašinio, 

meninio skaitymo ir kt.  konkursuose 

Mokiniai kels 

mokymosi motyvaciją, 

įsivertins savo 

gebėjimus, pajus sėkmę, 

o tėvai – pasididžiavimą 

SauLapkritis -gegužė 

Ats.Lietuvių k. mokytojai 

2.2.17 Gabių  mokinių  ugdymas dalyvaujant 

gimnazijos, miesto, rajono, respublikos 

olimpiadose, renginiuose, konkursuose: 
Matematikos, informacinių technologijų, 

fizikos, chemijos, biologijos, anglų, 

istorijos, muzikos olimpiadose; 

Matematikos, gamtos, kalbos žinių 

konkurse KENGŪRA -2014; 

20% gabių mokinių 

ruošimas olimpiadoms, 

konkursams. 

Išryškės talentingi 

mokiniai, siekiantys  

tobulinti savo gebėjimus 

 

Visus metus 

E. Dilienė, 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė, 

dalykų mokytojai 
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Kalbų konkurse “Amberstar”; 

Skaitovų  konkurse“Lire autrement“ 

frankofonijos renginyje 

IT konkurse BEBRAS 

 

2.2.18 Mokinių, besimokančių neakivaizdinėje 

jaunųjų fizikų mokykloje „Fotonas“ ir 

chemikų mokykloje „Pažinimas“ , 

kuravimas 

 3 mokiniai mokysis ir 

gilins fizikos bei 4 

chemijos teorines ir 

praktines žinias 

Visus metus 

S.Butkutė, 

D.Dambrauskienė  

 

2.2.19 Respublikinis Vertimų ir iliustracijų 

projektas „Tavo žvilgsnis“ 

  E. Daugelavičienė, 

R. Vaišnorienė, J. 

Balčiūnienė 

2.2.20 Dalyvavimas ,,Užgavėnių kaukės ir 

paročiai“, „Gyvybės medis“,  

,,Pavasariniai džiaugsmai“, ,,Iš stovyklos- 

plenero“, rankdarbių parodose 

Išryškės talentingi 

mokiniai, siekiantys  

tobulinti savo gebėjimus 

 

Visus metus 

Menų ir technologijų 

mokytojai 

2.3. UŽDAVINYS. Motyvuoti mokinius, panaudojant naująsias ugdymo technologijas, dirbant 

netradicinėse ugdymo erdvėse, siejant dalykines žinias su gyvenimo praktika. 

 

Nr. Priemonė Rezultatas Vykdymo laikas, 

vieta, atsakingi 

asmenys, partneriai 

2.3.1 Individualaus mokinių mobilumo 

projektas Turkijoje 

Mokinių mokymasis 

Istanbule- 3 mėnesiai" (I. 

Lebedevaitė, R. 

Marcinkevičius, U. 

Antanėlytė, G. 

Zdanevičiūtė) 

Iki sausio 21 d. 

R.Kazakevičienė  

M.Balbieriūtė 

2.3.2 Projektinis darbas „Kompiuterinių 

žaidimų –testų  kūrimas tema 

„Trupmeniniai skaičiai 6 kl.“, piešinių 

konkursas „ Žiema iš geometrinių 

figūrų‘‘ 5 kl., ,,Žiemos fantazija“ 

Sudarytos galimybės 

mokinių kūrybiškumo, 

savarankiškumo plėtotei, 

IT taikymas atliekant 

netradicines užduotis 

Sausis-vasaris 

B. Masiokienė, 

V.Skrebūnienė, 

 I. Lažauskienė, 

A.Kuzmickas 

2.3.3 Tęstinis ir baigiamasis Comenius 

projektas Budapešte ir Turkijoje  

 

Išleistas bukletas  

 

Vasario 9-15 d. 

Birželio 1-5 d. 

