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ŠIAULIŲ „ROMUVOS‘ GIMNAZIJOS  2017 METŲ   VEIKLOS PLANAS 

 

 2016 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

     2016 metais iškeltas tikslas -  kokybiškas bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimas siekiant kiekvieno mokinio pažangos - buvo nuosekliai 

įgyvendinamas. Mokytojai tobulino ugdymo procesą, pamoką pagal metodinės tarybos sudarytą priemonių planą. Pamokose siekta taikyti 

aktyviuosius metodus, individualizuoti ugdymą. 2016 metais gimnazijoje vis labiau buvo stengtasi užtikrinti STEAM dalykams palankias 

mokymosi sąlygas, turtinamos laboratorijos, teorijos mokymas glaudžiai siejamas su praktika, mokiniai informuojami apie galimybes rinktis 

STEAM krypties studijas, tobulinamos mokytojų kompetencijos. Neformalioji, popamokinė veikla (dalykų olimpiados, konkursai, projektai, 

paskaitos, išvykos ir kt.) buvo svarbi ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas. Sėkmingai įgyvendintos pagrindinio ugdymo antros dalies ir 

vidurinio ugdymo programos. Užtikrinta dalykų programų pasirinkimo įvairovė, 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. Pagal 

abiturientų pasiekimus brandos egzaminuose gimnazija jau ne pirmi metai išlaiko antrą vietą mieste. O žurnalo „Veidas“ vertinimu  mūsų 

gimnazija 2016 m. yra penkiolikta šalyje.  

     Gimnazijos kolektyvas stengėsi nuosekliai vykdyti  išsikeltus uždavinius:  per 2016 metų pirmą pusmetį susitarta dėl mokinių bendrųjų ir 

socialinių kompetencijų stebėjimo.  



     Kryptingai tęsiamas mokinių karjeros, socialinių kompetencijų ugdymas, skatinama savanorystė. Mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, 

konkursuose, renginiuose, tai padėjo daugeliui jų sustiprinti savo savivertę, apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi pasirinkimo. 

     Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. pirmose gimnazijos klasėse pradėta dirbti pagal naujas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programas, 

stiprinamas informacinių technologijų mokymas. Šiam žingsniui gimnazija pasiruošusi ir technologiškai, ir metodiškai:  įrengtos dvi 

šiuolaikiškos kompiuterių klasės, audiovizualinė laboratorija, mokytojai ir mokiniai dalyvavo keliuose tarptautiniuose projektuose, susijusiose su 

IT panaudojimu ugdyme. 

     Kryptingai tobulinta mokytojų kvalifikacija. Mokytojų profesinio tobulėjimo siekta 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, 2016 m. buvo organizuoti bendri seminarai gimnazijos mokytojams, kuriuose jie kartu gilinosi į 

pamokos tobulinimo aspektus. 

    Daug dėmesio skirta ne tik mokytojų veiklos tobulinimui, bet ir įvertinimui pagal gimnazijos Mokytojo  profesinių gebėjimų ir veiklos 

vertinimo tvarką. 

     Gimnazija tęsia glaudų bendradarbiavimą su „Romuvos“ progimnazija, plėtoja ryšius su Gytarių, Dainų bei „Sandoros“ progimnazijomis. 

2016 m. Buvo tęsiama tokia bendradarbiavimo forma, kai  „Romuvos“ gimnazijoje  mokytojai veda pamokas būsimiems gimnazistams – taip 

siekiama supažindinti būsimus pirmokus su ugdymo galimybėmis gimnazijoje, sudaryti geresnes sąlygas adaptacijai. 

     2016 m. iškeltas tikslas - veiksmingas mokinių pažinimas ir savalaikės pagalbos teikimas – orientavo bendruomenę ne tik į ugdymo 

organizavimą, bet ir saugumo užtikrinimą, svarbiausių gimnazijos bendruomenei vertybių puoselėjimą, pažangos siekius. 

     Kaip ir buvo numatyta 2016 m. plane, bendromis mokytojų, pagalbos specialistų jėgomis buvo plėtojama ir kuriama saugi, bendradarbiavimu 

paremta, ugdymo(si) aplinka. 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.  

     Kryptingai  plėtotos mokinių karjeros ugdymo kompetencijos, vis labiau rūpinamasi, kad kiekvienas mokinys, siekdamas pažangos, laisvai 

pasirinktų veiklos kryptis, būdus ir priemones.  

     Mokinių saviraiškos galimybės buvo plėtojamos įgyvendinant neformaliojo švietimo programas. Ypač daug pasiekta vykdant programą  

„Pučiamųjų instrumentų orkestras „Romuva“. 



     Plėtojant  gimnazijos materialinės ir techninės bazės efektyvų panaudojimą, vykdyta informacinės sistemos diegimo gimnazijoje programa. 

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, savivaldybės ir 2 proc. GPM  racionalus naudojimas suteikė gimnazijai galimybę efektyviai veiklai: netrūko darbo 

užmokesčio fondo, atnaujintos mokymo priemonės, vadovėliai, baldai, mokytojams suteikta galimybė kelti kvalifikaciją, atestuotis. Gimnazijos 

materialinė bazė pagerėjo. 

     Kryptingai naudojami finansiniai ištekliai, ES ir projektinės veikos lėšos suteikė galimybes ne tik modernizuoti mokymo bazę, t.y. įsigyti 

daugiau kompiuterinės įrangos, bet ir papildyti bibliotekos fondus vadovėliais, programinės bei grožinė literatūros knygomis, gamtos mokslų 

laboratorijas -  nauja įranga, atnaujinti  ne tik atskirų kabinetų baldus bet ir įrengti naujas poilsio erdves. 

     Didelis dėmesys skirtas 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. 

 



 2017 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1 tikslas: Aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymas. 

1.1.uždavinys: Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas, siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

1.2.uždavinys: Lavinti mokinių bendruosius ir socialinius įgūdžius. 

1.3. uždavinys: Plėtoti socialinę partnerystę.  

1.4. uždavinys: Bendradarbiaujant  tobulinti personalo profesinius gebėjimus. 

    2 tikslas: Patrauklios ugdymui(si) ir tobulėjimui gimnazijos bazės ir infrastruktūros kūrimas ir panaudojimas. 

2.1. uždavinys: Efektyviai ir veiksmingai naudoti  ugdymo procese mokymo priemones. 

2.2. uždavinys: Mokymosi erdves pritaikyti ir panaudoti aktyviam, kūrybiškam ugdymui. 

2.3.uždavinys: Sutvarkyti gimnazijos aplinką ir sportui skirtas erdves. 

 

 

 

Tikslai 

Uždaviniai Pagrindinės 

priemonės 

Programa, 

projektas 

Įvykdy

mo data 

Kur 

aptariama, 

analizuojama 

Atsakingas Laukiamas 

rezultatas 

1.Aktyvios, atsakingos ir 

kūrybingos asmenybės 

ugdymas. 

1.1. Kokybiškai 

įgyvendinti 

ugdymo 

programas 

siekiant 

kiekvieno 

mokinio 

pažangos. 

 

      

Mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimo 

formų pildymo 

analizės 

pristatymas. 

 

Administraci

jos 

pasitarimų 

planas 

2017-01-

10 

 

Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė Sudarytos 

sąlygos 

kiekvienam 

mokiniui siekti 

pažangos, 

atskleisti savo 

gebėjimus, 

pasiruošti 



Pasiūlymų 

2017-2018 

m.m. ugdymo 

planui 

apibendrinima

s. 

Administraci

jos 

pasitarimų 

planas 

01-10 

 

Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė kryptingai 

planuoti savo 

karjerą. 

Dailės 

kūrybinių 

darbų paroda  

„Žiemos 

fantazija“ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01-10 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Biliuvienė 

 

Miesto 

olimpiada 3 kl. 

moksleiviams 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01-11 d. Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Balandienė  

Administracijo

s susitikimas 

su 4 kl. 

mokiniais (BE 

aprašas) 

 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

01-11 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė 

Meninio 

skaitymo 

konkursas 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

01-17 Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Vėlaitienė 

2 klasių 

mokinių anglų 

Užsienio 

kalbų 

01-18  

 

Metodinėje  

grupėje 

V.Latožienė   Atrinkti 

dalyviai į 



kalbos 

konkurso 

mokyk- linis 

turas  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

miesto turą. 

