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2017 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

        2017 m. iškeltas tikslas – aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymas – buvo nuosekliai įgyvendinamas. Pagrindinio ugdymo 

antros dalies ir vidurinio ugdymo programų sėkmingas įgyvendinimas svariai prisidėjo prie šio tikslo. Buvo užtikrinta dalykų programų 

pasirinkimo įvairovė, sudarytos sąlygos kiekvienam mokiniui pasirinkti ugdymo turinį pagal poreikius ir galimybes.  

          Norint pasiekti kuo geresnių rezultatų buvo susitarta tobulinti mokytojų gebėjimą individualizuoti ir diferencijuoti darbą pamokoje bei 

grįžtamojo ryšio metodus. Didelis dėmesys skirtas pasirengimui vadovauti mokinių brandos darbui bei lietuvių kalbos mokytojų pasirengimui 

dirbti pagal atnaujintas lietuvių kalbos ir literatūros programas.  

Sėkmingai įgyvendinta gabių mokinių ugdymo programa. 2017 m. „Romuvos“ gimnazija pagal olimpiadų  ir konkursų svarbą  bei 

nugalėtojų skaičių Šiaulių mieste užėmė pirmąją, o respublikoje – septintąją vietą (tai parodė žurnalas ,,Reitingai“). Svarių laimėjimų pasiekta 

tarptautinėse olimpiadose: R. Navickas Tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Indonezijoje pelnė bronzos medalį, Europos Sąjungos 

gamtos mokslų olimpiadoje Kopenhagoje –  sidabro medalį, J. Pelanskis – Tarptautinėje fizikos olimpiadoje Šveicarijoje laimėjo bronzos medalį. 

Respublikinėse olimpiadose bei konkursuose laimėti du aukso, trys sidabro, vienas bronzos medalis, nemažai mokinių apdovanoti ŠMM 

pagyrimo raštais bei diplomais. Visi mokiniai, garsinę   gimnazijos vardą mieste, respublikoje bei už jos ribų, taip pat jų tėvai ir mokytojai 

pagerbti tradiciniu tapusiame gimnazijos renginyje „Romuvos garbė“. 



        Lavindami mokinių bendruosius ir socialinius įgūdžius ir dalykines kompetencijas mokytojai ruošė mokinius įvairioms konferencijoms, 

olimpiadoms, konkursams. Mokiniai dalyvavo šalies mokinių XI etnokultūrinėje konferencijoje „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų 

pasaulis“, tarptautinėje mokinių konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, konferencijose „Bendruomenės lūkesčiai ir jų įgyvendinimas 

gimnazijoje“ bei „Bendradarbiavimas – mūsų sėkmė“, respublikinėje anglų kalbos konferencijoje, gimnazijos mokinių gamtos mokslų 

konferencijoje, LGMO (Lietuvos gamtos mokslų olimpiadoje), respublikiniame  T. Grotuso  gamtos mokslų eksperimentų konkurse, įvairių 

mokomųjų dalykų mokyklinėse bei miesto olimpiadose ir konkursuose, Lietuvos fizikos čempionate, Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“ 

2017, jaunųjų kūrėjų konkurse „Rudens godos“, tarptautiniuose konkursuose „Bebras“, „Kengūra“ ir kt. Tai padėjo daugeliui jų sustiprinti savo 

savivartę, apsispręsti dėl tolimesnio mokymosi pasirinkimo. 

                          Pakankamas dėmesys skirtas ir mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės 

komisija. Specialiųjų ugdymo poreikių mokiniai mokomi integravimo būdu, mokytojas teikia pagalbą per pamokas, individualizuoja ir 

diferencijuoja ugdymo turinį.  2017 metais gimnazijoje mokėsi keturi specialiųjų ugdymo poreikių mokiniai, iš kurių du sėkmingai baigė 

pagrindinio ugdymo programą ir tęsia mokymąsi ŠPRC, o vienas ir toliau mokosi gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą.   

