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ŠIAULIŲ „ROMUVOS‘ GIMNAZIJOS 2016 METŲ   VEIKLOS PLANAS

I. 2015 M. VEIKLOS ANALIZĖ

2015 metams iškeltas tikslas: užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą, buvo nuosekliai įgyvendinamas. Mokytojai kokybiškai
įgyvendino bendrąsias ugdymo programas, tobulino ugdymo procesą, pamoką pagal vidaus įsivertinimo grupės rekomendacijas sudarytą
priemonių planą.  Buvo siekiama pamokose efektyviai taikyti grįžtamojo ryšio metodus, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą. Sėkmingai
įgyvendintos pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programos. Užtikrinta dalykų programų pasirinkimo įvairovę, stengtasi
priartinti bendrojo ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų, ugdyti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas.
Daugiau nei 10 proc. atnaujintas pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų skaičius, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui pasirinkti ugdymo
turinį pagal poreikius ir galimybes.

Mokytojai aktyviai dalyvavo „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimo“ projekte. Besimokančių
gerai ir labai gerai 2014-2015 m.m. padidėjo iki 30,6 proc. Visi mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą. Iškovota daugiau, nei ankstesniais metais,
prizinių vietų olimpiadose bei konkursuose.

Kryptingai buvo tobulinama mokytojų kvalifikacija. Mokytojų profesinio tobulėjimo buvo siekiama nuosekliai įgyvendinant kvalifikacijos
tobulinimo ir atestacijos programas. 100 proc. mokytojų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Konferencijose, seminaruose dalinosi
metodine ir dalykine patirtimi. Kaip ir ankstesniais metais, 2015 m. buvo organizuoti net trys bendri seminarai gimnazijos mokytojams, kuriuose
jie kartu gilinosi į pamokos tobulinimo aspektus.



Gimnazija tęsia glaudų bendradarbiavimą su asocijuota „Romuvos“ progimnazija, plėtoja ryšius su Gytarių, Dainų bei „Sandoros“
progimnazijomis. 2015 m. tęsiama tokia bendradarbiavimo forma kai  „Romuvos“ gimnazijoje  mokytojai veda pamokas būsimiems
gimnazistams – taip siekiama supažindinti būsimus pirmokus su ugdymo galimybėmis gimnazijoje.

Daug dėmesio buvo skirta mokytojų veiklos tobulinimui ir įvertinimui. Pasitvirtino ir tapo įprasta mokytojams 2014 metais parengta ir išbandyta
Mokytojo  profesinių gebėjimų ir veiklos vertinimo tvarka.

Bendruomenės veikla orientuota  ne tik į ugdymo organizavimą, bet ir saugumo užtikrinimą, svarbiausių gimnazijos bendruomenei vertybių
puoselėjimą, pažangos siekius.

Kaip ir buvo numatyta 2015 m. plane, bendromis mokytojų, pagalbos specialistų jėgomis buvo plėtojama ir kuriama saugi,
bendradarbiavimu paremtą, ugdymo(si) aplinką. I, III klasių auklėtojai, įtraukdami bendruomenės narius, socialinius partnerius, įgyvendino
priemones, numatytas parengtose adaptacijos programose, užtikrino sklandų mokinių perėjimą iš vienos ugdymo programos į kitą. Socialinis
pedagogas, psichologas padėjo adaptuotis mokiniams, kurie turėjo asmeninių ar socialinių problemų.

Kryptingai buvo plėtojamos mokinių karjeros ugdymo kompetencijos. Patirtis, įgyta dalyvaujant nacionaliniame projekte „Ugdymo karjerai ir
stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, padėjo įgyvendinant naujas iniciatyvas.. Sukurta mokinių
ugdymo karjerai sistema,  parengtas ugdymo karjerai specialistas, kuriam, pasibaigus projektui, skirtos valandos tęsti pradėtus darbus.

Mokinių saviraiškos galimybės plėtojamos įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. Ypač daug pasiekta vykdant programą – „Pučiamųjų
instrumentų orkestras „Romuva“.

Plėtojant  gimnazijos materialinės ir techninės bazės efektyvų panaudojimą buvo vykdoma informacinės sistemos diegimo
gimnazijoje programa, kuri sėkmingai užbaigta. Diegiant informacinę sistemą, atnaujinta techninė bazė, suplanuoti tolimesni veiksmai. Visoje
gimnazijoje yra bevielis interneto ryšys, atnaujintas gimnazijos tinklapis, mokytojai, mokiniai ir tėvai sėkmingai naudojasi TAMO e-dienynu.
Mokytojai patobulino gebėjimą rengti mokymo priemones, skirtas darbui su interaktyviomis lentomis.

Moksleivio krepšelio racionalus naudojimas suteikė gimnazijai galimybę efektyviai veiklai: netrūko darbo užmokesčio fondo, atnaujintos
mokymo priemonės, vadovėliai, baldai, suteikta galimybė mokytojams kelti savo kvalifikaciją, atestuotis. Gimnazijos materialinė bazė pagerėjo.

Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai, ES ir projektinės veikos lėšos suteikė galimybes ne tik modernizuoti mokymo bazę – įsigyti daugiau
kompiuterinės įrangos, bet ir papildyti bibliotekos fondus vadovėliais, programinės bei grožinė literatūros knygomis, gamtos mokslų laboratorijas
- nauja įrangą, atnaujinti  ne tik atskirų kabinetų baldus bet ir įrengti naujas poilsio erdves.



Didelis dėmesys buvo skiriamas veiklos įsivertinimui, optimaliausių sprendimų paieškai, racionaliam tiek intelektualinių, tiek
materialinių resursų naudojimui geriausiam rezultatui pasiekti. Veiklos įsivertinimui naudojama IQES įsivertinimo programa.

Gimnazijos modernizavimas, kompiuterizavimas bei technologinis aprūpinimas, naujų ugdymo erdvių kūrimas ir senųjų atnaujinimas,
moderniausių interaktyvių ugdymo priemonių diegimas padėjo užtikrinti ugdymo kokybę.

Savalaikė informacija apie gimnaziją teikiama atnaujintame gimnazijos tinklalapyje, informaciniuose leidiniuose, kasmet leidžiamoje gimnazijos
knygoje.

Įgyvendinant socialinės partnerystės projektą išplėtotas socialinių partnerių bendradarbiavimo tinklas, bendradarbiavimo formos. Socialiniai
partneriai – mokslo, verslo atstovai – aktyviai dalyvavo formuojant, papildant ir įgyvendinant gimnazijos ugdymo turinį, vykdant bendrus
projektus, renginius.

Gimnazijos veiklos tikslai ir prioritetai dera su Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, „Lietuva 2030“ strategija bei Šiaulių miesto
savivaldybės strateginio plano tikslais. Gimnazijos kultūra formuojama laikantis tobulėjimo, lygiateisiškumo, pagarbos ir tolerancijos principų.
Pripažįstama, kad svarbūs ne tik rezultatai, bet ir jų pasiekimo būdai, t.y. visas ugdymo procesas, aplinka. Susitarta dėl vertybių, ugdymo
kokybės, ne tik metinių bet ir strateginių tikslų bei pažangos siekių. Bendruomenė sutelkta užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui, atvira mokymuisi ir
bendradarbiavimui, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

II. 2016 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Kokybiškas bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos:

1.1. Efektyvinti ugdymo vadybą užtikrinant kokybišką ugdymo programų įgyvendinimą;

1.2. Užtikrinti mokinių savirealizacijos galimybes, skatinti mokinių dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, renginiuose;

1.3. Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas.

2. Veiksmingas mokinių pažinimas ir savalaikės pagalbos teikimas:

2.1. Išanalizuoti ir įvertinti mokinių savijautą gimnazijoje;

2.2. Efektyvinti individualios pagalbos teikimą mokiniams;



2.3. Skatinti mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą.

3. Efektyvus ugdymo bazės ir infrastruktūros kūrimas:

3.1. .Kurti ugdymo bazę, užtikrinančią kokybišką ugdymą;

3.2. Užtikrinti mokinių saugumą.

4. Veiksmingos partnerystės plėtojimas:

4.1. Įgyvendinti tarptautinius projektus, skatinančius mokinių pažangą ir mokytojų tobulėjimą;

4.2. 2.Vykdyti gimnazijos projektus, plėtojančius socialinę partnerystę.

III. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Tikslai

Uždaviniai Pagrindinės
priemonės

Programa,

projektas

Įvykdym
o data

Kur
aptariama,
analizuojama

Atsakingas Laukiamas
rezultatas

1. Kokybiškas
bendrųjų ugdymo
programų
įgyvendinimas
siekiant kiekvieno
mokinio pažangos

1.1.Efektyvinti
ugdymo
vadybą
užtikrinant
kokybišką
ugdymo
programų
įgyvendinimą

1 kl. mokinių
pažangos
apibendrinimas

Metodinės
veiklos
planas

Sausio
mėn. 4
sav.

Metodinėje
taryboje
sausio 4 sav.

J. Balsevičienė Bus numatomos
priemonės
pažangai gerinti

Parengtos
Mokinių
pažangos
fiksavimo
formos

Metodinės
veiklos
planas

Iki
gegužės
30 d.

Mokytojų
tarybos
posėdis
birželio 1 sav.

V. Sitnikienė Bus stebima ir
fiksuojama
kiekvieno
mokinio
pažanga



pristatymas
Parengtos
socialinės-
pilietinės
veiklos aprašo
pristatymas

Iki
gegužės
30 d.

Mokytojų
tarybos
posėdis
birželio 1 sav.

T. Tekorienė Bus ugdomos
mokinių
praktinės
socialinės-
pilietinės
kompetencijos

2016-2017 m.
ugdymo plano
pristatymas

Administraci
jos
planas

Iki
birželio
10 d.

Gimnazijos
taryboje,
birželio 2 sav.

V. Sitnikienė,
skyrių vedėjai

Bus pasirengta
naujiems 2016-
2017 m.m.

Iki
gegužės
30 d.

Mokytojų
tarybos
posėdyje
birželio 2 sav.

V. Sitnikienė Pristatytas
ugdymo plano
projektas

Giluminio
įsivertinimo
rezultatų
pristatymas.
Sritis -
„Mokymosi
motyvaciją“

Administraci
jos veiklos
planas

Birželis

Rugsėjis

Administracij
os posėdyje
birželio 3 sav.

Mokytojų
tarybos
posėdyje
rugpjūčio 4
sav.

V. Sitnikienė Bus galima
numatyti
motyvacijos
skatinimo
priemones

Lietuvių kalbos
diagnostinių
testų 1 klasių
mokiniams
organizavimas

Lietuvių
kalbos
metodinės
grupės
veiklos
planas

Sausio
15 d.

Lietuvių
kalbos
metodinėje
grupėje
vasario 1 sav.

G. Samalionienė Bus numatytos
priemonės
pažangai gerinti

Matematikos
diagnostinių
testų 1 klasių

Matematikos
metodinės
grupės

Gruodis Matematikos
metodinėje
grupėje

Z. Savickienė Bus numatytos
priemonės
pažangai gerinti



mokiniams
organizavimas

veiklos
planas

sausio 4 sav.

PUPP
organizavimas

Pagrindinio
ugdymo
programos
ugdymo
planas

Gegužė Matematikos,
lietuvių kalbos
metodinėse
grupėse

T. Tekorienė Mokiniai
pasitikrins
matematikos,
lietuvių kalbos
žinias, bus
numatytos
priemonės
pažangai gerinti

Rugsėjis Mokytojų
tarybos
posėdyje
rugsėjo 4 sav.

Būsimų
pirmokų
standartizuotų
testų analizė

Lietuvių
kalbos,
matematikos,
socialinių,
gamtos
mokslų
metodinės
grupės
veiklos
planai

Rugpjūti
s

Lietuvių
kalbos,
matematikos,
socialinių,
gamtos
mokslų
metodinėse
grupėse
rugpjūčio 4
sav.

G. Samalionienė
Z. Savickienė
N. Vaigauskienė
R. Uža

Pagal mokinių
pasiektą
mokymosi lygį
bus sudaromos
mobiliuos
grupės lietuvių
kalbai,
matematikai
mokytis,
mokytojai
susipažins su
būsimų
pirmokų
pasiekimais

Neformaliojo
švietimo
pasiūlos
pristatymas

Pagrindinio
ir vidurinio
ugdymo
programų
bendrasis
ugdymo
planas

Birželis Administracij
os posėdyje
birželio 3 sav.

Neformaliojo
švietimo ir
pagalbos
skyriaus vedėjas

10 proc.
atnaujintos
neformaliojo
švietimo
programos

Apibendrintų
mokinių I
pusmečio

Vasaris Administracij
os posėdyje
vasario 1 sav.

K. Gerčaitė, T.
Tekorienė,
klasių auklėtojai

Numatytos
tolimesnio
mokinių



ugdymo
rezultatų
pristatymas

Vasaris Mokytojų
tarybos
posėdyje
vasario 1 sav.

ugdymo
rezultatų
gerinimo
priemonės

Vasaris Mokinių ir
tėvų
susirinkimai
vasario mėn.

Apibendrintų
mokinių II
pusmečio,
metinių
ugdymo
rezultatų
pristatymas

Birželis Administracij
os posėdyje
birželio 1 sav.

K. Gerčaitė,
T. Tekorienė,
klasių auklėtojai

Numatytos
tolimesnio
mokinių
ugdymo
rezultatų
gerinimo
priemonės

Birželis Mokytojų
tarybos
posėdyje
birželio 1 sav.

K. Gerčaitė,
klasių auklėtojai

Apibendrintos
informacijos
apie mokinių
pasirengimą
laikyti VBE
pristatymas

Sausis Metodinėse
grupėse sausio
mėn.

Tiesioginiai
vadovai,
metodinių
grupių
pirmininkai

Sausis Administracij
os posėdyje
vasario 3 sav.

VBE rezultatų
pristatymas

Rugsėjis Administracij
os posėdyje
spalio 1 sav.
mėn.

K. Gerčaitė,
tiesioginiai
vadovai,
metodinių
grupių
pirmininkai

Bus numatytos
mokinių
pasirengimo
VBE
tobulinimo
priemonės

Rugsėjis Mokytojų
tarybos
posėdyje
rugsėjo mėn.

Spalis Metodinėse
grupėse spalio
mėn.



Bandomųjų
egzaminų
rezultatų
analizės
pristatymas

Vasaris Metodinėse
grupėse,
administracijo
s posėdyje
vasario mėn. 3
sav.

K. Gerčaitė,
tiesioginiai
vadovai,
metodinių
grupių
pirmininkai

Mokiniai
tikslingiau
pasirinks laikyti
VBE

1.2. Užtikrinti
mokinių
savirealizacijos
galimybes,
skatinti
mokinių
dalyvavimą
olimpiadose,
konkursuose,
renginiuose

Darbo su
gabiais
mokiniais
efektyvumo,
olimpiadų
rezultatų
apibendrinimas

Balandis Metodinėse
grupėse,
administracijo
s posėdyje
balandžio
mėn. 3 sav.

V. Sitnikienė,
skyrių vedėjai

Susisteminta
informacija
apie darbą su
gabiais
mokiniais,
numatytos
tolimesnio
darbo
priemonės

Mokinių
bendrųjų
kompetencijų
pažangos
stebėjimo
tvarkos
projekto
pristatymas

Vasaris Mokytojų
tarybos
posėdyje
vasario 1 sav.

M. Stonienė Sudarytos
galimybės
stebėti ir
fiksuoti
mokinių
pažangą

Renginys
„Matematikos
diena“

Kovas Matematikos
ir
informacinių
technologijų
mokytojų
metodinėje
grupėje kovo
mėn.

Tiesioginis
vadovas,
metodinės
grupės
pirmininkas

Ugdomos
mokinių
saviraiškos
galimybės

Renginys „IT
diena“

Gegužė Matematikos
ir

Tiesioginis
vadovas, IT



informacinių
technologijų
mokytojų
metodinėje
grupėje
gegužės mėn.

mokytojai

Žemės dienos
renginiai

Balandis Gamtos
mokslų
mokytojų
metodinėje
grupėje
balandžio
mėn.