1 klasių 

mokinių anglų 

konkurso mo-

kyklinis turas 

 01-18  Metodinėje  

grupėje 

I.Adomavičienė Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

Antikos 

kultūros ir 

lotynų kalbos 

olimpiados 

mokyklinis 

turas 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

01 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D. Četvergienė  

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

egzamino 

bandomoji 

užduotis 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

01 

4 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G.Samalionienė  

Fizikos 

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

I klasių 

mokinių 

rezultatų 

analizė 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01-26  Metodinėje  

grupėje 

E. Kazlauskienė 

E. Nachataya 

A. Būdvytytė 

 

 

Palyginsime 8 

klasės ir 1 

gimnazijos 

klasės 

pusmečio 

rezultatus, 

darysime 

išvadas, kaip 



gerinti ugdymo 

procesą. 

4 kl. užsienio 

kalbos 

bandomojo 

egzamino 

organizavimas 

ir rezultatų 

analizė 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Sausio 

23-27 

Metodinėje  

grupėje 

I. Adomavičienė 

V.Balandienė  

J.Nachataya 

 

 

95 % mokinių 

išlaikys 

bandomąjį 

egzaminą, 

Išsiaiškinsime 

silpnąsias 

vietas,jas 

tobulinsime. 

3-4 kl. 

mokinių menų 

dalykų 

saviraiškos 

darbų ir 

veiklos 

pristatymas 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinėje 

grupėje 

A. Biliuvienė, 

V. Užienė,  

A. 

Kapačinskienė 

 

Bus ugdoma 

emocinga ir 

kūrybinga 

asmenybė, 

norinčia 

dalyvauti 

meniniame 

gyvenime 

Meninio 

skaitymo 

konkursas  

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

2017, 

sausio 2 

sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Vėlaitienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

konkursą 

1-4 klasių 

mokinių I 

pusmečio 

mokymosi 

rezultatų 

aptarimas 

 

Administraci

jos 

pasitarimų 

planas 

01-24 Administracij

os pasitarime 

Skyrių vedėjai Aptarta 

pažanga ir 

individualios 

pagalbos 

suteikimo 

galimybės  

Sausio mėn. 

ugdymo ir 

veiklos plano 

Administraci

jos 

pasitarimų 

01-24 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė Įvertintas 

priemonių 

efektyvumas 



įgyvendinimo 

aptarimas 

planas 

Šalies mokinių 

XI 

etnokultūrinė 

konferencija 

„Mitinis 

poetinis 

žmogaus, 

gyvūnų ir 

augalų 

pasaulis“ 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01-27  Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Norvaišienė 

D.Jaugienė 

Tradicinio 

renginio tąsa, 

gero gimnazijos 

įvaizdžio 

formavimas 

viešoje erdvėje 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

egzamino 

bandomoji 

užduotis 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01 

4 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G.Samalionienė Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

vertinimas 

Matematikos 

bandomojo 

egzamino 

darbas 4 

klasėms 

Matematikos 

metodinės 

grupės 

planas 

01-30 Matematikos 

metodinės 

grupės 

V. 

Daugelavičiūtė 

Z. Savickienė 

Mokiniai 

įsivertins savo 

galimybes, 

atsakingiau 

mokysis 

Raštingumo 

konkurso 

mokyklinio 

turo 

organizavimas 

1-2 ir 3-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 

1 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Jaugienė 

R.Laurinavičienė 
 

Mokinių 

skatinimas 

tobulinti 

raštingumo 

gebėjimus ir ne 

pamokų metu. 

Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

konkursą 

Raštingumo 

konkursas 

mokyklinis 

turas  

1-2 ir 3-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

02  

1 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

D. Jaugienė 

R. 

Laurinavičienė 

 



planas pasitarime 

IT bandomojo 

egzamino 

darbas 4 

klasėms 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

02-2 sav. Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

  

Brandos 

egzaminų 

pasirinkimo 

apibendrinima

s 

Administraci

jos 

pasitarimų 

planas 

02-07 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė Bus numatytos 

priemonės 

mokinio 

pažangai gerinti 

bei tobulinamas  

rengimasis 

brandos 

egzaminams. 

Tarptautinis 

konkursas 8 

kl. mokiniams  

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

 02-10 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

E.Kazlauskienė  

Bandomasis 

istorijos 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Vaigauskienė 

I. Lentinienė 

Bus numatytos 

priemonės 

mokinio 

pažangai gerinti 

bei tobulinamas  

rengimasis 

brandos 

egzaminams. 
Bandomasis 

geografijos 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė 

Susutikimas su 

„Romuvos“, 

Lietuvių 

kalbos 

02 Lietuvių 

kalbos 

G. Trinkaitė Stiprinama ir 

plėtojama 



„Sandoros“, 

Gegužių, 

Dainų, Gytarių 

lietuvių kalbos 

mokytojais. 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

socialinė 

partnerystė 

      

Mokinių 

konferencija 

„Mitinis-

poetinis 

žmogaus, 

gyvūnų ir 

augalų 

pasaulis“ 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

01-27 Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. Norvaišienė 

D. Jaugienė 

Lavinami 

mokinių 

bendrieji ir 

socialiniai 

įgūdžiai, 

sudaroma 

saviraiškos 

galimybė, 

pasirengimas 

Brandos darbo 

rengimui. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

„Gimnazija – 

galimybių 

atskleidimo 

erdvė“  

 

2017 m. 

veiklos 

planas 

01-31 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

V. Giedraitis Aptarti ir 

įvertinti 

mokinių I 

pusmečio 

rezultatus, 

susitarti dėl 

priemonių 

ugdymui 

tobulinti. 

Ugdymo 

turinio 

pasiūlos 

formavimas 

Metodinės 

tarybos 

veiklos 

planas 

Iki 02-01 Metodinėje 

taryboje 

J. Balsevičienė Atnaujintas 

ugdymo turinys 

3 kl tėvų 

susirinkimas 

„Kaip 

sėkmingai 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

02 

 

Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė Įprasminamos 

žinios, 

pasirengiama 

kryptingai ir 



planuoti 

karjerą“ 

planas atsakingai  

 rinktis 

tolimesnį savo 

karjeros kelią. 

 

4 kl. tėvų 

susirinkimas 

„Ką reikia 

žinoti, kad 

sėkmingai 

išlaikyti VBE“ 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

planas 

02 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė 

Dailės 

olimpiados 

mokyklinis ir 

miesto turai. 

 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Biliuvienė 

 

Ugdomi gabūs 

mokiniai, 

skatinamas 

domėjimasis 

dailės dalyku 

Ugdomi gabūs 

mokiniai, 

skatinamas 

domėjimasis 

technologijų 

dalyku  

Ugdomi gabūs 

mokiniai, 

skatinamas 

domėjimasis 

dailės dalyku 

Technologijų 

olimpiados 

mokyklinis ir 

miesto turai. 

 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

S. Zonienė 

R. Daužvardis 

Moksleivių  

tapybos 

paroda 

„Pasaulio 

moterys“ 

 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02-28 

 

Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Biliuvienė 

 

Tėvų 

konferencija 

Gimnazijos 

2017 m. 

02 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis Stiprinamas 

gimnazijos ir 



„Šeimos 

pagalba 

planuojant 

mokinių 

karjerą“ 

veiklos 

planas 

mokinių tėvų 

bendradarbiavi

mas siekiant, 

kad mokiniai 

kryptingai ir 

atsakingai  

 rinktusi 

tolimesnį savo 

karjeros kelią. 

 

Gamtos 

mokslų 

bandomojo 

egzamino 

darbo 4 

klasėms 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, T. 

Šėporaitienė, R. 

Uža 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, 

gebėjimus ir 

įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

Lietuvos 

fizikos 

čempionatas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Pelanskienė, 

R. Uža 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Istorijos 

olimpiada 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02, 03 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

posėdyje 

N. Vaigauskienė 

Respublikinė 

anglų kalbos 

konferencija 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

03-01 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

E. Kazlauskienė Bus pasidalinta 

patirtimi 



grupės 

veiklos 

planas 

grupėje 

Mokinių 

respublikinė 

konferencija  

,, Laisvės 

kelias istorijos 

tėkmėje“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 2016 

– 2017 m. 