        Mokyklos veiklos kokybę ir tobulinimą apsprendžia įsivertinimo rezultatai, pagrįsti strateginių ir metinių tikslų, ugdymo plano 

įgyvendinimo, nacionalinių tyrimų, PUPP, VBE rezultatų analize, padeda atpažinti silpnąsias ir stipriąsias veiklos sritis bei tikslingai planuoti 

veiklos kokybės gerinimą.   

         2017 m. susitarta tobulinti gebėjimą stebėti kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus bei gebėjimą vertinimo informaciją panaudoti 

mokymui(si) koreguoti. Buvo tobulinamas mokytojų gebėjimas stebėti ne tik akademinius, bet ir bendruosius mokinių pasiekimus bei pažangą. 

Mokinių individualios pažangos stebėjimas bei ugdymo kokybės užtikrinimas aptartas metodinėse grupėse, Mokytojų tarybos bei administracijos 

posėdžiuose. 

        Atnaujinta pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarka. Joje numatytos prevencinės priemonės ugdo mokinių 

atsakomybę, skatina būti pareigingesnius, laikytis nustatytų taisyklių. 

          Viena iš prioritetinių gimnazijos veiklos sričių 2017 metais buvo STEAM filosofijos kūrimas. Bendraujant ir bendradarbiaujant stengtasi 

kiekvienam mokiniui sudaryti sąlygos ugdytis bendrąsias ir dalykines kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti. Keturiose nuolat turtinamose 

naujomis priemonėmis bei medžiagomis gamtos mokslų laboratorijose mokiniai vykdė ne tik programose numatytus laboratorinius darbus, bet 

individualiai ar komandomis atliko įvairesnius, sudėtingesnius eksperimentus. 

Gimnazijoje sėkmingai plėtota ir socialinė partnerystė. Sukurtas platus ir veiksmingas socialinių partnerių tinklas, kurio tikslas - 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, panaudojant socialinių partnerių aplinką ir edukacines galimybes, efektyviau pritaikyti ugdymo 

turinį mokinių poreikiams ir gebėjimams, skatinti ir ugdyti mokinius sėkmingai karjerai ir  lyderystei. 

2017 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su „Rasos“ progimnazija (2017-01-18), Irmanto Jagmino UAB (2017-04-03), atnaujinta 

bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru (2017-04-03). 

          Visus metus glaudžiai bendradarbiauta su Šiaulių „Romuvos“, Dainų, Gytarių, Sandoros, Rasos progimnazijomis. Glaudus 

bendradarbiavimas vyksta administracijos, mokytojų metodinių grupių lygmenyje derinant ir planuojant ugdymo turinį, jį efektyviai pritaikant 

kiekvieno mokinio poreikiams ir gebėjimams.  Progimnazijos mokinių bendradarbiavimas su gimnazijos mokiniais bei mokytojais vyksta ir 



pamokinėse, ir popamokinėse veiklose ir tai  leidžia mokiniams geriau pažinti gimnaziją, atrasti savo vietą joje, tikslingai pasirinkti tolimesnį 

mokymąsi. „Romuvos“ ir Dainų progimnazijų vadovai, kaip socialinių partnerių atstovai, yra Gimnazijos tarybos nariai. 

Siekdami įdomesnio, kūrybingesnio bendradarbiavimo mokytojai vedė pamokas socialinių partnerių erdvėse, kultūros įstaigose, įmonėse, 

valdžios institucijose ir kitose aplinkose. Kalbų,  socialinių mokslų pamokos, kitos veiklos pagal STEAM programas vyko ŠU, ŠVK, P. 

Višinskio ir  ,,Aido“ bibliotekose, Šiaulių universiteto botanikos sode, inžinerinėse įmonėse. Gamtos mokslų mokytojai mokiniams organizavo 

kelionę į Krekenavos regioninį parką – tai T. Grotuso projekto dalis.   