Tiesioginis
vadovas, gamtos
mokslų
mokytojai

Administracijo
s susitikimas
su 3 klasių
mokiniais

3 klasių
mokinių
adaptacijos
programa

Rugsėjis Metodinėje
grupėje
rugsėjo mėn.

K. Gerčaitė

3 klasių
mokinių
ekskursija

3 klasių
mokinių
adaptacijos
programa

Spalis Metodinėje
grupėje spalio
mėn.

3 klasių
auklėtojai

Projektas
„Elektros
energijos
taupymas“ I
klasių
mokiniams

Teodoro
Grotuso
projektas

Balandis
- gegužė

Metodinėje
grupėje
gegužės mėn.

K. Gerčaitė,
fizikos
mokytojai

Ugdomi
mokinių
praktinės
tiriamosios
kompetencijos

Projektas
„Maisto
energetinė
vertė“ III-IV
klasių
mokiniams

Teodoro
Grotuso
projektas

Sausis Metodinėje
grupėje sausio
mėn.

K. Gerčaitė,
biologijos
mokytojai

Projektas Teodoro Visus Metodinėje K. Gerčaitė,



„Renginiams
reikalingų
antrinių žaliavų
rūšiavimas“ I-
IV klasių
mokiniams

Grotuso
projektas

metus grupėje
birželio mėn.

gamtos mokslų
mokytojai

Projektas
„Geriamojo
vandens
tyrimai“ I-II
klasių
mokiniams

Teodoro
Grotuso
projektas

Balandis
- gegužė

Metodinėje
grupėje
birželio mėn.

K. Gerčaitė,
biologijos,
chemijos
mokytojai

Skatinama
mokinių
praktinė veikla

Projektas
„Nitratų
tyrimas maisto
produktuose“
III-IV klasių
mokiniams

Teodoro
Grotuso
projektas

Balandis
- gegužė

Metodinėje
grupėje
birželio mėn.

K. Gerčaitė,
biologijos,
chemijos
mokytojai

Lietuvių kalbos
dalykinių
renginių
organizavimas:
Tautosakinė-
kultūrinė
viktorina „Aš
atidarysiu
išminties
skrynią“
Lietuvių kalbos
olimpiados
mokykliniai
turai.
Miesto
meninio

Lietuvių
kalbos
mokytojų
metodinės
veiklos
planas

Miesto

Spalis

Gruodis

Sausio

Lietuvių
kalbos
mokytojų
metodinėje
grupėje

Lietuvių kalbos
mokytojų
metodinės
grupės vadovas
G. Samalionienė

Lietuvių kalbos
mokytojų
metodinės
grupės vadovas
G. Samalionienė

Ugdomi gabūs
mokiniai,
skatinamas
domėjimasis
lietuvių kalbos
dalyku



skaitymo
konkursas
Vieno žanro
kūrybos
konkursas

renginių
planas
Projektas
„Zigmo gėlės
tradicija“

26- 27 d. V. Sitnikienė

V. Norvaišienė

Užsienio kalbų
dalykinių
renginių
organizavimas:
Europos kalbų

savaitė
Miesto anglų
kalbos
konkursas 9-10
kl. mokiniams
Popietė

„English is
Fun“
Užsienio kalbų
olimpiadų
mokykliniai
turai
Apskrities rusų
kalbos
raiškiojo
skaitymo
konkursas

Užsienio
kalbų
mokytojų
metodinės
grupės
veiklos
planas

Rugsėjis

Vasario
1 d.

Spalis

Sausis

Kovas

Užsienio
kalbų
mokytojų
metodinėje
grupėje

Užsienio kalbų
mokytojų
metodinės
grupės vadovas

Ugdomi gabūs
mokiniai,
skatinamas
domėjimasis
užsienio kalbų
dalykais

Renginys
„Romuvos
garbė“

Renginių
planas

Balandis Renginys
gimnazijos
bendruomenei

V. Giedraitis Bus pagerbti
mokiniai, kurie
savo
laimėjimais
garsino



„Romuvą“
Istorijos
olimpiada

Socialinių
mokslų ir
kūno
kultūros
metodinės
grupės
veiklos
planas

Vasaris Socialinių
mokslų ir
kūno kultūros
metodinėje
grupėje

N. Vaigauskienė Ugdomi gabūs
mokiniai,
skatinamas
domėjimasis
socialinių
mokslų
dalykais

Geografijos
olimpiada

Gruodis Socialinių
mokslų ir
kūno kultūros
metodinėje
grupėje

J. Mekšriūnienė

Č. Kudabos
konkursas

Sausis E. Katilavičienė

Geografijos
Kengūra

Vasaris E. Katilavičienė

Konstitucijos
egzaminas

Spalis K. Karošaitė

Pilietinė akcija
„Konstitucija
gyvai“

Spalis N. Vaigauskienė

Lietuvos
laisvės gynėjų
dienos
minėjimas

Sausis K. Karošaitė

Lietuvos
valstybingumui
skirti renginiai

Vasaris-
kovas

N. Vaigauskienė

Europos dienai
skirtas
renginys

Gegužės
9 d.

I.Lentinienė

Tolerancijos
dienos
minėjimas

Lapkritis I.Saunorienė

Geografo diena Lapkritis J. Mekšriūnienė
Respublikinė
mokinių
konferencija

Kovas K. Karošaitė



„Laisvės
kelias“
Olimpinio
festivalio
tinklinio,
krepšinio
varžybos

Vasaris-
kovas

A.Burdinienė,
Z.Sepetka
D. Gaubienė

Sveikos
gyvensenos
įgūdžių
stiprinimas,
mokinių fizinio
aktyvumo
ugdymas

Tinklinio
turnyras
„Romuvos“
gimnazijos
taurei laimėti

Kovas A.Burdinienė,
D. Gaubienė

Velykinis
tinklinio
turnyras

Kovas A.Burdinienė

Krepšinio
turnyras
gimnazijos
direktoriaus V.
Giedraičio
taurei laimėti

Gruodis Z. Sepetka

Tarpklasinės
krepšinio,
tinklinio,
futbolo
varžybos

Pagal
grafiką

A.Burdinienė,
Z.Sepetka
D. Gaubienė

Pirmokų
inauguracija

1 klasių
mokinių
adaptacijos
planas

Rugsėjis T. Tekorienė Bus ugdomas
tapatumo su
gimnazija
jausmas

Rugsėjo 1-
osios šventė

Renginių
planas

Rugsėjo
1 d.

Administracij
os posėdyje
rugsėjo 1 sav.

Neformaliojo
ugdymo
skyriaus vedėjas

Bendruomenė
iškilmingai
pradės naujus
mokslo metus



Gimnazijos
diena

Renginių
planas

Spalio 1
sav.

Neformaliojo
ugdymo
skyriaus vedėjas

Bus ugdomas
bendruomenės
tapatumo
jausmas

Alumnų
susitikimas

Renginių
planas

Vasario
1 sav.

Neformaliojo
ugdymo
skyriaus vedėjas

Bus ugdomas
bendruomenės
tapatumo
jausmas

1.3.Tobulinti
mokytojų
profesines
kompetencijas

Kursų ir
seminarų
organizavimas
gimnazijoje

Kvalifikacijo
s tobulinimo
programa

Sausis
Spalis
Gruodis

Metodinėje
taryboje

V. Sitnikienė Bus susitarta
dėl vieningų
reikalavimų
ugdymo
procesui

Mokytojų
veiklos
įvertinimo
aptarimas

Kvalifikacijo
s tobulinimo
programa

Gegužė Administracij
os posėdyje
dalyvaujant
metodinei
grupei

V. Giedraitis Numatytos
individualios
veiklos
tobulinimo
sritys

Mokytojų
veiklos
įvertinimo
apibendrinimas

Kvalifikacijo
s tobulinimo
programa

Rugsėjis Mokytojų
taryboje

V. Giedraitis Numatytos
mokytojų
kolektyvo
veiklos
tobulinimo
sritys

Mokytojų
dalinimosi
patirtimi
apibendrinimas

Metodinės
veiklos
planas

Rugsėjis Mokytojų
tarybos
posėdis

Metodinės
tarybos
pirmininkas

Kiekvienas
mokytojas
praves atvirą
pamoką

Atestacijos
programos
įgyvendinimas

Atestacijos
programa

Gruodis Atestacijos
komisijoje,
Gimnazijos
taryboje

Atestacinės
komisijos
pirmininkas

Atestuoti
aukštesnei
kvalifikacinei
kategorijai 3
mokytojai



Geografijos
mokytojos
Joanos
Mekšriūnienės
veiklos
vertinimo
apibendrinimas

Atestacijos
programa

Balandis Administracij
os posėdyje
balandžio 3
sav.