03-02 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

K. Karošaitė Ugdomi gabūs 

mokiniai, 

skatinamas 

domėjimasis 

socialinių 

mokslų  

dalykais 

 

Informacinių 

technologijų 

dalyko 

stiprinimo 

2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-07 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

Susitikimas su 

,, Misija – 

Sibiras“ 

dalyviais.  

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

03  Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

I. Lentinienė Ugdomas 

pilietiškumas 

Dailyraščio 

konkursas, 

skirtas 

Knygnešio 

dienai 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

03-03 Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G. Samalionienė 

Susitikimas su 

Kovo 11 – 

osios akto  

signatarais.  

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

03 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

I.Lentinienė 



veiklos 

planas 

pasitarime 

Geografijos 

konkursas 

„Mano 

Gaublys“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė  

Matematikos 

bandomasis 

PUPP darbas 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

03 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

  

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas 

„Kengūra“ 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

03 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. 

Daugelavičiūtė 

 

Renginys 

„Matematikoss

avaitė“ 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

03 

(13-17) 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

E. Klimaitė  

Dailyraščio 

konkursas, 

skirtas 

Knygnešio 

dienai 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

03 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G.Samalionienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

konkursą 

IX Šiaulių 

krašto mokinių 

vieno žanro 

kūrybos 

konkursas 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

03 

4 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

  



„Kuriame 

humoreską“ 

planas pasitarime 

Darbo su 

gabiais 

mokiniais 

rezultatų 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-21 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

Pasirengimo 

renginiui 

„Romuvos 

garbė“ 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-21 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis Skatinami 

mokiniai už 

dalyvavimą 

olimpiadose, 

konkursuose 

Mokinių 

rengimo 

brandos 

egzaminams 

aptarimas  

 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-21 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

Bandomosios 

PUPP 

užduotys 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

veiklos 

planas 

04 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D. Vėlaitienė  

Integruota 

istorijos, 

literatūros ir 

etikos pamoka 

K.Sabaliauskai

tės knygos 

,,Silva rerum“ 

motyvais. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N.Vaigauskienė, 

 I.Saunorienė 

 

Matematinis Matematikos 04 Matematikos Z.Savickienė,  



turnyras 

„Labirintas“ 

Šiaulių miesto 

ir apskrities 

mokykloms 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R.Švobaitė 

2 kl. 

pasiekimų 

patikrinimo 

testo 

organizavimas 

ir rezultatų 

analizė. 

mokymo 

lygmens 

nustatymas.  

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Balandis 

- gegužė  

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

 

V.Latožienė 

E. Kazlauskienė 

N. Jackus 

90% mokinių 

pasieks B1 

kalbų 

mokėjimo lygį, 

atsižvelgiant į 

pasiekimus, bus 

galimybė 

suskirstyti 

mokinius į  

vienodų 

gebėjimų 

grupes. 

1-4 klasių 

mokinių DSDI 

egzamino 

laikymas 

 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 

 

 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

 

 

A.Būdvytytė 

 

 

 

 

Išlaikytas DSDI 

(Deutsches 

Sprachdiplom) 

egzaminas A2-

B1 lygiu. Gauti 

sertifikatai. 

Gimnazijos 

mokinių 

gamtos 

mokslų 

konferenciją 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, 

 A. Pelanskienė 

Įgis pranešimų 

rengimo, 

pristatymo, 

viešo kalbėjimo 

kompetenciją, 

komunikavimo 

kompetenciją, 

pagilins 

dalykines žinias 

Darbo su Gamtos 04 Gamtos L. Kneižienė, T. Gabių mokinių 



gabiaisiais 

mokiniais 

rezultatų 

aptarimas 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Šėporaitienė saviraiškos 

skatinimas 

Balandžio 

mėn. ugdymo 

ir veiklos 

plano 

įgyvendinimo 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-02 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

2016-2017 

m.m. ugdymo 

plano 

pristatymas 

Gimnazijos 

tarybos 

posėdyje 

Iki 05-01 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

Pasirengimo 

įgyvendinti 

Brandos 

darbus 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-02 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

2017-2018 

m.m. ugdymo 

plano projekto 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-16 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

STEAM 

programos 

įgyvendinimo 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-16 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

LGMO 

(Lietuvos 

gamtos 

mokslų 

olimpiada) 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

05 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 



PUPP  

organizavimas 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

05,06 

Pagal 

ŠMM 

grafiką 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

T. Tekorienė  

1, 3 kl. mokslo 

metų 

užbaigimo 

šventė 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

06-02 Administracij

os pasitarime 

Skyrių vedėjai  

Mokinių 

pažangos iš 

gamtos dalykų 

stebėsenos 

rezultatų 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017 m. 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Individualizuot

as darbas 

pamokose 

II pusmečio ir 

metinių 

mokinių 

pasiekimų ir 

pažangos 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-13 Administracij

os pasitarime 

Skyrių vedėjai  

Pagalbos 

mokiniams, 

nepasiekusiem

s pagrindinio 

dalykų 

mokymosi 

lygmens, 

ugdymo 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-13 Administracij

os pasitarime 

T. Tekorienė  

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

Gimnazijos 

2017 

m.veiklos 

06  

2 sav. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

V. Giedraitis  



„Mokinių 

pažanga 2016-

2017 m.m.“ 

planas  

Gimnazijos 

tarybos 

posėdis 

„Ugdymo 

kokybės 

užtikrinimas 

gimnazijoje“ 

Gimnazijos 

2017 

m.veiklos 

planas 

06 

2 sav. 

Gimnazijos 

tarybos 

posėdis 

 

V. Giedraitis  

Brandos 

atestatų 

įteikimo 

šventė 

Gimnazijos 

2017 

m.veiklos 

planas 

07-14 4 auklėtojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė  

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

„Ko sieksime 

2017-2018 

m.m.“ 

Gimnazijos 

2017 

m.veiklos 

planas 

08-31 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

V. Giedraitis  

      

Pasirengimo 

išoriniam 

vertinimui 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

09-12 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Mokslo 

festivalis 

"Erdvėlaivis 

Žemė"  2017. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

09 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

XII laidos 

abiturientų 

lietuvių kalbos 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

10 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

G. Trinkaitė  



ir literatūros 

brandos 

egzamino 

rezultatų 

aptarimas 

metodinės 

veiklos 

planas 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Mokyklos 

mokinių 

konferencija 

“Klasės 

projektinis 

darbas- pirmas 

žingsnis 

ruošiantis 

Brandos 

darbui“. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10-12  Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Balandienė 

V.Latožienė 

 

Dailės 

kūrybinių 

darbų paroda  

„Rudens 

paletė“ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Biliuvienė 

 

Ugdomi gabūs 

mokiniai, 

skatinamas 

domėjimasis 

dailės dalyku 

Programavimo 

savaitė 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

planas 

10 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L.Tankelevičien

ė 

 

Brandos darbų 

rengimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

10-10 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

Konkursas 

„Rudens 

godos“. 

Gimnazijos  

projektas 

„Z.Gėlės 

10 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

R.Malinauskien

ė 

 



tradicija“ metodinės 

grupės 

pasitarime 

3 kl. tėvų 

susirinkimas 

‚Pirmieji 

žingsniai 

vidurinio 

ugdymo 

programoje“ 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

10 

3 sav. 

Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

4 kl. tėvų 

susirinkimas 

„Sėkmės link“ 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

10 

3 sav. 

Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

Tarptautinis 

konkursas 

„Bebras“ 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Bružaitė 

L.Tankelevičien

ė 

 

 

Adaptacinio 

laikotarpio 3 

klasių 

mokiniams 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža Mokiniai gerai 

jausis gamtos 

mokslų  

pamokose 

Samprotaujam

ojo rašinio 

konkursas 3-4 

kl. mokiniams 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

11 

1 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D. Vėlaitienė  



planas 

Pasirengimo 

išoriniam 

vertinimui 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

11-07 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Gimnazijos 

mokinių 

konferencija  

,,Kultūrinis ir 

istorinis 

paveldas 

asmenybės 

raidoje“.  