Gimnazija tęsė bendradarbiavimą su Naisių Z. Gėlės muziejumi. Kaip ir kiekvienais metais, 1 kl. mokiniams  organizuota ekskursija į 

Naisius, rengtas susitikimas su Z. Gėlės premijos laureatu. Taigi bendravimas su mokslo, verslo, kultūros atstovais padėjo lavinti mokinių 

bendruosius, socialinius ir kultūrinius įgūdžius. 

Siekdama efektyvios ir tikslingos abiturientų tolimesnės karjeros, gimnazija glaudžiai bendradarbiavo (ir bendradarbiauja) su Lietuvos 

universitetais, yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus, Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo bei 

Mykolo Riomerio universitetais. Šių aukštųjų mokyklų atstovai reguliariai atvyksta į gimnaziją ar priima mūsų gimnazistus, kurie supažindinami 

su naujausiais ir įdomiausiais šiuolaikinio mokslo atradimais, tendencijomis. 2017 metais gimnazijoje skaitė paskaitas ir užsiėmimus vedė 

Vilniaus Universiteto, Kazimiero Simonavičiaus, Vytauto Didžiojo, ISM Kauno technologijų universitetų dėstytojai ir studentai. Mokiniai 

lankėsi ir susipažino su Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro erdvėmis ir veikla, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijų 

universitetų laboratorijomis, dirbtuvėmis. Gimnazijoje praktinius užsiėmimus vedė VU ir Thermo Fischer Scientic Lietuva „Mobilioji bioklasė“. 

Gimnazistai pagal projektą „Ateities inžinierius“ lankėsi Ryanair orlaivių aptarnavimo centre Kaune. 

Gimnazija bendradarbiauja ne tik su Šiaulių miesto mokyklomis, partneriški santykiai palaikomi su Mažeikių M. Račkausko, Biržų 

Saulės gimnazijomis, Bubių pagrindine mokykla, Pakruojo rajono Rozalimo vidurine mokykla, Liepojos 5 vidurine mokykla, Chmelnickio 2 

gimnazija. Šis bendradarbiavimas leidžia gimnazistams renginių, konferencijų metu pasidalinti savo patirtimi ir idėjomis su respublikos bei kitų 

šalių bendraamžiais. 

Siekiant efektyvaus mokinių prevencinio ugdymo palaikomi glaudūs ryšiai su Šiaulių miesto Sveikatos biuru, Šiaulių miesto ir rajono 

Policijos komisariato pareigūnais, kurie skaito paskaitas mokiniams, veda užsiėmimus. 

Socialinės partnerystės tinklas plėtotas ir už Lietuvos ribų. 2017 metais projektų dalyviai susitiko su Vokietijos, Lenkijos, Graikijos, 

Islandijos, gimnazijų mokytojais ir mokiniais. Susitikimų metu mokiniai  ugdosi socialines kompetencijas ir kalbinius įgūdžius,  įgauna daugiau 

pasitikėjimo savimi, kultūrinių žinių. 

 Ugdant kultūrinį mokinių išprusimą glaudūs ryšiai palaikomi su Šiaulių miesto Dramos teatru. 2017 metais Šiaulių miesto progimnazijų 

ir gimnazijų mokiniams organizuotas jau tradiciniu tapęs Kultūros egzaminas, gimnazijos bendruomenė kasmet kviečiama stebėti pasirinkto 

Šiaulių dramos teatro spektaklio. 

Per 2017 metus apie 80 procentų gimnazistų dalyvavo įvairiose profesinio veiklinimo, savanorystės veiklose. Pagal savo poreikius jie 

galėjo rinktis pažintinius, patyriminius, intensyvius profesinio veiklinimo vizitus ar savanorystę. 

        Gimnazijoje vykdomi socialiniai, mokomieji, bendruomenės ir tarptautiniai projektai sudarė sąlygas kiekvienam gimnazistui realizuoti save 

ir gilinti žinias įvairiais aspektais. 