R.Kazakevičienė 

M. Balbieriūtė 

2.3.4 Ekskursija į UAB Panevėžio regiono 

atliekų tvarkymo centrą . Paskaita 

„Atliekų tvarkymas“. Lektorius Ulys 

Gintaras 

 Apie 50% moksleivių 

dirbs netradicinėje 

erdvėje, siekiant 

dalykines žinias susieti 

su gyvenimu 

Vasaris-balandis 

S.Butkutė 

 

2.3.5 Diena Savivaldybėje  II gimn. klasių 

mokinams 

50 II-IVgimn. klasių 

mokinių plės akiratį 

netradicinėje aplinkoje, 

meninių priemonių 

pagalba gilins 

pilietiškumo, 

patriotiškumo 

kompetencijas 

Kovas 

A. Kazlauskienė 

2.3.6 Filmo „Ekskursantė“ peržiūra II-IVgimn. 

klasių mokiniams  

Balandis 

V. Dumbrienė, 

J. Brazauskas, 

mokinių savivalda 
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2.3.7 Bendradarbiavimas su NKMA 

mokyklomis narėmis: Kairos rekolekcijų 

rengimas kartu su Vilniaus „Versmės“ 

katalikiška gimnazija 

II – IV gimn. kl. 

mokiniams 

atsiras naujų mokymo 

metodų, išsiplės jų 

panaudojimo galimybės 

Balandžio 11-14 d. 

A. Oksienė 

2.3.8 

 

Bendradarbiavimas su NKMA 

mokyklomis narėmis: dalyvavimas Magis 

turnyre 8 klasių mokiniams Kauno 

jėzuitų gimnazijoje 

Susipažins su gimnazijos 

ugdymo savitumu, 

 pasitikrins įgytas žinias, 

gebėjimus, įgūdžius 

Balandis 

V.Dumbrienė, 

R.Kazakevičienė 

2.3.9 
Projektinio- kūrybinio  darbo vieningos 

atlikimo ir vertinimo metodikos 

sudarymas 8, I-III gimn. klasių 

mokiniams 

Pagerėjęs mokinių 

viešojo kalbėjimo, 

informacijos paieškos ir 

panaudojimo  

kompetencijų ugdymas 

Balandis 

V.Dumbrienė, 

darbo grupė 

2.3.10 Dainos konkursas „Tegul skamba dainos 

visomis kalbomis“ 

 Balandis 

Užsienio kalbų 

mokytojos 

2.3.11 Kaziuko mugė Bendradarbiaujant 

mokytojams, tėvams ir 

mokiniams praktiškai 

galės patirti, kad 

norėdami gyventi geriau, 

turės  išmokti 

konkuruoti, kurti 

sudėtingesnius  gaminius 

ir mokėti jais prekiauti 

Balandis 

E.Dilienė, 

1-4  klasių 

mokytojos 

2.3.12 Netradicinė istorijos pamoka muziejuje 5 

klasių mokiniams 

85 5 klasių mokiniai plės 

akiratį netradicinėje 

aplinkoje, tobulės, teoriją 

sies su praktika 

Gegužė 

A. Kazlauskienė 

2.3.13 Katalikiškųjų mokyklų Sporto šventė 

 

Pagerėjęs katalikiškųjų 

mokyklų 

bendradarbiavimas, 

sustiprėjęs 

pasididžiavimo savo 

gimnazija jausmas 

Gegužė 

V.Dumbrienė, 

V.Semčišinas 

2.3.14 Bendradarbiavimas su NKMA 

mokyklomis narėmis: dalyvavimas 

Draugystės šventėje Vilniaus „Versmės“ 

katalikiškoje gimnazijoje  

Skatins 5 – 8 kl. ir I – IV 

gimn. kl. mokinių 

refleksiją, ugdysis 

teigiamas nuostatas 

Gegužė 

J. Šadauskienė, 

D. Tabokienė 

2.3.15  Kūrybinių darbų paroda ,,Po vaikystės 

saule“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti. 

 Miesto ir gimnazijos 

renginiuose dalyvaus 

apie 90% 1-4 klasių  

mokinių. Giliau suvoks 

savo, kaip vaiko, ne tik 

teises bet ir pareigas. 

Plėtos komunikacinę, 

socialinę, mokėjimo 

mokytis kompetenciją 

Gegužė 

K. Tamauskienė, 

1 -4  klasių 

mokytojos 

2.3.16 Tradicinis žygis dviračiais po Anykščių  Gegužė – birželis 
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apylinkes ir po Neringą K.Meliūkštis, 

V.Semčišinas 

2.3.17 Kvalifikacijos tobulinimo 

renginių ciklas: 

*,,Pagrindinio ugdymo pirmojo 

koncentro (5 – 8 klasių) mokinių esminių 

kompetencijų ugdymas“ 

* ,, Šiuolaikinis mokymas“ 

80 proc. mokytojų įgis 

daugiau žinių ir 

gebėjimų mokinių 

esminių kompetencijų 

ugdymui tobulindami 

kvalifikaciją įvairiuose 

renginiuose bei taikys 

ugdomojoje veikloje 

Birželis, spalis 

E.Dilienė 

2.3.18 Skaičiaus pi diena. Padės mokiniams 

atskleisti matematikos 

patrauklumą, jos taikymo 

galimybes  Skatins 

pačius  ja domėtis. 