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

11 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

N. Vaigauskienė Kūrybiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas, 

istorinės raidos 

įtaka 

asmenybės 

ugdymui.  

Integruota 

geografijos 

ekonomikos 

pamoka 

„Gamybos 

ištekliai ir 

kaštai“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė 

S. Zonienė 

 

2017 m. 

metinio plano 

rengimo ir 

2017-2019 m. 

strateginio 

plano,  

plačiojo 

įsivertinimo 

rezultatų 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

11-21 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

Gimnazijos 

tarybos 

posėdis 

„2017 m. 

Gimnazijos 

2017 m. 

veiklos 

planas 

11 

2 sav. 

Gimnazijos 

taryboje 

V. Giedraitis  



tikslų 

įgyvendinimas 

ir pažangos 

siekiai“ 

Susitikimas su 

ŠU dėstytojais 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

veiklos 

planas 

11 Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D. Alasauskienė 

L. 

Tankelevičienė 

 

Adaptacinio 

laikotarpio 1 

klasių 

mokiniams 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017 m. 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža Mokiniai gerai 

jausis gamtos 

mokslų  

pamokose 

Dalyvavimas 

tarptautiniame 

konkurse‘‘ 

Best in 

English“ 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11-30 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

I.Adomavičienė  

Tėvų 

konferencija 

„Besikeičianči

os visuomenės 

iššūkiai“ 

Gimnazijos 

2017 m. 

veiklos 

planas 

12 

1 sav. 

Gimnazijos 

taryboje 

V. Giedraitis  

      

Gimnazijos IT 

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

veiklos 

planas 

12 Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė 

L.Tankelevičien

ė 

 

Gimnazijos 

matematikos 

Matematikos 

ir IT 

12 Metodinės 

grupės 

J. Balsevičienė 

V. 

 



olimpiada 1-2 

klasių 

mokiniams 

metodinės 

veiklos 

planas 

susirinkime Daugelavičiūtė 

      

Gimnazijos 

matematikos 

olimpiada 3-4 

klasių 

mokiniams 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

veiklos 

planas 

12 Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D.Alasauskienė 

Z.Savickienė 

 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

olimpiados 

mokyklinis 

turas 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

12 

1 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G. Samalionienė 

D. Jaugienė 

R. 

Laurinavičienė 

R. 

Malinauskienė 

 

3  klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

olimpiados 

mokyklinis 

turas 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017 m. 

Gruodži

o14 d. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Balandienė  

 

Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

Respublikinis 

T. Grotuso 

gamtos 

mokslų 

eksperimentų 

konkursas. 

 

    

T. Grotuso 

gamtos 

mokslų 

eksperimentų 

projektas 

12 

 

 

 

 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 
R. Uža 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais, 

stebėti ir 

tyrinėti 

natūralią 

aplinką 

Veiklos 

tobulinimo 

plano rengimo 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

12-19 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  



po išorinio 

vertinimo 

aptarimas 

Gimnazijos 

gamtos 

mokslų 

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams 

(chemija, 

biologija) 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017 m. 

gruodžio 

mėn. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 
L. Kneižienė, T. 

Šėporaitienė 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Mokinių 

individualios 

pažangos 

stebėjimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

01-10 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė  

2017-2018 

m.m. ugdymo 

plano 

pasiūlymų 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

01-10 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė  

Pasirengimo 

dailės ir 

muzikos 

brandos 

egzaminams 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

01-10 Administracij

os posėdyje 

  

2017-2018 

m.m. ugdymo 

plano rengimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

03-07 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė  

2016-2017 

m.m. VBE 

Administraci

jos posėdžių 

10-10 Administracij

os pasitarime 

 K. Gerčaitė 



rezultatų 

apibendrinima

s 

planas 

      

      

Mokytojų 

tarybos 

posėdis „2017 

m. siekių 

įgyvendinimas

“  

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

12- Auklėtojų 

pasitarime 

V. Giedraitis  

1.2. Lavinti 

mokinių 

bendruosius ir 

socialinius 

įgūdžius. 

Kraujo 

donorystės 

akcija 

Projektas 

„Saugi 

aplinka-

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

01-13 VGK 

posėdyje 

VSPS 

D.Lapinskienė 

 

Visuotinė 

pilietiškumo 

akcija  

,, Atmintis 

gyva, nes 

liudija“.  

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

01-13  Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

K.Karošaitė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

 

„Laisvės 

kaina: sausio 

13 įvykiai 

liūdija“ 

pilietiškumo 

pamokos 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

01-13 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Vaigauskienė  

Literatūrinis 

stendas „J. 

Kunčinui -70“ 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

01-13  Aleknienė A.  

Renginys 

„Kaip tau 

Karjeros 

koordinatorė

01-27 Penktadienio 

informaciniam

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 



sekasi, 

pirmakursi?“ 

s veiklos 

planas 

e pasitarime karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Gimnazijos 

Alumni 

susitikimas 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

01-27 Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

K.Gerčaitė  

Išvyka į 

LITEXPO 

parodą 

„Studijos 

2017“ 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

02-02 Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Šimtadienio 

šventė 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

02-09 Auklėtojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė  

Viktorina  - 

konkursas „Ką 

žinai apie 

Lietuvos 

istoriją“? 1-4 

klasėms 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

02  Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

 

N. Vaigauskienė Gerosios 

patirties 

sklaida, 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Saugesnio 

interneto 

savaitė 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Bružaitė  

Užgavėnių 

kaukių paroda. 

 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

02 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Daužvardis Bus pristatyta 

kūrybos paroda, 

puoselėjamos 

tradicijos ir 

papročiai 

 



planas 

Mokinių 

Seimo 

susitikimas su 

Jaunimo 

Europos 

komanda 

     

Savanorystės 

veiklos 

organizavimo 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

02-21 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Literatūrinis 

stendas 

„Šatrijos 

Raganai -140“ 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

03-08  Aleknienė A.  

Pėsčiųjų žygis 

nepamirštos 

istorijos 

keliais 

 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

 

I.Lentinienė Bus ugdomas 

mokinių 

pilietiškumas ir 

saviraiška 

 

Renginys 

„Naktis 

gimnazijoje“ 

Mokinių 

Seimo 

veiklos 

planas 

03-10 Mokinių 

Seime 

J. Mekšriūnienė  

Krepšinio 

turnyras 

„Sireikos 

taurei“ laimėti 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė,  

Z.Sepetka 

 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 



Projekto 

„Jaunimo 

mokslo 

kavinė“ 

renginys 

STEM 

programa 

03 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

N. Bružaitė 

Z. Savickienė 

R.Švobaitė 

 

Mokinių 

apklausos apie 

emocinį 

klimatą 

rezultatųaptari

mas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

03-18 Administracij

os posėdyje 

  

Pasaulinės 

Žemės dienos 

minėjimas 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Profesinio 

veiklinimo 

savaitė  

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

03 

III sav. 

Administracij

os posėdyje 

kovo I savaitė 

 

I.Saunorienė Įgytos praktinės 

profesijos 

pasirinkimo 

žinios ir realaus 

darbo patirtis. 

SKU veiklų 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-21 Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė  

Tikslinis 

pažintinis 

vizitas į ŠPRC 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

2017 m. 

kovo 

mėn IV 

sav. 

Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Mokyklinis 

raiškiojo 

skaitymo 

anglų kalba 

Užsienio 

kalbų 

metodinės  

grupės 

03-24  Užsienio 

kalbų 

metodinės  

grupės 

J.Alasauskienė Pravestas 

renginys padės 

atskleisti 

mokinių 



konkurso turas veiklos 

planas 

pasitarime kūrybiškumą, 

skatins domėtis 

poezija anglų 

kalba. 

      

Renginys 

„Lietuvių 

kalba 

linksmai“ 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 

1 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. Norvaišienė  

Buvusio 

abituriento 

nominacijai 

„Karjeros 

sėkmė“ 

rinkimai 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

04 

I sav. 

Administracij

os pasitarimas 

, balandžio I 

sav. 

K.Gerčaitė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Nominacijų 

vakaras 

Mokinių 

Seimo 

veiklos 

planas 

04 Mokinių 

Seime 

  

Jaunųjų 

žurnalistų 

forumas. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. 