           2017 metais mokytojų profesinio tobulėjimo gimnazijoje siekta  įgyvendinant  „Romuvos“ 



gimnazijos vadovo, jo pavaduotojo, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui  specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašą“.  

         Kryptingai tobulinta mokytojų kvalifikacija. Atsižvelgiant į gimnazijos veiklos įsivertinimą  ir strateginius  bei metinius veiklos tikslus 

buvo susitarta  dėl kvalifikacijos tobulinimo prioritetų, numatyti įvairūs būdai ir formos kvalifikacijai tobulinti. 2017 m. organizuoti  seminarai 

mokytojams: ,,Inkliuzinės mokyklos elementai tobulinant ugdymo procesą gimnazijoje“, ,,Emocijų dizainas komandoje, ,,Kaip išmokyti visą 

klasę po vieną? Į mokinį orientuoto ugdymo technologija“. Gimnazijos mokytojai ir patys vedė seminarus: ,,Nuotolinis mokymas“, ,,Geografijos 

mokymas(is)“, ,,Saugaus interneto mokymai mokytojams“ bei organizavo  tarptautines, respublikines  ir bendruomenės konferencijas: ,,Laisvės 

kelias istorijos tėkmėje“, ,,Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“, ,,Bendradarbiavimas – mūsų sėkmė“. 

           Įvairių dalykų mokytojai dalijosi metodine ir dalykine patirtimi, vyko metodiniai susirinkimai  kartu su progimnazijų  mokytojais, 

organizuoti mokytojų, dirbančių 1-4 klasėse pasitarimai, dalykų mokytojų praktinės veiklos vertinimo, plačiojo įsivertinimo srities ,,Lyderystė ir 

vadyba“ pristatymai.   
       Kryptingai buvo naudojami finansiniai ištekliai, tai 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. 
       Zigmo Gėlės auditorijoje pakeistos pakabinamos lubos, aktų salėje restauruotos ir atnaujintos grindys, o sporto salėje atliktas lubų ir sienų 

remontas. Antro aukšto koridoriuje įrengta poilsio zona su odiniais minkštasuoliais. Buvusių kabinetų patalpose įkurtos dvi menų studijos. Siekta 

tobulinti mokymąsi virtualioje aplinkoje. 3-4 klasių mokiniams nupirktos IT paslaugos „Egzaminatorius.lt“, padedančios geriau pasiruošti VBE. 

Gamtos mokslų laboratorijoje naudojama mobili kompiuterinė laboratorija ,,Einstein Lab Mate+“ su šešiais integruotais jutikliais. Ji skirta 

gamtos mokslų projektiniams darbams bei ilgalaikiams eksperimentams atlikti pagal STEAM programą. Mokykla įsigijo ir 3D spausdintuvą, 

naudojamą vykdant integruotus tarpdalykinius  projektus ir tyrimus.  Spalio mėnesį organizuotos PHP programavimo dirbtuvės, mokiniai mokėsi 

kurti internetines aplikacijas. Nuolat atnaujinama gamtos mokslų laboratorijos įranga, skiriama įvairių priemonių ir reagentų. 

         Dėmesys skirtas ir aplinkų bendrakūrai. Mokyklos patalpos dekoruotos mokinių darbais. Atnaujinamos fotografijos, dailės, kompiuterinės 

grafikos darbų parodos. Parengti stendai iš įvairių tarptautinių projektų. Gamtos mokslų kabinetuose eksponuojami mokinių pagaminti modeliai, 

nuotraukos, schemos bei plakatai. 

          Sutvarkyta gimnazijos aplinka (pėsčiųjų takai, atnaujinta įvažiavimo asfalto danga) ir sportui skirtos erdvės: atliktas sporto salės lubų ir 

sienų remontas, rekonstruota vėdinimo sistema sporto salės persirengimo kambariuose, įrengta lauko krepšinio aikštelė. Visa tai rodo, kad 

gimnazija 2017 m. sėkmingai įgyvendino uždavinį - mokymosi erdves pritaikyti ir panaudoti aktyviam, kūrybiškam ugdymui ji tampa patraukli 

ugdymui(si) ir tobulėjimui. 