T. Tekorienė Mokytojos įgys
jų kompetenciją
ir praktinę
veiklą
atitinkančią
kvalifikacinę
kategoriją

Fizikos
mokytojos
Aurelijos
Pelanskienės
veiklos
vertinimo
apibendrinimas

Atestacijos
programa

Lapkritis Administracij
os posėdyje
lapkričio 3
sav.

K. Gerčaitė

Lietuvių kalbos
mokytojos
Dalios
Vėlaitienės
veiklos
vertinimo
apibendrinimas

Atestacijos
programa

Gruodis Administracij
os posėdyje
gruodžio 1
sav.

V. Sitnikienė

Seminaras
miesto
mokytojams
„Geografinių
informacinių
sistemų
taikymas
pamokoje“

Socialinių
mokslų ir
kūno
kultūros
mokytojų
metodinės
veiklos
planas

Kovas Socialinių
mokslų ir
kūno kultūros
mokytojų
metodinėje
grupėje kovo
mėn.

J. Mekšriūnienė Mokytoja
pasidalins
gerąja darbo
patirtimi

1.4.Efektyvinti
ugdymo
vadybą

Strateginio
plano 2017-
2019 m.
pristatymas

Lapkritis

Gruodis

Mokytojų
taryboje
lapkričio 3
sav.

Gimnazijos
tarybos
pirmininkas

Numatyti
veiklos
prioritetai,
priemonės



Gimnazijos
taryboje
gruodžio 1
sav.

ilgalaikiams
tikslams
pasiekti

Metinio plano
pristatymas
2017 m.

Lapkritis

Gruodis

Mokytojų
taryboje
lapkričio 3
sav.

Gimnazijos
taryboje
gruodžio 1
sav.

V. Giedraitis
V. Sitnikienė

Numatyti
uždaviniai ir ,
priemonės 2017
m. tikslams
pasiekti

Plačiojo
įsivertinimo
rezultatų
pristatymas

Lapkritis

Gruodis

Administracij
os posėdyje
lapkričio 3
sav.
Mokytojų
tarybos
posėdyje
lapkričio 3
sav.
Gimnazijos
tarybos
posėdyje
gruodžio 1
sav.

V. Sitnikienė Nustatytos
stipriosios ir
tobulintinos
veiklos sritys.

Pertvarkyti
gimnazijos
valdymo
struktūrą.

Iki
gruodžio
mėn.

Administracij
os posėdyje
lapkričio 3
sav.

V. Giedraitis



Gimnazijos
tarybos
posėdyje
gruodžio 1
sav.

Vadovų
dalyvavimas
konferencijoje
„Mokykla ir
vadovas.
Sėkmingą
mokyklą
bekuriant“

Kvalifikacijo
s tobulinimo
planas

Sausio 5
d.

V. Sitnikienė Vadovai
patobulins
vadybines
kompetencijas

1.5. Užtikrinti
ugdymo
programų
kokybišką
įgyvendinimą
ir
mokinių
savirealizacijos
galimybes

Patobulintų
gimnazijos
veiklos
kokybės
įsivertinimo
rodiklių
pristatymas

Gruodis Gimnazijos
taryboje
gruodžio 1
sav.

V. Giedraitis Gimnazijos
veiklos kokybės
įsivertinimo
rodikliai bus
atnaujinti
atsižvelgiant į
Geros
mokyklos
koncepciją.

2. Veiksmingas mokinių
pažinimas ir savalaikės
pagalbos teikimas

2.1.Išanalizuoti
ir įvertinti
mokinių
savijautą
gimnazijoje

Gimnazijos
socialinio paso
sudarymas

VGK veiklos
planas,
socialinio
pedagogo
veiklos
planas

Rugsėjis VGK,
administracijo
s posėdyje
rugsėjo 3 sav.
klasių
auklėtojų
pasitarime
rugsėjo 3 sav.

R. Samuilovienė Bus įvertinta
gimnazijos
socialinė
situacija,
tikslingai
planuojama
socialinė
pagalba



1 klasių
mokinių ir jų
tėvų anketinės
apklausos
„Pirmieji
žingsniai
gimnazijoje“
rezultatų
pristatymas

1 klasių
mokinių
adaptacijos
planas

Spalis Administracij
os posėdyje
lapkričio 1
sav.

T. Tekorienė

I. Maslauskienė

Bus galima
numatyti
priemones
situacijai gerinti

3 klasių
mokinių
apklausos
„Kaip tau
sekasi,
trečioke?“
rezultatų
pristatymas

3 klasių
mokinių
adaptacijos
planas

Spalis Administracij
os posėdyje
lapkričio 1
sav., 3 klasių
tėvų
susirinkime
spalio mėn.

K. Gerčaitė
I. Maslauskienė

Išsiaiškintos
problemos,
stipriosios
pusės

4 klasių
mokinių ir jų
tėvų apklausos
„Mokslo metai
gimnazijoje“
apie ugdymo
kokybę,
savijautą
gimnazijoje,
savirealizaciją
rezultatų
pristatymas

Balandis Administracij
os posėdyje
balandžio 1
sav.

Mokinio savęs
pažinimo
praktiniai

Psichologo,
socialinio
pedagogo

Rugsėjis
-gegužė

VGK
posėdyje

I.Maslauskienė
R. Samuilovienė

Mokiniai
susipažins su
individualiomis



užsiėmimai veiklos
planai

savybėmis

Administracijo
s susitikimai su
1 ir 3 kl.
kolektyvais

1,3 klasių
mokinių
adaptacijos
planai

Rugsėjis T. Tekorienė
K. Gerčaitė

Bus sudarytos
galimybės
administracijai
pažinti klasių
kolektyvus

Susitikimas
„Prie puodelio
arbatos“

1 klasių
mokinių
adaptacijos
planas

Rugsėjo
mėn. 3
sav.

T. Tekorienė Bus išsiaiškinti
1 kl. gabių
mokinių
poreikiai

Mokytojų,
dirbančių 1
klasėse,
pasitarimai

1 klasių
mokinių
adaptacijos
planas

Rugsėjis,
vasaris

Gauta
informacija bus
taikoma
mokinio
pažinimui ir
pažangos
gerinimui

Gimnazijos
mokinių
sveikatos
būklės
įvertinimo
pristatymas.

Administracij
os posėdyje
spalio 3 sav.

T. Tekorienė Bus pateiktos
rekomendacijos
mokytojams dėl
darbo su
sveikatos
problemų
turinčiais
mokiniais.

2.2.Efektyvinti
individualios
pagalbos
teikimą
mokiniams

3 klasių
mokinių
individualių
ugdymo planų
parengimas, jų
pristatymas 2
klasių
mokiniams, jų

Vasaris 2 klasių tėvų
susirinkime
vasario mėn.

K. Gerčaitė Apibrėžti
esminiai
individualių
ugdymo planų
sudarymo
principai

Balandis
- birželis

Individualus
darbas su 2
klasių
mokiniais



tėvams
3-4 klasių
mokinių
susitikimai su
aukštųjų
mokyklų
atstovais

Visus
metus

Individualūs
aukštųjų
mokyklų
atstovų
susitikimai su
3,4 klasių
mokiniais

K. Gerčaitė
I. Saunorienė

Suteikta
profesionali
pagalba
planuojant savo
tolimesnę ateitį

Atmintinės
mokytojams
„Bendravimas
su mokiniu“
pristatymas

Psichologo
planas

Rugsėjis Administracij
os posėdyje
rugsėjo 3 sav.