Malinauskienė 

 

Išvyka į 

Kauno 

technologijos 

universitetą ir 

Kauno 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

04 

II sav. 

Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 



medicinos 

universitetą 

Dalyvavimas 

projekte 

„Jugend 

debattiert 

International“ 

(„Tarptautiniai 

jaunimo 

debatai“) 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Būdvytytė  

Europos 

dienos 

minėjimas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017-05-

09 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Vaigauskienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Paskutinio 

skambučio 

šventė 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

05-13 Auklėtojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė  

Atrankinės 

lengvosios 

atletikos 

varžybos 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

05 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A. Burdinienė Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Turizmo, 

orientavimo  

varžybos 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

05 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D. Gaubienė  Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 



planas 

Projekto 

„Taupyk 

elektros 

energiją“ 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

05 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža  

Akcija, skirta 

Pasaulinei 

dienai be 

tabako 

paminėti. 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

05-31 VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė  

R. Samuilovienė 

Sveikos 

gyvensenos, be 

žalingų įpročių 

lavinimas. 

Literatūrinis 

stendas „V. 

Bubniui -85“ 

Bibliotekos 

vedėjos 

veiklos 

planas 

09-09  Aleknienė A.  

Tarpklasinės 

krepšinio, 

tinklinio, 

futbolo 

varžybos 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10-11 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė,  

Z.Sepetka 

D. Gaubienė 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Pilietiškumo 

akcija 

„Atminties 

šviesa“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

10 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Istorijos 

mokytojos 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Renginys, Mokinių 10-05    



skirtas 

mokytojų 

dienai 

paminėti 

Seimo 

veiklos 

planas 

Emocinių 

reakcijų ir 

poreikių 

atpažinimo 

testai 1-ų 

klasių 

mokiniams 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

09(3,4 

savaitė) 

VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

Lavinamas 

gebėjimas 

pažinti savo 

emocijas ir jas 

valdyti. 

Valandėlės 1-ų 

klasių 

mokiniams  

„Iš higienos 

istorijos“ 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

09 VGK 

posėdyje 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė D. 

Lapinskienė  

Sveikos 

gyvensenos ir 

higienos 

įgūdžių 

lavinimas 

Romuvadienis Mokinių 

Seimo 

veiklos 

planas 

10 Mokinių 

seime 

  

Tyrėjų naktis. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

09 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Europos kalbų 

dienai 

paminėti 

skirtas 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

09 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

G. Trinkaitė  



renginys grupės 

veiklos 

planas 

grupės 

pasitarime 

Išvyka į 

Vilniaus 

universiteto 

atvirų durų 

dienos veiklas 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

09 

III sav. 

Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Europos kalbų 

diena. 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

09-26  Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

J.Alasauskienė  

Projekto 

„Gelbėkime 

vaikus“ 

bėgimas 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

09 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė,  

 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas 

2-ų klasių 

mokinių 

apklausa „Kuo 

aš pasitikiu 

gimnazijoje?“ 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

10 (2 

savaitė) 

VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

Gebėjimas 

iškilus 

problemoms 

kreiptis 

pagalbos, 

priimti ją. 

Respublikinė 

šokių 

kolektyvų 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

10 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

A. 

Kapačinskienė 

Ugdomos 

mokinių 

saviraiškos 



fiesta 

„Dovana“ 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

galimybės 

Emilijaus 

Griciaus 

paskaita 

mokiniams 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

2017 m. 

spalio 

mėn. 

Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

II klasių 

mokinių 

išvyka į 

Jaunimo 

Darbo centrą 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

10 Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Savęs ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas, 

karjeros 

planavimo 

kompetencijų 

įgijimas  

Konkursas 

„Rudens 

godos“. 

Rudeniniai 

gimnazijos 

mokinių 

skaitymai. 

Gimnazijos  

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

10 Administracij

os posėdyje 

R.Malinauskienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

konkursą 

Literatūrinis 

stendas“ V. 

Krėvei-

Mickevičiui-

135“ 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

10-19 Administracij

os posėdyje 

Aleknienė A.  

Literatūrinis 

stendas 

„Maironiui-

155“ 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

11-02  Aleknienė A.  



Akcija, skirta 

Tarptautinei 

sveikos 

mitybos dienai 

paminėti. 

„Sveikatos 

abėcėlė“ 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ 

 

11-8  

 

VGK 

posėdyje 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

D. Lapinskienė 

 

Sveikos 

mitybos įgūdžių 

lavinimas. 

Oratorinio 

meno 

konkursas 1-2 

kl. 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Nemeikienė   

Informacinis 

susitikimas su 

„Kalba. LT“ ir 

„KASTU 

international“ 

atstovais  apie 

studijas 

užsienyje 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

2017 m.  

 

Penktadienio  

informaciniam

e pasitarime 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Pažintis su 

„Svako 

studijos gyvai 

2017“ 

Karjeros 

koordinatorė

s veiklos 

planas 

11 Penktadienio 

informaciniam

e pasitarime 

 

I.Saunorienė Karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

galimybių 

pažinimas 

Tolerancijos 

dienos 

minėjimas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 2016 

– 2017 m. 

11 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

I.Saunorienė Bendrųjų 

socialinių ir 

pilietinių 

kompetencijų 

ugdymas 



Akcija, skirta 

Tarptautinei 

nerūkymo 

dienai. 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

11-16  VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

 

Atsakomybės 

rizikos 

veiksniams 

lavinimas 

 

 

Šiaulių meno 

kolektyvų 

talentų šventė 

„Tavo šlovės 

minutės“ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11-16 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Užienė Ugdomos 

mokinių 

saviraiškos 

galimybės 

Filmų vakaras Mokinių 

Seimo 

veiklos 

planas 

11 Mokinių 

Seimo 

J. Mekšriūnienė  

Instaliacijų ir 

iliustracijų, 

skirtų Lietuvių 

kalbos 

kultūros 

metams 

paminėti 

ekspozicija 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. Norvaišienė  

Mokymosi 

motyvacijos 

savaitė. 

Socialinio 

pedagogo 

veiklos 

planas 

11 (13-

19) 

VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

Gebėjimo 

pasitikėti 

savimi, veikti 

atsakingai, 

analizuoti savo 

poreikius 



lavinimas. 

Konkursas 

„Ką turiu 

žinoti apie 

antibiotikus?“ 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

Lapkriči

o mėn. 

18 d. 

VGK 

posėdyje 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

D. Lapinskienė 

Supratimo apie 

užkrečiamąsias 

ligas ir jų 

gydymo būdus 

lavinimas. 

Praktinis 

užsėmimas   

Kas aš esu?„ 

(1-ų klasių 

mokiniams) 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

Lapkriči

o mėn. 

VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

Gebėjimas 

geriau save 

pažinti 

Tautosakinė – 

kultūrinė 

viktorina „Aš 

atidarysiu 

išminties 

skrynią“ 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G. Trinkaitė  

Informaciniai 

stendai: 

 

„Spalio 25-oji 

– Lietuvos 

Konstitucijos 

diena“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleknienė A.  



Konkursas 

„Mokiniai 

prieš AIDS“. 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas Aš“ 

12-1  VGK 

posėdyje 

T.Šėporaitienė, 

L. Kneižienė 

Atsakomybės 

rizikos 

veiksniams 

lavinimas 

 

 

2-ų klasių 

mokinių 

tolimesnio 

mokymosi 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-21 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Informacinis 

stendas 

 „Vertybių 

šviesoje“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

12  Aleknienė A.  

Projektas 

„Mes 

rūšiuojam“ 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

12 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

ekologija 

Kalėdinis 

karnavalas 

Mokinių 

Seimo 

veiklos 

planas 

12-22 Mokinių 

Seimo 
J. Mekšriūnienė 

 

Informacinis 

stendas 

 „Niekas 

negali nugalėti 

tautos 

einančios į 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

01-13  Aleknienė A.  



laisvę“ 

 

Karjeros 

ugdymo 

veiklos 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

01-10 Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė  

Lietuvos 

valstybingumo 

renginių plano 

pristatymas 

 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-07 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Respublikinės 

konferencijos 

„Laisvės 

kelias istorijos 

tėkmėje“ 

organizavimo 

aptarimas 

 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-07 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Literatūrinis 

stendas „J. 