 2017 m. pabaigoje NMVA vykdytas išorinis gimnazijos veiklos vertinimas parodė, kad gimnazija, tobulindama savo veiklą, 

teisingai nusistato prioritetus, išsikelia tikslus, uždavinius ir pasirenka priemones jiems įgyvendinti. 

          Gimnazijos veiklos tikslai ir prioritetai dera su Valstybine švietimo 2013-2022 metų strategija, ,,Lietuva 2030“ strategija bei Šiaulių miesto 

savivaldybės strateginio plano tikslais. 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. 
          

 



 

 

 

 Gimnazijos 2018  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, socialinius įgūdžius ir dalykines kompetencijas siekiant  ugdymo(si) integralumo. 

1.3. uždavinys: Įgyvendinti STEAM programą bendradarbiaujant su socialinius partnerius.  

1.4. uždavinys: Stiprinti personalo profesinį bendradarbiavimą ir kolegialų mokymąsi. 

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

2.1. uždavinys: Plėsti ugdymo galimybes efektyviai ir veiksmingai paskirstant išteklius. 

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

3 tikslas: Stiprinti bendruomenės narių įsipareigojimą susitarimams. 

3.1. uždavinys: užtikrinti visų bendruomenės narių aktyvų bendradarbiavimą tobulinant gimnaziją.  

3.2. uždavinys: atnaujinti gimnazijos misiją, viziją atsižvelgiant į švietimo politikos aktualijas. 

3.3. uždavinys: susitarti dėl gimnazijos veiklos optimizavimo. 

 

 

 



 

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. 

 

Meninio 

skaitymo 

konkursas 1-4 

kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Sausio 2 

sav. 

Z.Gėlės aud. D.Vėlaitienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

meninio 

skaitymo 

konkursą. 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

bandomasis 

egzaminas 4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Sausio 4 

sav. 

Lietuvių 

kalbos kab. 

G.Samalionienė Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

vertinimas. 

I klasių 

mokinių 

rezultatų 

analizė 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausis 

 

 

Metodinėje  

grupėje 

E. Kazlauskienė 

E. Nachataya 

A. Būdvytytė 

 

 

Palyginsime 8 

klasės ir 1 

gimnazijos 

klasės 

pusmečio 

rezultatus, 

darysime 

išvadas, kaip 

gerinti ugdymo 

procesą. 

Matematikos 

bandomasis 

egzaminas 4 kl. 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Sausio 

29-  

vasario 2 

d. 

  

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D.Alasauskienė 

Z. Savickienė 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, 

gebėjimus ir 

įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 



pasirinkimo 

galimybes 

Užsienio 

kalbos 

bandomasis  

egzaminas  

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

25 

Metodinėje  

grupėje 

I. Adomavičienė 

N. Jackus 

 

 

95 % mokinių 

išlaikys 

bandomąjį 

egzaminą, 

Išsiaiškinsime 

silpnąsias 

vietas, jas 

tobulinsime. 

Fizikos 

mokyklinė 

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Sausis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža, 

A.Pelanskienė 

 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Chemijos 

mokyklinė  

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams  

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Sausis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Jaunųjų tyrėjų 

eksperimentai 

ir projektai 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Sausio – 

birželio 

mėn. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

Sausio -

gruodžio  

mėn. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

L. Kneižienė, 

K.Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 



grupės 

veiklos 

planas 

grupės 

pasitarime 

ekologija 

IT bandomasis 

egzaminas 4 

klasėms 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Vasario 

12- 15d. 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

L.Tankelevičien

ė 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, 

gebėjimus ir 

įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

Raštingumo 

konkursas 

mokyklinis 

turas 1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Vasario 

2 sav. 