I.Maslauskienė Kuriamas
fizinis,
socialinis,
psichologinis
saugumas.

Individualaus
darbo su
mokiniu ir jo
šeima
programos
vykdymas.

Psichologo,
socialinio
pedagogo
veiklos
planai

Visus
metus

Administracij
os posėdyje
gegužės 1 sav.

I. Maslauskienė
R. Samuilovienė

Mokiniams
teikiama
savalaikė
pagalba

Mokymosi
motyvacijos
skatinimo
savaitės
renginiai

Psichologo
planas

Lapkriči
o 21-25
d.

VGK
posėdyje
lapkričio 4
sav.

T. Tekorienė Didinama
mokymosi
motyvacija

Pokalbiai 2, 4
klasių
mokiniams
„Kaip įveikti
stresą?“

Gimnazijos
projektas
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Sausis -
balandis

VGK
posėdyje
balandžio
mėn.

I. Maslauskienė Ugdomas
mokinių
psichologinis
atsparumas.

1 klasių
mokinių
mokymosi

Psichologo
planas

Rugsėjis Administracij
os posėdyje
rugsėjo 3 sav.

I. Maslauskienė Teikiamos
mokymo(si)
rekomendacijos



stilių
vertinimas

.

Renginys
„Savaitė be
patyčių“

VO projektas
„Gelbėkit
vaikus“

Kovo
14-18 d.

R. Samuilovienė Bus ugdomas
tolerantiškumas
, pagalbos
vienas kitam
įgūdžiai.

Pirmosios
pagalbos
teikimo
užsiėmimai

Gimnazijos
projektas
„Saugiai
pasitikime
vasarą“

Balandis
, gegužė

VGK
posėdyje
gegužės 3 sav.

L. Mikuckienė Mokiniams bus
suteiktos
teorinės ir
praktinės žinios
apie pirmos
medicininės
pagalbos
teikimą

2 kl. mokinių
išvyka į Šiaulių
tardymo
izoliatorių

VO projektas
„Gelbėkit
vaikus“

Balandis VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Ugdomas
atsakomybės
jausmas už
neteisėtai
padarytus
veiksmus

Akcija, skirta
Tarptautinei
gyvybės dienai

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Balandži
o 26 d.

VGK
posėdyje

L. Mikuckienė Atsakomybės
už naują
gyvybę
ugdymas

Akcija, skirta
Tarptautinei
dienai be dietų

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir

Gegužės
6 d.

VGK
posėdyje

I.Maslauskienė Sveikos
gyvensenos
ugdymas



sveikas AŠ“.
Policijos
pareigūnų
susitikimai su
mokiniais
„Nusižengimas
ar
nusikaltimas?“

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Gegužė VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Ugdoma
socialinė,
teisinė mokinio
kompetencija

Diskusijos apie
prekybą
žmonėmis „Ką
privalai
žinoti?“

Gimnazijos
projektas
„Saugiai
pasitikime
vasarą“

Gegužė VGK
posėdyje

I.Maslauskienė Ugdomas
gebėjimas
atsispirti
neigiamam
socialiniam
spaudimui.

Pokalbiai 1-4
kl. mokiniams
„Įsidarbinimo
vasara
galimybės“

Gimnazijos
projektas
„Saugiai
pasitikime
vasarą“

Gegužės
3 sav.

I. Saunorienė Mokinių
skatinimas save
pažinti
darbinėje
veikloje

Akcija
„Gegužė -
mėnuo be
smurto“

VO projektas
„Gelbėkit
vaikus“

Gegužė VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Socialinio
įgūdžio –
tolerancijos
šalia esančiam
ugdymas.

Akcija, skirta
Pasaulinei
dienai be
tabako
paminėti

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Gegužės
31 d.

VGK
posėdyje

L. Mikuckienė Sveikos
gyvensenos be
žalingų įpročių
ugdymas

1-2 kl. mokinių
savanoriavimas
stovykloje

Gimnazijos
projektas
„Saugiai

Birželis VGK
posėdyje

I.Maslauskienė Tobulinami
savanoriškos
veiklos įgūdžiai



„Romuvėlė“
Romuvos
progimnazijoje

pasitikime
vasarą“

Sveiko maisto
pristatymai

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Rugsėjis
- gegužė
(kartą
per
mėn.)

VGK
posėdyje

J. Gricienė Sveikos
mitybos įgūdžių
ugdymas

Akcija, skirta
savižudybių
prevencijos
dienai „Aš
džiaugiuosi“

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Rugsėjo
10 d.

VGK
posėdyje

I.Maslauskienė Aktyvios,
pozityvios
gyvenimo
pozicijos
ugdymas

Solidarumo
bėgimas
„Gelbėkit
vaikus“

Projektas
„Gelbėkit
vaikus“

Spalis VGK
posėdyje

A. Burdinienė Sveikos
gyvensenos
įgūdžių
stiprinimas,
fizinio
aktyvumo
skatinimas

Akcija, skirta
pasaulinei
psichikos
sveikatos
dienai

Gimnazijos
projektas „
„Saugi
aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

Spalio 9
d.

VGK
posėdyje

I.Maslauskienė Psichinio
atsparumo
ugdymas

1 klasių
mokinių
konkursas

Gimnazijos
projektas „
„Saugi

Gruodis VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Sveikos
gyvensenos,
tolerancijos



„Mokiniai
prieš AIDS“

aplinka –
saugu,
aktyvus ir
sveikas AŠ“.

sergantiems
ŽIV, AIDS
ugdymas

Kalėdinė akcija
„Pabūk su
manimi Šiaulių
miesto kūdikių
namų
auklėtiniams

VO projektas
„Gelbėkit
vaikus“

Gruodis VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Altruizmo
ugdymas

Individualūs
pokalbiai su
mokiniais,
nesilaikančiais
mokinių
elgesio
taisyklių

VGK,
socialinio
pedagogo,
psichologo
planai

Visus
metus

VGK
posėdyje

T. Tekorienė Bus teikiama
tikslinga
specialistų
pagalba

Klasių
lankomumo
ataskaitų
analizė

Socialinio
pedagogo
veiklos
planas

Rugsėjis
- birželis

VGK
posėdyje

R. Samuilovienė Laiku
sprendžiamos
pamokų
lankomumo
problemos.

Atnaujintos
mokinių
maitinimo
tvarkos
pristatymas

Iki
sausio
15 d.

Administracij
os posėdyje
sausio 3 sav.

T. Tekorienė Atitiks
savivaldybės
naujausius
dokumentus dėl
mokinių
maitinimo

Informacinės
valandėlės
„Pažintis su
biblioteka“ 1
klasių
mokiniams

Bibliotekos
vedėjo
veiklos
planas

Rugsėjo
mėn.

Administracij
os posėdyje
kovo 3 sav.

A. Aleknienė Ugdomi
mokinių
informacijos
paieškos
gebėjimai



2.3. Skatinti
mokinių,
mokytojų ir
tėvų
bendradarbiavi
mą

Grupinis ir
individualus
mokinių
konsultavimas
karjeros
klausimais

Karjeros
koordinatoria
us veiklos
planas

Rugsėjis
- birželis

Administracij
os posėdyje
vasario 1 sav.

I. Saunorienė Tikslingas
mokinių
individualaus
mokymosi
plano
sudarymas
vidurinio
ugdymo
programai.

Susirinkimas 1
klasių
mokiniams ir
jų tėvams
„Pirmieji
žingsniai
gimnazijoje

Rugsėjo
mėn. 2
sav.

Administracij
os posėdyje
rugsėjo 3 sav.

T. Tekorienė Tėvai bus
įtraukiami į
vaikų ugdymą

Susirinkimas 1
klasių
mokiniams ir
jų tėvams
“Pasidžiaukim
e kartu“

Vasaris 1 klasių
auklėtojų
pasitarime

T. Tekorienė Tėvai
informuoti apie
gimnazijos
mokinių
pasiekimus

Susirinkimas 2
klasių
mokiniams ir
jų tėvams
„Bendradarbia
vimo
galimybės“

Spalis 2 klasių
auklėtojų
pasitarime

T. Tekorienė

Susirinkimas 2
klasių
mokiniams ir
jų tėvams
„Pasirinkimo

Vasaris 2 klasių
auklėtojų
pasitarime

T. Tekorienė



kryžkelėje“
Kalėdinis
vakaras

Menų ir
technologijų
metodinės
grupės
veiklos
planas

Gruodži
o 3 sav.