Simonaitytei-

120“ 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

01-23  Aleknienė A.  

      

Išvyka į 

Šiaulių 

tardymo 

izoliatorių 1 

kl. 

Projektas 

„Saugi 

aplinka-

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

02-24 VGK R. Samuilovienė  

Tarptautinio 

anglų kalbos 

konkursas 

 02  V. Sitnikienė  



Miesto anglų 

kalbos 

olimpiados 

organizavimas 

gimnazijoje 

 02-11  V. Sitnikienė  

Informacinis 

stendas 

 „Lietuviais 

esame mes 

gimę“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

02-16  Aleknienė A.  

Informacinis 

stendas 

 „Ilgas tautos 

ėjimas į 

laisvę“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

03-11  Aleknienė A.  

Informacinis 

stendas 

 „Kas uždegs 

žvakelę ant 

knygnešio 

kapo?“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

03-16  Aleknienė A.  

Pokalbiai 2 –ų 

klasių 

mokiniams  

 „Atpažink 

patyčias, 

stabdyk jas ir 

išvenk jų“ 

 

Projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

03-20 VGK Socialinė 

pedagogė  

R. Samuilovienė 

 

Geriamo 

vandens 

Šiaulių 

savivaldybės 

03-23 VGK T. Šeporaitienė  



tyrimas, 

skirtas 

Pasaulinei 

vandens dienai 

paminėti. 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

„Savaitė be 

patyčių“ 

Projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

03 VGK Socialinė 

pedagogė  

R. Samuilovienė 

 

Diskusijos 

apie prekybą 

žmonėmis „ 

Atsisakyk 

kelionės  į 

NIEKUR“ 

Gimnazijos 

projektas 

„Saugiai 

pasitikime 

vasarą“ 

04 VGK 

posėdyje 

I.Saunorienė 

G.Trinkaitė 

Gebėjimo 

atsispirti 

socialiniam 

spaudimui, 

lavinimas. 

Informacinis 

stendas 

 „Spaudos 

atgavimo, 

kalbos ir 

knygos diena“ 

 

Bibliotekos 

veiklos 

planas 

04-04  Aleknienė A.  

Talentų šou 

“X faktorius“. 

  Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 

3 savaitė 

  Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

E.Kazlauskienė 

V.Latožienė 

 

Akcija 

„Gegužės –

mėnuo be 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

05-15  VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė  

R. Samuilovienė 

Pakantumo, 

tolerancijos  

lavinimas. 



smurto“ „Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

Gimnazijos 

socialinio paso 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

09-12 Administracij

os pasitarime 

  

Informacinės 

valandėlės 1 

kl. „Pažintis su 

biblioteka“ 

 10 mėn.  A. Aleknien

ė 

 

Mokinių 

apklausos apie 

emocinį 

klimatą 

rezultatų 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-18 Administracij

os pasitarime 

T. Tekorienė  

Priemonių 

mokinių 

psichologinia

m saugumui 

gerinti 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

09-26 Administracij

os pasitarime 

  

Susitikimas su 

41-uoju 

Z.Gėlės 

premijos 

laureatu 

Gimnazijos  

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

2017, 

rugsėjis 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Norvaišienė  Gimnazijos 

tradicinių 

renginių tąsa, 

bendradarbiavi

mas su Naisių 

Literatūros 

muziejumi 

Mokinių 

profesinio 

Administraci

jos posėdžių 

10-24 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  



konsultavimo 

2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

planas 

Konstitucijos 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017-10 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

K. Karošaitė  

Gimnazijos 

mokinių 

sveikatos 

būklės 

įvertinimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

11-07 Administracij

os pasitarime 

T. Tekorienė  

1 ir 3  kl. 

mokinių 

adaptacijos 

tyrimo 

rezultatų 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

11-21 Administracij

os pasitarime 

Skyrių vedėjai  

Instaliacijų ir 

iliustracijų, 

skirtų Lietuvių 

kalbos 

kultūros 

metams 

paminėti 

ekspozicija. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

11 

3 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Norvaišienė 2017-ųjų – 

Lietuvių kalbos 

kultūros metų 

įprasminimas 

Tarptautinė 

arbatos diena 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

12-15 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

S. Zonienė Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas 



metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

grupės 

pasitarime 

Krepšinio 

turnyras 

gimnazijos 

direktoriaus V. 

Giedraičio 

taurei laimėti 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

12 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė,  

Z.Sepetka 

 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

 1.3. 

Plėtoti 

socialinę 

partnerystę. 

 

 

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

matematikos ir 

IT 

metodinėmis  

grupėmis 

Matematikos 

ir IT 

metodinės  

grupės 

veiklos 

planas 

01 Matematikos 

ir IT 

metodinės  

grupės 

pasitarime 

V. 

Daugelavičiūtė 

D. Turauskienė 

 

Projekto 

dalyvių 

susitikimas 

Kelne 

(Vokietija) 

Erasmus+ 

Projektas 

„S.H.A.R.E“ 

01-28 -

02-03 

 D. Nemeikienė  

Sutarties su 

Dainų 

progimnazija 

pasirašymas 

 Iki 01-31  V. Giedraitis  

Susitikimo su 

progimnazijų 

tėvais 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

01-24 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  



aptarimas 

Bendruomenės 

vakaras 

dramos teatre 

Gimnazijos 

veiklos 

planas 

02-01 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Konferencija 

„Šeimos ir 

gimnazijos 

dialogas“ 

 02-10    

Leidinio 

bendruomenei 

„Naujienlaiški

s“ rengimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-07 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  

Susutikimas su 

„Romuvos“, 

„Sandoros“, 

Gegužių, 

Dainų, Gytarių 

lietuvių kalbos 

mokytojais.  

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G.Trinkaitė Bendravimo ir 

bendradarbiavi

mo tradicijų 

tąsa, gerosios 

patirties sklaida 

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

gamtos 

mokslų 

mokytojais 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

02 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Pelanskienė,L

. Kneižienė 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Protų mūšis“ 

Ką žinai apie 

angliškai 

kalbančias 

šalis?“ (su 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

02-23  Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Nemeikienė 

V.Balandienė 

Pravestas 

renginys ugdys 

mokinių 

kūrybiškumą, 

smalsumą, 



asocijuotomis 

mokyklomis). 

planas kritinį 

mąstymą, 

gebėjimą dirbti 

komandoje. 

Projekto 

dalyvių 

susitikimas 

Kalamatoje 

(Graikija) 

Erasmus+ 

Projektas 

„S.H.A.R.E“ 

03  D. Nemeikienė  

1 ir 3 klasių 

komplektavim

o aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-07 Administracij

os posėdyje 

Skyrių vedėjai  

IX Šiaulių 

krašto mokinių 

vieno žanro 

kūrybos 

konkursas 

„Kuriame 

humoreską“ 

Gimnazijos  

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

03 Administracij

os pasitarime 

D.Jaugienė 

V.Norvaišienė 
Talentingiausių 

mokinių 

gebėjimų 

įvertinimas, 

literatūrinės  

patirties 

sklaida, 

gimnazijos 

įvaizdžio 

formavimas 

viešoje erdvėje 

Gamtamokslin

is renginys 

„Skiautiniai 

demokratinėse 

erdvėse“ 

 

 

   

T. Grotuso 

gamtos 

mokslų 

eksperimentų 

projektas 

06 Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 
R. Uža 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais, 

stebėti ir 

tyrinėti 

natūralią 

aplinką 

Literatūrinė 

viktorina 

„Knyga – 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

2017, 

kovas   

Lietuvių 

kalbos 

metodinės 

G.Trinkaitė Bendravimo 

tradicijų tąsa su 

kaimyninių 



žmogaus 

sielos šviesa“, 

skirta 

Knygnešio 

dienai 

paminėti  

grupės 

veiklos 

planas 

grupės 

pasitarime 

progimnazijų 

bendruomenėmi

s 

Susitikimas su 

Šiaulių miesto 

ir rajono PK 

bendruomenės

policijos 

pareigūnais 

„Teisė rinktis“ 

 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

03-21 VGK Socialinė 

pedagogė 

R.Samuilovienė 

 

Apskrities 

rusų kalbos 

raiškiojo 

skaitymo 

konkursas 7-

12 kl. 

mokiniams, 

skirtas 

tarptautinei 

poezijos dienai 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03-31 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

N.Jackus 

E.Nachataya 

 

Popietė 

„Velykų 

belaukiant“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

 

04 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

S. Raubickaitė Gimnazijų ir 

progimnazijų 

mokinių, 

mokytojų 

bendradarbiavi

mas. 