221 kab. R.Laurinavičien

ė 

Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto 

raštingumo 

konkursą. 

Susitikimas su 

Gytarių, 

„Romuvos“, 

Dainų, 

„Sandoros“ 

progimnazijų 

lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojais. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Vasario 

4 sav. 

213 kab. G.Trinkaitė Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

pažangos 

analizė. 

Gamtos 

mokslų 

bandomųjų 

egzaminų 4 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

Vasaris Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

L. Kneižienė,   

T. Šėporaitienė, 

R. Uža 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, 

gebėjimus ir 



klasėms 

aptarimas 

veiklos 

planas 

pasitarime įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

gamtos mokslų 

mokytojais  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Vasaris 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Pelanskienė, 

L. Kneižienė 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

X Šiaulių 

krašto vieno 

žanro 

konkursas 

„Kuriame 

memuarus“ 

Gimnazijos 

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

Kovo 15 

d. 

Z.Gėlės aud. D.Jaugienė 

V.Norvaišienė 

Literatūrinės 

patirties 

sklaida. 

Dailyraščio 

konkursas 1-4 

kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Kovo  2 

sav. 

301 kab. G.Samalionienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto  

konkursą. 

Matematikos 

bandomasis 

PUPP darbas 

 

 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Kovas Metodinės 

grupės 

susirinkime 

E. Klimaitė 

V.Daugelavičiūt

ė 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, 

gebėjimus ir 

įgūdžius ir 

sėkmingai 

pasirinks 



tolimesnio 

matematikos 

mokymosi lygį 

Lietuvių kalbos 

bandomosis 

PUPP darbas 2 

kl.  

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Kovo 4 

sav./ 

balandži

o 2 sav. 

Lietuvių 

kalbos kab. 

D.Vėlaitienė 

R.Laurinavičien

ė 

Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

vertinimas. 

Pasaulinė 

Žemės diena: 

pagal atskirą 

renginių planą 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovo – 

balandži

o mėn. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, 

K.Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Darbo su 

gabiaisiais 

mokiniais 

rezultatų 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Balandis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,   

T. Šėporaitienė 

Gabių mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

1-4 klasių 

mokinių DSDI 

egzaminas  

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Balandis 

 

 

 

Metodinėje  

grupėje 

 

 

 

A.Būdvytytė 

 

 

 

 

Išlaikytas DSDI  

 

Bandomasis 

istorijos 

egzaminas. 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Balandis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Mokinių 

pažangos 

stebėsena. 

2 kl. kalbos 

mokėjimo 

lygio 

nustatymo 

testas ir 

rezultatų 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Balandis 

- gegužė  

Metodinėje  

grupėje 

V. Latožienė 

J. Nachataya 

Bus galimybė 

suskirstyti 

mokinius į  

vienodų 

gebėjimų 

grupes. 



analizė.  

LGMO 

(Lietuvos 

gamtos mokslų 

olimpiada) 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gegužė Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Mokinio savęs 

įsivertinimo 

pamokose 

galimybių   

sistemos 

tobulinimo 

aptarimas. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Birželis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Mokinys gebės 

objektyviai 

įsivertinti 

Mokinių 

bendrųjų - 

dalykinių 

kompetencijų  

pasiekimų iš 

gamtos dalykų 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Birželis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Individualizuot

as darbas 

pamokose 

Mokslo 

festivalis 

"Erdvėlaivis 

Žemė"  2018 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Rugsėjis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Tyrėjų naktis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

Rugsėjis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė, 

L. Kneižienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 



planas 

 Brandos darbo    

4 klasėse 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Rugsėjis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Istorijos ir 

geografijos 

VBE 

aptarimas. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Rugsėjis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Mokinių 

pažangos 

stebėsena ir 

išvadų 

pateikimas. 

Rudeniniai 

gimnazijos 

mokinių 

skaitymai 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Spalio 2 

sav. 