Menų ir
technologijų
metodinės
grupės
pasitarime

M. Stonienė Tapatumo su
gimnazija
ugdymas

Būsimų
pirmokų ir jų
tėvų
susirinkimas

Mokinių
adaptacijos
planas

Balandis T. Tekorienė Pateikta išsami
informaciją
apie mokymosi
galimybes
gimnazijoje

Tėvų diena Balandis
Gruodis

T. Tekorienė Didės tėvų
dėmesys ir
atsakomybė už
vaiko
pasiekimus

Informacijos
rengimas ir
pristatymas
gimnazijos
internetinės
svetainės
skiltyje „Tėvų
klasė“

Psichologo
veiklos
planas

Rugsėjis
- birželis

I.Maslauskienė Tėvams
teikiama išsami
informacija
vaiko ugdymo,
bendravimo,
auklėjimo
klausimais

Tėvų
konferencija

Lapkritis V. Giedraitis Tėvai bus
skatinami
domėtis
gimnazijos
veikla

Atvirų durų
diena

Vasaris V. Sitnikienė
T. Tekorienė
K. Gerčaitė

Bus plėtojamos
netradicinės
bendradarbiavi



mo su tėvais
formos

Padėkos
vakaras
„Romuvos
garbė“

Renginių
planas

Balandis Administracij
os posėdyje
balandžio 3
sav.

Neformaliojo
ugdymo
skyriaus vedėjas

Bus pagerbti
gimnaziją
garsinantys
mokiniai ir
mokytojai

3 klasių
mokinių tėvų
susirinkimas
„Pirmieji
žingsniai
vidurinio
ugdymo
programoje“.

Vasaris Tėvų
susirinkimuos
e vasario
mėn.

K. Gerčaitė
3, 4 klasių

auklėtojai

Perteikta
aktuali ir
savalaikė
informacija
tėvams

4 klasių
mokinių tėvų
susirinkimas
„Sėkmės link“

Vasaris

3 klasių
mokinių tėvų
susirinkimas
„Kaip
sėkmingai
planuoti savo
karjerą“

Spalis

4 klasių
mokinių tėvų
susirinkimas
„Ką reikia
žinoti, kad
sėkmingai

Spalis



išlaikyti VBE“
Klasių
auklėtojų
pasitarimai

Kiekvien
ą
pirmadie
nį

K. Gerčaitė
T. Tekorienė

Perteikta
aktuali ir
savalaikė
informacija

3 klasėse
dirbančių
mokytojų
pasitarimas

Spalis K. Gerčaitė Perteikta
aktuali ir
savalaikė
informacija
administracijai,
3 klasėse
dirbantiems
mokytojams

4 klasėse
dirbančių
mokytojų
pasitarimas

Sausis K. Gerčaitė Perteikta
aktuali ir
savalaikė
informacija
administracijai,
4 klasėse
dirbantiems
mokytojams,
mokiniams

Šimtadienio
šventė

Vasaris 4 klasių
auklėtojų
pasitarime
vasario mėn.

Neformaliojo
skyriaus vedėjas
K. Gerčaitė
3, 4 klasių

auklėtojai

Gimnazijos
bendruomenės
tarpusavio ryšių
stiprinimas,
aktyvus
mokinių – tėvų-
mokytojų
bendradarbiavi
mas
organizuojant
bendras veiklas

Paskutinio
skambučio
šventė

Gegužė 4 klasių
auklėtojų
pasitarime
gegužės mėn.

Brandos
atestatų
įteikimo šventė

Liepa 4 klasių
auklėtojų
pasitarime
gegužės mėn.



„Romuvos“
progimnazijos
8 kl. mokinių
tėvų
susirinkimas

Vasario
8 d.

T. Tekorienė Tėvai apsispręs
dėl gimnazijos
pasirinkimo,
susipažins su
mokymosi
galimybėmis

Mokinių seimo
veiklos
apibendrinimas

Birželis Gimnazijos
taryboje
birželio1 sav.

Neformaliojo
skyriaus vedėjas

Kryptingai
planuojama
mokinių
savivaldos
veikla suderinta
su mokytojų ir
tėvų atstovais

3. Efektyvus ugdymo
bazės ir infrastruktūros
kūrimas

3.1. Kurti
ugdymo bazę,
užtikrinančią
kokybišką
ugdymą

1. Naujų
vadovėlių
įsigijimo plano
pristatymas

Iki
balandži
o 15 d.

Metodinėje
taryboje

A. Aleknienė Mokiniai bus
aprūpinti
reikiamomis
priemonėmis

STEAM
dalykų
stiprinimo
gimnazijoje
programos
parengimas

Sausis K. Gerčaitė Parengta
gamtos mokslų,
technologijų,
inžinerijos ir
matematikos
dalykų
stiprinimo
gimnazijoje
programa,
numatytos
įgyvendinti
priemonės

STEM dalykų
stiprinimo

Vasaris Administracij
os posėdyje

K. Gerčaitė Bendruomenė
supažindinta su



gimnazijoje
programos
pristatymas

vasario 1 sav. programa, jos
įgyvendinimo
etapais,
priemonėmis

Mokytojų
taryboje
vasario 1 sav.
Gimnazijos
taryboje
birželio 1 sav.

STEM dalykų
stiprinimo
gimnazijoje
programos
įgyvendinimo
pristatymas

STEM
programa

Gruodis Administracij
os posėdyje
gruodžio 1
sav.

K. Gerčaitė Bendruomenė
supažindinta su
programos
įgyvendinimu

Mokytojų
taryboje
lapkričio 3
sav.
Gimnazijos
taryboje
gruodžio 1
sav.

Stacionarios
gamtos mokslų
laboratorijos
įrengimas

STEM
mokomųjų
dalykų
stiprinimo
programa

Gegužė V. Giedraitis Sustiprės
mokinių
tiriamoji veikla

Kompiuterinės
įrangos
atnaujinimas
IT kabinete

Gruodis V. Giedraitis Atnaujinta
kompiuterinė
įranga IT
kabinete

Mokomųjų
kabinetų
kompiuterinės
įrangos
atnaujinimas
matematikos
kabinetuose

Gruodis V. Giedraitis Atnaujinta
kompiuterinė
įranga
matematikos
kabinetuose



3.2. Užtikrinti
mokinių
saugumą

Vaizdo
stebėjimo
kamerų
įrengimas

Iki
sausio
20 d.

Administracij
os posėdyje
sausio  3 sav.

M. Valiukas Bus panaikintas
mokytojų
budėjimas,
pagerės
mokinių
saugumas ir
mokytojų darbo
sąlygos

Įrengti dengtą
dviračių
stovėjimo vietą

Iki
sausio 5
d.

M. Valiukas Mokiniai
skatinami į
gimnaziją
atvykti ne
automobiliais, o
dviračiais,
pagerės
mokinių
saugumas

4.Veiksmingos
partnerystės plėtojimas

4.1.Įgyvendinti
tarptautinius
projektus,
skatinančius
mokinių
pažangą ir
mokytojų
tobulėjimą

Projekto
„Praktinių
metodų
taikymas
kiekvieno
mokinio
pažangai“
baigiamasis
susitikimas
mūsų
gimnazijoje

Projektinės
veiklos
planas

Gegužė Mokytojų
tarybos
posėdyje
gegužės 3 sav.