Spalis 

G.Lukoševičienė 

2.3.19 Netradicinių pamokų organizavimas 5-7 

kl., bendradarbiaujant su Panevėžio 

G.Petkevičaitės- Bitės viešąja biblioteka 

(edukacinės programos ,,Aš – 

skaitytojas“ ir pan). 

Susipažins su biblioteka, 

dalyvaus edukacinėse 

programose, gilins 

motyvaciją skaityti, rinks 

populiariausią knygą. 

Spalio – vasario 

mėn. 

Lietuvių k. 

mokytojai 

2.3.20 Pamokų ,,Mokytojas- mokytojui“, 

organizuojamų netradicinėse ugdymo 

erdvėse, naudojant naująsias ugdymo 

technologijas, organizavimas ir aptarimas 

Sudarytas pamokų 

vaizdo įrašų rinkinys, 

gerosios patirties sklaida 

Lapkritis 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2.3.21 Pramoginis renginys „ Rusijos 

Žvaigždžių šou“ 

Mokiniai plės akiratį 

netradicinėje aplinkoje, 

lygins ir vertins skirtingo 

žanro meno kūrinius 

Lapkritis 

R. Žentelienė, 

J. Balčiūnienė 

2.3.22 Netradicinė pamoka- projektas  III gimn. 

klasės mokiniams Panevėžio J.Miltinio 

dramos teatre  - M.Zalytės dramos 

,,Margarita“ peržiūra ir aptarimas 

Gruodis 

Lietuvių k. 

mokytojai 

2.3.23 Netradicinė pamoka 8 klasės mokiniams 

Panevėžio J.Miltinio dramos teatre – 

spektaklio ,,Anos Frank dienoraštis“ 

peržiūra ir aptarimas 

Gruodis 

Lietuvių k. 

mokytojai 

2.3.24 Atviros integruotos pamokos  

1-4 klasėse Šeimos savaitės metu 

 

Mokytojui ir tėvams 

bendradarbiaujant bus 

sukurta įdomi mokymosi 

aplinka, taikant 

moderniąsias priemones  

ugdymo kokybės 

gerinimui. 

Gruodis 

E.Dilienė, 

1-4  klasių 

mokytojos 

2.3.25 Dalyvavimas Kultūros sostinės projekte 

„Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė. 

Kultūrų sankirta“. 

 

Skatinti mokinius  

pažinti, puoselėti, gerbti 

savo ir kitų kultūras, 

prisidėti prie 

tolerantiško, atviro ir 

europietiško Panevėžio 

miesto įvaizdžio kūrimo 

Visus metus 

Darbo grupė 

2.3.26 Gimnazijos informacinio centro Apie 98 proc. mokytojų Visus metus  
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kompiuterinių programų bazės 

atnaujinimas 

ugdymo procese taiko 

IKT 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

2.3.27 Dalyvavimas Lietuvos meno kūrėjų 

asociacijos projekto „Aukštosios kultūros 

impulsai mokykloms (AKIM)“ veikloje 

8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai 

 

 

Tikslingas ir nuoseklus 

aukštosios kultūros ir jos 

kūrėjų atėjimas į 

Lietuvos mokyklas 

atvers platesnį kultūros 

suvokimą, kels mokinių 

kultūrinį ir pilietinį 

sąmoningumą ir skatins 

pačius įsijungti į kultūros 

procesą 

V.Dumbrienė, 

 I.Savickienė, 

A.Bijanskienė, 

J.Bardauskienė, 

Z.Pilkauskienė 

 

 

2.3.28 Edukacinės pamokos   kraštotyros 

muziejuje, gamtos mokykloje, vaikų ir 

jaunimo literatūros centre, kitose miesto 

vaikų bibliotekose. 

Mokiniai plės akiratį 

netradicinėje aplinkoje, 

dalyvaus kultūrinio 

paveldo saugojimo 

veikloje, ugdymo turinį 

sies su praktika, domėsis 

savo kraštu. 

Visus metus 

E.Dilienė,  1-4  

klasių mokytojos 

4  
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