Z.Gėlės aud. V.Norvaišienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto  

konkursą 

„Rudens 

godos“. 

XIII laidos 

abiturientų 

VBE 

aptarimas. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Spalio 2 

sav. 

Lietuvių 

kalbos kab. 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

vertinimas. 

Adaptacinio 

laikotarpio       

3 klasių 

mokiniams 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Spalis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža Mokiniai gerai 

jausis gamtos 

mokslų  

pamokose 

Samprotavimo 

rašinių 

konkursas 3-4 

kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Lapkriči

o 2 sav. 

224. kab. D.Vėlaitienė Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto  

konkursą. 



Adaptacinio 

laikotarpio       

1 klasių 

mokiniams 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018 m. 

Lapkritis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Mokiniai gerai 

jausis gamtos 

mokslų  

pamokose 

Biologijos 

mokyklinė  

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams  

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gruodis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,    Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Lietuvos 

fizikos 

čempionatas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gruodis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža, 

A.Pelanskienė 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

olimpiados 

mokyklinis 

turas 1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Gruodži

o 2 sav. 

221 kab. R.Laurinavičien

ė 

Gabiausių 

mokinių 

atranka į miesto  

olimpiadą. 

Kryptingo 

pažinimo ir 

aktyviųjų 

mokymo 

metodų 

taikymo 

patirties 

sklaida 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018m. Metodinėje 

grupėje 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Ugdymo 

proceso 

tobulinimas 



Mokinių 

pažangos 

stebėsenos 

aptarimas 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018m. 

pasibaig

us I-

ąjąm ir 

II-ąjąm 

pusmeči

ui 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Remiantis 

aptarimo 

išvadomis, bus 

numatytos 

tolimesnio 

ugdymo 

perspektyvos 

1.2. Lavinti 

mokinių 

bendruosius, 

socialinius 

įgūdžius ir 

dalykines 

kompetencijas 

siekiant  

ugdymo(si) 

integralumo. 

Vokiečių 

kalbos 

olimpiada 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausis Metodinėje  

grupėje 

A.Būdvytytė Mokinių 

dalyvavimas 

miesto ture. 

1 klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

konkurso 

mokyklinis 

turas 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

9d. 

 

Metodinėje  

grupėje 

R. Švedienė Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

2 klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

konkurso 

mokyklinis 

turas 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

9d. 

 

Metodinėje  

grupėje 

D.Nemeikienė  Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

II-IV klasių 

mokinių išvyka 

į Thermo 

Fisher Lietuva 

ir VU Jungtinį 

Gyvybės 

mokslų centrą 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

Sausio 

11 d. 

Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė Patobulintos 

karjeros 

planavimo 

kompetencijos 

Laisvės gynėjų 

diena. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

12d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

K. Karošaitė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 



I-II gimnazijos 

klasių mokinių 

Šiaulių miesto 

anglų kalbos 

konkursas 

gimnazijoje 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

23d. 

Metodinėje  

grupėje 

V. Latožienė Mokinių 

dalyvavimas 

miesto ture. 

Renginys 

„Alumni 

susitikimas“ 

Mokinių 

seimas 

Sausio 

26 

Administracij

os 

pasitarimuose 

J.Mekšriūnienė Buvusių 

gimnazistų 

susitikimas 

Renginys 

„Kaip tau 

sekasi, 

pirmakursi?“ 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

Sausio 

26 d. 

Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė 

G.Trinkaitė 

K.Gerčaitė 

 

Buvusių 

gimnazistų 

patirties 

pasidalijimas su 

gimnazijos 

bendruomene. 

Istorijos 

olimpiada II- 

IV kl. 

mokyklinis 

turas 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Sausio 4 

savaitė 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Mokinių 

atranka į miesto 

etapą.  

Geografijos 

olimpiada I 

turas. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

30d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė Mokinių 

atranka į miesto 

etapą. 

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

matematikos ir 

IT 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Sausis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

V. 