D. Nemeikienė Apibendrintas
praktinių
metodų
taikymas
ugdyme

Projekto
„Apps4Us“
vizito į Turkiją

Projektinės
veiklos
planas

Vasaris Mokiniams D. Nemeikienė Perteiktos
įgytos žinios ir
gebėjimai, kurie



rezultatų
pristatymas

bus naudojami
tolesnei
projektinei
veiklai

Projekto
„Apps4Us“
mokymų
Ispanijoje
rezultatų
pristatymas

Projektinės
veiklos
planas

Balandis Mokiniams D. Nemeikienė

Nordplus
Junior tinklų
„Ugdymo
kokybės
tobulinimas
Baltijos ir
Šiaurės šalių
mokyklose“
dalyvių
susitikimas
gimnazijoje

Projektinės
veiklos
planas

Balandis D. Nemeikienė Perteikta
tarptautinė
patirtis, kaip
galima tobulinti
mokyklos
valdymą

Projekto
„SMART“
partnerių
bendradarbiavi
mo ir veiklos
rezultatų
pristatymas

Projektinės
veiklos
planas

Birželis Mokiniams ir
mokytojams

D. Nemeikienė Apibendrinti
partnerystės ir
projektinės
veiklos
rezultatai

Projekto
„Baltijos jūros
projektas.

Projektinės
veiklos
planas

Birželis Mokiniams ir
mokytojams

J. Mekšriūnienė Apibendrinti
stebėjimų
tyrimai ir



Fenologiniai
tyrimai“
veiklos
rezultatų
pristatymas

projektinės
veiklos
rezultatai

Gimnazijoje
2015-2016
m.m. vykdytų
projektų
pristatymų
diena

Projektinės
veiklos
planas

Birželis Mokiniams ir
mokytojams

D. Nemeikienė Apibendrinta
visa projektinė
veikla

Gimnazijoje
2015-2016
m.m. vykdytų
projektų
apibendrinimas

Projektinės
veiklos
planas

Birželis Mokytojų
taryboje
birželio 1 sav.

D. Nemeikienė Apibendrinta
visa projektinė
veikla

4.2.Vykdyti
gimnazijos
projektus,
plėtojančius
socialinę
partnerystę

Projekto
„Zigmo Gėlės
tradicija“
renginiai:
- 1 kl. mokinių
išvyka į Z.
Gėlės gimtinę.
- Susitikimas
su Z. Gėlės
2015 m.
premijos
laureatu
-Vieno žanro
konkursas

Rugsėjis

Lapkritis

Kovas

Lietuvių
kalbos
mokytojų
metodinėje
grupėje

V. Norvaišienė Dalyvavimas
projekte skatins
mokinių
kūrybiškumą

Projekto
„Gimnazijos
knyga“
pristatymas

Rugsėjis V. Sitnikienė



Gimnazijoje
2015-2016
m.m. vykdytų
projektų
pristatymų
diena

Projektinės
veiklos
planas

Birželis Mokiniams ir
mokytojams

D. Nemeikienė

Teodoro
Grotuso
projekto
renginiai:
- Teodoro
Grotuso
gamtos mokslų
eksperimentų
konkursas
- Mokinių
išvyka į VU
eksperimentų
laboratoriją
- Mokinių
išvyka į
Teodoro
Grotuso
gimtinę
-
Gamtamokslini
s konkursas
progimnazijų 8
kl. mokiniams
„Ekologinis
daržas mieste“

Projektinės
veiklos
planas

Lapkritis Gamtos
mokslų
mokytojų
metodinėje
grupėje
lapkričio mėn.

K. Gerčaitė
gamtos mokslų
mokytojai

Kovas Gamtos
mokslų
mokytojų
metodinėje
grupėje 03
mėn.

Gegužė Gamtos
mokslų
mokytojų
metodinėje
grupėje
gegužės mėn

Balandis Gamtos
mokslų
mokytojų
metodinėje
grupėje
gegužės mėn

K. Gerčaitė
Gamtos mokslų
mokytojai

Progimnazijų 8
klasių mokiniai
susipažins su
gimnazija,
gamtos mokslų,
matematikos,
IT mokymu
gimnazijoje- Matematinis

konkursas
Balandis K. Gerčaitė

matematikos



progimnazijų 8
kl. mokiniams
„Labirintas“

mokytojai

„Romuvadienis
“

Vasario
1 sav.

T. Tekorienė Progimnazijos
mokiniai bus
supažindinti su
gimnazijos
formaliuoju ir
neformaliuoju
ugdymu

Gimnazijos ir
bendradarbiauj
ančių
progimnazijų
mokytojų
metodinių
grupių
susirinkimai

Metodinių
grupių planai

Spalio -
vasario
mėn.

Metodinėje
taryboje
vasario 4 sav.

Metodinių
grupių vadovai

Bus
puoselėjamos
mokytojų
bendradarbiavi
mo tradicijos,
atsiras naujų
iniciatyvų

Karjeros diena
progimnazijų 8
klasių
mokiniams

Bendradarbia
vimo sutartys

Lapkritis T. Tekorienė Progimnazijų
mokiniai bus
supažindinti su
mokymosi
gimnazijoje
galimybėmis

_________________________________________________________________________________



1 priedas

ADMINISTRACIJOS POSĖDŽIAI

Nr. Tema Posėdis
planuojamas

Atsakingas

1. Dėl priemonių mokinių fiziniam saugumui
užtikrinti

01 mėn. II sav. V.Giedraitis
T.Tekorienė

2. Dėl mokinių maitinimo organizavimo
gimnazijoje tvarkos aprašo pakeitimo

01 mėn. II sav. T.Tekorienė

3. Dėl mokinių konsultavimo tvarkos pakeitimo 01 mėn. II sav. K.Gerčaitė
4. Dėl apmokėjimo už papildomus darbus II

pusmetį
01 mėn. II sav. V.Sitnikienė

5. Dėl mokinių taisyklių pakeitimo projekto 01 mėn. IV sav. R.Samuilovienė
6. Dėl sausio mėn. veiklos plano įgyvendinimo ir

vasario mėn. veiklos plano projekto
01 mėn. IV sav. M.Stonienė

7. Dėl lietuvių k. ir matematikos diagnostinių
kontrolinių darbų

01 mėn. IV sav. V.Sitnikienė
K.Gerčaitė

8. Dėl mokinių I pusmečio ugdymo rezultatų 02 mėn. I sav. K.Gerčaitė
T.Tekorienė

9. Dėl grupinio ir individualaus darbo
konsultuojant mokinius karjeros klausimais

02 mėn. I sav. M.Stonienė

10. Dėl STEM programos (pristatymas) 02 mėn. I sav. K.Gerčaitė

11. Dėl ugdymo proceso aprūpinimo mokymo
priemonėmis

02 mėn. I sav. V.Sitnikienė

12. Dėl mokinių pasirengimo laikyti VBE 02 mėn. III sav. K.Gerčaitė

13. Dėl bandomųjų egzaminų rezultatų 02 mėn. III sav. K.Gerčaitė

14. Dėl mokinių ir jų tėvų apklausos rezultatų 04 mėn. I sav. K.Gerčaitė,
T.Tekorienė
I.Maslauskienė

15. Dėl darbo  su gabiais mokiniais rezultatų 04 mėn. III sav. V.Sitnikienė
Skyrių vedėjos

16. Dėl gimnazijos komplektavimo 2016-2017 m.m. 04 mėn. III sav. T.Tekorienė
K.Gerčaitė

17. Dėl geografijos mokytojos Joanos
Mekšriūnienės veiklos aptarimo

04 mėn. III sav. T.Tekorienė

18. Dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo projekto
nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

04 mėn. III sav. Dalyką kuruojantys
vadovai

19. Dėl individualaus darbo su mokiniu ir jo šeima
programos įgyvendinimo

05 mėn. I sav. I.Maslauskienė
R.Samuilovienė

20. Dėl gimnazijos bendruomenės informavimo
efektyvumo

05 mėn. I sav. Vadovai pagal
funkcijas

21. Dėl gimnazijos infrastruktūros efektyvumo
didinimo

05 mėn. I sav. V.Giedraitis

22. Dėl kvalifikacijos kėlimo programos
įgyvendinimo

05 mėn. III sav. V.Sitnikienė

23. Dėl gimnazijos giluminio įsivertinimo rezultatų 06 mėn. I sav. V.Sitnikienė



24. Dėl II pusmečio ir metinių mokinių ugdymo
rezultatų

06 mėn. I sav. K.Gerčaitė
T.Tekorienė

25. Neformaliojo švietimo pasiūlos pristatymas 06 mėn. III sav. Neformaliojo
švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjas

26. Dėl valandų už papildomus darbus skyrimo
principų

09 mėn. II sav. V.Giedraitis
V.Sitnikienė

27. Dėl projektų finansavimo 09 mėn. II sav. V.Sitnikienė

28. Dėl gimnazijos socialinio paso 09 mėn. III sav. R.Samuilovienė

29. Dėl priemonių mokinių psichologiniam
saugumui gerinti

09 mėn. III sav. I.Maslauskienė

30. Dėl 1 klasių mokinių mokymosi stilių įvertinimo 09 mėn. III sav. I.Maslauskienė

31. Dėl mokytojų veiklos įvertinimo 2015-2016 m.
m. rezultatų ir vertinimo 2016-2017 m. m.

09 mėn. III sav. Dalyką kuruojantys
vadovai

32. Dėl ugdymo programų įgyvendinimo ilgalaikių
planų

09 mėn. III sav. Dalyką kuruojantys
vadovai

33. Dėl 2015-2016 m. m. VBE rezultatų 10 mėn. I sav. K.Gerčaitė

34. Dėl gimnazijos mokinių sveikatos būklės
įvertinimo pristatymo

10 mėn. III sav. T.Tekorienė

35. Dėl 3 klasių mokinių adaptacijos rezultatų 11 mėn. I sav. K.Gerčaitė

36. Dėl 1 klasių mokinių adaptacijos rezultatų 11 mėn. I sav. T.Tekorienė

37. Dėl 2017 metų metinio plano ir 2017-2019 metų
strateginio plano rengimo

11 mėn. I sav. V.Sitnikienė

38. Dėl plačiojo įsivertinimo rezultatų 11 mėn. III sav. V.Sitnikienė

39. Dėl fizikos mokytojos Aurelijos Pelanskienės
veiklos aptarimo

11 mėn. III sav. K.Gerčaitė

40. Dėl gimnazijos valdymo struktūros nuo 2017
metų

11 mėn. III sav. V.Giedraitis

41. Dėl mokytojų atestacijos programos
įgyvendinimo ir perspektyvinės programos

11 mėn. III sav. T.Tekorienė

42. Dėl mokinio krepšelio ir paramos lėšų
panaudojimo

11 mėn. III sav. V.Giedraitis

43. Dėl tėvų pedagoginio švietimo rezultatų 12 mėn. I sav. M.Stonienė

44. Dėl lietuvių kalbos mokytojos Dalios Vėlaitienės
veiklos aptarimo

12 mėn. I sav. V.Sitnikienė

45. Dėl STEM programos įgyvendinimo 12 mėn. I sav. K.Gerčaitė



2 priedas

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Nr. Tema Posėdis
planuojamas

Atsakingas

2.1.1. Dėl mokinių I pusmečio ugdymo rezultatų 02 mėn. I sav. K.Gerčaitė
T.Tekorienė

2.1.2. Dėl STEM programos (pristatymas) 02 mėn. I sav. K.Gerčaitė
2.1.3. Mokinių bendrųjų kompetencijų pažangos

stebėjimo tvarkos projekto pristatymas
02 mėn. I sav. M.Stonienė

2.1.4. Dėl metodinės veiklos gimnazijoje rezultatų ir
prioritetų

02 mėn. I sav. V.Sitnikienė
J.Balsevičienė

2.1.5. Dėl mokinių fizinio ir psichologinio saugumo
gimnazijoje

02 mėn. I sav. T.Tekorienė

2.1.6. Dėl mokinių pažangos vertinimo 06 mėn. I sav. V.Sitnikienė
2.1.7. Dėl mokinių socializacinės-pilietinės veiklos

vertinimo
06 mėn. I sav. T.Tekorienė

2.1.8. Dėl mokinių II pusmečio ugdymo rezultatų 06 mėn. I sav. K.Gerčaitė
T.Tekorienė

2.1.9. Dėl projektinės veiklos gimnazijoje 06 mėn. I sav. D.Nemeikienė
2.1.10. Dėl PUPP rezultatų 08 mėn. IV sav. V.Giedraitis
2.1.11. Gimnazijos veiklos 2015-2016 m. m. rezultatai ir

uždaviniai 2016-2017 m.m.
08 mėn. IV sav. V.Giedraitis

Ugdymo organizavimas 2016-2017 m.m. 08 mėn. IV sav. V.Sitnikienė
2.1.12. Dėl 2015-2016 m. m. VBE rezultatų 09 mėn. III sav. K.Gerčaitė
2.1.13. Dėl  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo

programos įgyvendinimo
09 mėn. III sav. V.Sitnikienė

2.1.14. Dėl metodinės veiklos plano įgyvendinimo ir
prioritetų 2016-2017 m.m.

09 mėn. III sav. J.Balsevičienė
V.Sitnikienė

2.1.15. Dėl mokytojų profesinių gebėjimų ir veiklos
įvertinimo 2015-2016 m. m. rezultatų ir vertinimo
2016-2017 m.m.

09 mėn. III sav. V.Giedraitis

2.1.16. Dėl mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo
2016-2017 m.m.

09 mėn. III sav. V.Sitnikienė

2.1.17. Dėl gimnazijos 2016-2018 metų strateginio plano
įgyvendinimo rezultatų ir 2017-2019 metų
strateginio plano

11 mėn. III sav. V.Giedraitis

2.1.18. Dėl gimnazijos 2016 metinio plano įgyvendinimo
rezultatų ir 2017 metinio plano

11 mėn. III sav. V.Giedraitis
V.Sitnikienė

2.1.19. Dėl gimnazijos  plačiojo įsivertinimo 11 mėn. III sav. V.Sitnikienė
2.1.20. Dėl STEM programos įgyvendinimo 11 mėn. III sav. K.Gerčaitė
2.1.21. Dėl mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos

programos įgyvendinimo ir 2016-2018 m.
programos

11 mėn. III sav. T.Tekorienė



3 priedas

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIAI

Nr. Tema Posėdis
planuojamas

Atsakingas

3.1.1. Dėl gimnazijos 2016-2017 m. m. ugdymo plano 06 mėn. I sav. V.Sitnikienė
3.1.2. Dėl STEM programos įgyvendinimo

gimnazijoje
06 mėn. I sav. K.Gerčaitė

3.1.3. Mokinių seimo veiklos apibendrinimas 06 mėn. I sav. Neformaliojo švietimo
ir pagalbos skyriaus
vedėjas

3.1.4. Dėl socialinės partnerystės 06 mėn. I sav. K.Gerčaitė
3.1.5. Dėl mokinio elgesio taisyklių įgyvendinimo, jų

papildymo ir pakeitimų
06 mėn. I sav. T.Tekorienė

3.1.6. Dėl tėvų pedagoginio švietimo, jų įtraukimo į
gimnazijos veiklą gerinimo rezultatų

06 mėn. I sav. V.Sitnikienė

3.1.7. Dėl gimnazijos plačiojo įsivertinimo 12 mėn. I sav. V.Sitnikienė
3.1.8. Dėl mokytojų atestacijos programos

įgyvendinimo ir perspektyvinės programos
12 mėn. I sav. V.Giedraitis

T.Tekorienė
3.1.9. Dėl gimnazijos 2016-2018 metų strateginio

plano įgyvendinimo rezultatų ir 2017-2019 metų
strateginio plano

12 mėn. I sav. V.Giedraitis
V.Sitnikienė

3.1.10. Dėl gimnazijos 2016 metinio plano
įgyvendinimo rezultatų ir 2017 metinio plano

12 mėn. I sav. V.Giedraitis
V.Sitnikienė

3.1.11. Dėl gimnazijos valdymo struktūros nuo 2017 m.
sausio 1 d.

12 mėn. I sav. V.Giedraitis

3.1.12. Dėl STEM programos įgyvendinimo 12 mėn. I sav. K.Gerčaitė
3.1.13. Dėl mokinio krepšelio lėšų, biudžeto ir 2 proc.

GPM paramos lėšų panaudojimo 2016 metais ir
naudojimo prioritetų 2017 metais

12 mėn. I sav. V.Giedraitis
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