Kultūros 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

04 Socialinių 

mokslų 

I.Saunorienė  



metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

Pilietiškumo 

popietė 

„Kurianti 

asmenybė – 

laisva 

valstybė“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

 

2017 -04 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

N. Vaigauskienė  

Išvyka į 

Priklausomybi

ų ligų centrą 

„Žalingi 

įpročiai ne 

man“ 

Gimnazijos 

projektas 

„Saugiai 

pasitikime 

vasarą“ 

04-20  VGK 

posėdyje 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

D.Lapinskienė 

 

Tėvų švietimo 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-18 Administracij

os pasitarime 

  

Bendradarbiav

imo su 

progimnazijo

mis sėkmių ir 

tobulinimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-18 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Triukšmo 

lygio tyrimas 

 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

 

04-28  

VGK 

posėdyje 

 R. Uža,   

A. Pelanskienė,  

 

Lavinamas 

suvokimas apie 

triukšmo 

daromą žalą . 



sveikas AŠ“ 

      

Susitikimas su 

Šiaulių miesto 

ir rajono PK 

bendruomenės 

pareigūnais  

„Atsakingai ir 

saugiai 

praleisk 

vasaros 

atostogas“ 

Gimnazijos 

projektas 

„Saugiai 

pasitikime 

vasarą“ 

05-08  VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė  

R. Samuilovienė 

Lavinami 

gebėjimai veikti 

atsakingai, 

pasirūpinti 

savimi. 

1 ir 3 klasių 

komplektavim

o aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-16 Administracij

os pasitarime 

Skyrių vedėjai  

Gimnazijos 

bendruomenės 

informavimo 

efektyvinimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-30 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  

 Mokslo metų 

užbaigimo 

renginių 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-30 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Projekto 

dalyvių 

Tarptautinė 

konferencija 

Lenkijoje 

Erasmus+ 

Projektas 

„S.H.A.R.E“ 

06  D. Nemeikienė  

Projektinės 

veiklos 

rezultatyvumo 

2016-2017 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-27 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  



m.m. 

apibendrinima

s 

Metodinis 

pasitarimas su 

“Romuvos”, 

Dainų, Gytarių  

progimnazijų 

anglų kalbos 

mokytojais. 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Rugsėjo 

8 d. 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V.Balandienė Gausime 

papildomos 

informacijos 

apie esamus 1 

kl. mokinius,jų 

gebėjimus. 

 Projekto 

dalyvių 

susitikimas 

gimnazijoje 

Erasmus+ 

Projektas 

„S.H.A.R.E“ 

09  D. Nemeikienė  

 Šiaulių m. ir 

apskrities 

menų 

festivalis „Šitą 

žemę man 

likimas 

dovanojo“ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros  

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

09-22 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros  

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. Užienė Ugdomos 

mokinių 

saviraiškos 

galimybės 

 Bendradarbiav

imo su 

progimnazijo

mis 2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

10-10 Administracij

os pasitarime 

  

 Susitikimas su 

Šiaulių miesto 

ir rajono PK 

pareigūnais  

„Įstatymų 

nežinojimas 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

10-12  VGK 

posėdyje 

Socialinė 

pedagogė 

R.Baltraitienė 

Gebėjimo 

atsakyti už savo 

veiksmus 

lavinimas. 



neatleidžia 

nuo 

atsakomybės“ 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

 Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

matematikos ir 

IT 

metodinėmis  

grupėmis 

Matematikos 

ir IT 

metodinės  

grupės 

veiklos 

planas 

10 Matematikos 

ir IT 

metodinės  

grupės 

pasitarime 

V. 

Daugelavičiūtė 

D. Turauskienė 

 

Miesto 

mokinių 

konferencija, 

skirta Lietuvių 

kalbos 

kultūros 

metams 

Lietuvių 

kalbos 

metodinės  

grupės 

veiklos 

planas 

11 Lietuvių 

kalbos 

metodinės  

grupės 

pasitarime 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Komunikacinių 

gebėjimų 

įvertinimas, 

gimnazijos 

viešinimas  

3-ų klasių 

mokinių 

susitikimas su 

Šiaulių m. TI 

darbuotojais. 

Šiaulių 

savivaldybės 

projektas 

„Saugi 

aplinka–

saugus, 

aktyvus ir 

sveikas AŠ“ 

12-13 VGK 

posėdyje 

 

Socialinė 

pedagogė  

R. Baltraitienė 

 

Lavinti 

atsakomybės už 

savo poelgius 

įgūdžius 

Dalyvavimas 

respublikiniam

e vertimo 

konkurse 

Šiaulių 

Universi- 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

12 Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Būdvytytė  



tete. 

Popietė 

„Advento 

žvakių šviesos 

paliesti“ 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

veiklos 

planas 

12 Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

S. Raubickaitė  

      

      

      

      

      

1.4 

Bendradarbiau

jant  tobulinti 

personalo 

profesinius 

gebėjimus. 

Seminaras 

„Inkliūzinės 

mokyklos 

elementai 

tobulinant 

ugdymo 

procesą 

gimnazijoje“ 

Projektas 

„Mokytojo 

ugdymo(si) 

inkliūzinei 

mokyklai 

praktika 

tarptautiniam

e kontekste“ 

01-04  R. Švedienė  

 

Pranešimas 

„Debatų 

metodas 

užsienio kalbų 

pamokose“. 

Užsienio 

kalbų 

metodinės  

Grupės 

veiklos 

planas 

09  

 

Metodinėje 

grupėje 

 

 

 

A.Būdvytytė 

 

      

4 klasėse 

dirbančių 

mokytojų 

pasitarimas 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

01 Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė  

Šiaulių rajono Socialinių 02- 17 Socialinių J. Mekšriūnienė Gerosios 



geografijos 

mokytojų 

metodinė 

diena 

„Geografijos 

mokymas 

(sis)“ 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

patirties sklaida 

Anglų kalbos, 

matematikos  

mokytojų 

veiklos 

vertinimo 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-21 Administracij

os posėdyje 

Tiesioginiai 

vadovai 

 

3 klasėse 

dirbančių 

mokytojų 

pasitarimas 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

02 

1 sav. 

Mokytojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė  

      

Klasių 

auklėtojų 

veiklos 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-21 Administracij

os posėdyje 

Skyrių vedėjai  

Fizikos 

mokytojos A. 

Pelanskienės 

veiklos 

įvertinimo 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-04 Administracij

os posėdyje 

K.Gerčaitė  

Darbo per 

mokinių 

Administraci

jos posėdžių 

04-04 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  



atostogas 

planavimo 

aptarimas 

planas 

Vaiko gerovės 

komisijos 

veiklos 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-04 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Mokytojų 

dalyvavimo 

BE 

pagrindinėje 

sesijoje, BE 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-04 Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė  

4 klasėse 

dirbančių 

mokytojų 

pasitarimas 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

04    

Metodinis 

praktinis 

seminaras IT 

apskrities 

mokytojams 

 „Programavi

mas“  

 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04-10 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. 

Tankelevičienė 

 

Mokytojų 

dalinimosi 

patirtimi 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

04-18 Administracij

os pasitarime 

  

Mokytojų 

kvalifikacijos 

Administraci

jos posėdžių 

05-02 Administracij

os pasitarime 

  



tobulinimo 

aptarimas 

planas 

Mokytojų 

darbo krūvio 

2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-16 Administracij

os pasitarime 

  

Kūno kultūros, 

menų 

mokytojų 

praktinės 

veiklos 

vertinimo 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-16 Administracij

os pasitarime 

T. Tekorienė  

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

praktinės 

veiklos 

vertinimo 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-30 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

Socialinių 

mokslų 

mokytojų 

praktinės 

veiklos 

vertinimoprist

atymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-30 Administracij

os pasitarime 

T. Tekorienė  

Gamtos 

mokslų, IT 

dalykų 

mokytojų 

vertinimo 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-13 Administracij

os pasitarime 

K. Gerčaitė  



      

      

Plačiojo 

įsivertinimo 

srities 

„Lyderystė ir 

vadyba“ 

pristatymas 

 06-27 Administracij

os pasitarimas 

V. Sitnikienė  

Mokytojų 

asmeninės 

patirties 

sklaida 

„Kolega 

kolegai“ 

   Metodinių 

grupių vadovai 

 

Metodinės 

veiklos 

krypčių 2017-

2018 m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

09-12 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

3 klasėse 

dirbančių 

mokytojų 

pasitarimas 

Vidurinio 

ugdymo 

skyriaus 

vedėjo 

veiklos 

planas 

10 Mokytojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė  

Mokytojų 

veiklos 

įvertinimo 

2016-2017 

m.m. rezultatų 

ir vertinimo 

2017-2018 

m.m. 

 10-10  V. Giedraitis  

Geografo Socialinių 2017-11 Socialinių J. Mekšriūnienė  



diena mokslų 

metodinė 

grupės 

veiklos 

planas 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

Kursų ir 

seminarų 

organizavimas 

gimnazijoje 

 10 mėn. 

12 mėn. 

 V. Sitnikienė  

Mokytojų 

atestacijos 

programos  

įgyvendinimo 

ir 

perspektyvinės 

parengimo 

pristatymas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

12-19 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Individualus 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimasis 

kursuose ir 

seminaruose 

 Visus 

metus 

pagal 

sritis 

 Tiesioginiai 

vadovai 

 

Mokytojų 

veiklos 

įvertinimas 

 Iki 06 

mėn. 

 Tiesioginiai 

vadovai 

 

Mokytojų 

veiklos 

įvertinimo 

apibendrinima

s 

 09 mėn.    

Vadovų 

veiklos 

vertinimo 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

01-24 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  



aptarimas 

Numatomų 

mokytojų 

darbo krūvių 

2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

02-07 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  

      

      

      

Mokytojų 

atestacijos  

Komisijos 

posėdžiai 

 06 mėn. 

12 mėn. 

 V. Giedraitis  

 

2. Patrauklios 

ugdymui(si) ir 

tobulėjimui gimnazijos 

bazės ir infrastruktūros 

kūrimas ir panaudojimas 

2.1 Efektyviai 

ir veiksmingai 

naudoti  

ugdymo 

procese 

mokymo 

priemones. 

 

Mokomųjų 

kabinetų 

skaitmeninės 

įrangos 

atnaujinimas 

 Iki 12 

mėn. 

 M. Valiukas  

Mokomųjų 

kabinetų 

parengimo 

ugdymo 

procesui 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

01-10 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis, 

tiesioginiai 

vadovai 

 

Gimnazijos 

metų knygos 

rengimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė  

Video filmų 

šou „Stop 

kadras“ miesto 

moksleiviams 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

veiklos 

05 Matematikos 

ir IT 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

N. Bružaitė  



planas 

      

      

Mokytojų 

parengtų 

mokymo 

priemonių 

pristatymas 

Metodinės 

veiklos 

planas 

12-28 Metodinėje 

taryboje 

J. Balsevičienė  

Mokymo 

priemonių 

poreikio 

tyrimas ir 

įsigijimas 

 Iki 12 

mėn.31 

d. 

   

Filmo apie 

gimnaziją 

kūrimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

02-07 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  

Mokymo 

priemonių 

poreikio 2017-

2018 m.m. 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

03-21 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis  

Gimnazijos 

mokymosi 

erdvių 

pritaikymo 

aktyviam, 

kūrybiškam 

darbui 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

05-30 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Gimnazijos 

metų knygos 

projekto 

pristatymas 

 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-27 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  



Gimnazijos 

aprūpinimo 

vadovėliais ir 

mokymo 

priemonėmis 

2017-2018 

m.m. 

aptarimas 

 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-27 Administracij

os pasitarime 

V. Sitnikienė  

Valandų už 

papildomus 

darbus 

skyrimo 

principų 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

09-12 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

Mokinio 

krepšelio ir 

paramos lėšų 

panaudojimo 

ugdymo 

procesui 

tobulinti 

apibendrinima

s 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

12-19 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

2.2. Mokymosi 

erdves 

pritaikyti ir 

panaudoti 

aktyviam, 

kūrybiškam 

ugdymui. 

 

Mokomųjų 

kabinetų 

skaitmeninės 

įrangos 

atnaujinimas 

 Iki 12 

mėn. 

   

Mokomųjų 

kabinetų baldų 

atnaujinimas 

 Iki 09 

mėn. 

   

      

Edukacinė 

išvyka  

Socialinių 

mokslų 

2017 -04 Socialinių 

mokslų 

N.Vaigauskienė, 

 I.Saunorienė 

 



,,Istorinis – 

literatūrinis 

Vilnius“ 

  

 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

metodinė 

grupės 

pasitarime 

Menų 

spaustuvės 

 ,, Atviras 

ratas“ 

spektaklio  

,, Brangioji, 

mokytoja“ 

stebėjimas ir 

aptarimas. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas  

2017-04  Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupės 

pasitarime 

N.Vaigauskienė, 

 I.Saunorienė 

 

Integruota 

geografijos, 

vokiečių 

kalbos pamoka 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

04 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė 

A. Būdvytytė 

 

Edukacinė 

kelionė į 

Kauną 

(S.Nėris, 

K.Čiurlionis, 

Maironis). 

 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Tikslina

ma 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D. Jaugienė  

1 klasių išvyka 

į 

meteorologijos 

stotį 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

06 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė  

Mokomoji- T. Grotuso 06 Gamtos R. Uža Mokinių 



pažintinė 

ekskursija į 

Varnių 

regioninį 

parką. 

    

gamtos 

mokslų 

eksperimentų 

projektas 

 

 

 

 

 

 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais, 

stebėti ir 

tyrinėti 

natūralią 

aplinką 

Pasirengimo 

2017-2018 

mokslo 

metams 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžių 

planas 

06-13 Administracij

os pasitarime 

V. Giedraitis  

      

„Žodžio 

galia“. 

Susitikimas su 

aktoriumi 

R.Lukšu. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

12 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G. Samalionienė  

Pamoka 

„Kolekcija“ 

fotografijos 

muziejuje 

Fotografijos 

dalyko 

ilgalaikis 

planas 

02 Pamokoje A. Biliuvienė Ugdomos 

mokinių 

saviraiškos 

galimybės  

Literatūrinė 

viktorina 

„Knyga – 

žmogaus 

sielos šviesa“, 

skirta 

Knygnešio 

dienai 

paminėti 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

03 

2 sav. 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

G. Trinkaitė  

Edukacinė Lietuvių 2017,  D.Jaugienė Pažintinės, 



kelionė į 

Vilnių 

(„Istorinis ir 

literatūrinis 

Vilnius“) 

 

 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

balandis 

 

 

 

Lietuvių 

kalbos 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

 

G.Trinkaitė kultūrinės 

patirties 

turtinimas 

Tyrimas 

„Pėsčiųjų 

bulvaro 

paslaugos“ (2 

kl. mokiniai) 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2017-10 Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė  

      

      

      

2.3. Sutvarkyti 

gimnazijos 

aplinką ir 

sportui skirtas 

erdves. 

 

Sporto salės 

lubų remontas 

 Iki 08 

mėn. 

 M. Valiukas  

Maitinimo 

organizavimo 

aptarimas 

Administraci

jos posėdžio 

planas 

02-21 Administracij

os posėdyje 

T. Tekorienė  

Gimnazijos 

teritorijos 

aptvėrimas ir 

apšvietimas 

 Iki 12 

mėn. 

 V. Valiukas  

Gimnazijos 

įvažiavimo 

asfalto dangos 

atnaujinimas. 

 Iki 12 

mėn. 

 V. Valiukas  

Rekuperavimo 

sistemos 

rekonstrukcija 

sporto salės 

persirengimo 

 Iki 12 

mėn. 

 V. Valiukas  



kambariuose. 

      

      

      

 

 

 