Daugelavičiūtė 

 

 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 



metodinėmis  

grupėmis 

Pilietinė 

iniciatyva 

„Trispalvis“. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Sausio – 

vasario 

mėn.  

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo. 

ugdymas. 

Saugesnio 

interneto 

savaitė 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. 

vasario 

5- 9 d. 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė Saugesnis 

mokinių 

elgesys e-

erdvėje 

Išvyka į 

Litexpo studijų 

parodą „Įjunk 

ateitį“ . 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

Vasario 

9d. 

Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė 

K.Gerčaitė 

Mokiniai 

patobulins 

karjeros 

planavimo 

įgūdžius 

Šiaulių miesto 

II-III 

gimnazijos 

klasių mokinių 

rusų kalbos 

olimpiada 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Vasario 

13 d. 

Metodinėje  

grupėje 

N. Jackus Mokinių 

dalyvavimas 

miesto ture. 

Šimtadienio 

šventė 

Neformalus 

ugdymas 

Vasario 

15d. 

Auklėtojų 

pasitarime 

K. Gerčaitė Kūrybiškumo, 

meninių 

gebėjimų 

ugdymas, 

gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas 

Šiaulių miesto 

ir rajono 

geografijos 

mokytojų 

konferencija 

„Geografijos 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Vasario 

20d. 

Geografijos 

mokytojų 

metodiniame 

būrelyje. 

J. Mekšriūnienė Gerosios 

patirties 

sklaida. 



mokymo ir 

mokymosi 

proceso 

tobulinimas“. 

Gimtosios 

kalbos 

puoselėjimo 

diena 1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Vasario 

9 d. 

Lietuvių 

kalbos kab. 

G.Samalionienė Netradicinių 

idėjų sklaida, 

bendradarbiavi

mo tradicijų 

tąsa. 

Miesto protų 

mūšis “Ką 

žinai apie 

angliškai 

kalbančias 

šalis?“ 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Vasario 

23 d. 

Metodinėje  

grupėje 

D.Nemeikienė 

V.Balandienė 

Mokinių 

dalyvavimas 

miesto 

renginyje. 

Mokyklinė 

technologijų 

olimpiada 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Vasaris Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

S. Zonienė Ugdomi gabūs 

mokiniai 

Filmų vakaras Mokinių 

seimas 

Vasario 

2 d. 

Mokinių 

seime 

J.Mekšriūnienė Ugdomas 

bendruomenišk

umo jausmas 

IV klasių 

mokinių darbų 

paroda "Dienos 

atradimas" 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Vasaris Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I. Saunorienė Susipažins su 

paroda 



skirta Lietuvos 

100- mečiui. 

Mokinių 

konferencija 

,,Istorinis – 

kultūrinis 

paveldas ir 

asmenybė“, 

skirta Lietuvos 

šimtmečiui.  

  

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Vasaris Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Gerosios 

patirties 

sklaida, 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Nacionalinis 

konkursas ,, 

Lietuvos 

istorijos 

žinovas“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Vasaris Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

K. Karošaitė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

Geografijos 

žinių 

konkursas 

„Mano gaublys 

2018“ 9-12 

klasių 

mokiniams. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Kovo 

1d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė Mokiniai 

praplės savo 

žinias apie 

geografiją 

Konferencija 

„Laisvės kelias 

istorijos 

tėkmėje“. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Kovo 

2d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

K. Karošaitė Gerosios  

patirties 

sklaida, 

kūrybiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas.  

Lietuvių kalba 

linksmai 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Kovo 4 

sav. 

Aktų salė G.Samalionienė Bendradarbiavi

mo tradicijų 

tąsa su miesto 

progimnazijomi

s. 



Meno 

kolektyvų 

šventinis 

koncertas, 

skirtas 

valstybės 100 -

čiui paminėti 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovo 

7d. 

Administraci-

jos pasitarime 

I.Dovidaitienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė. 

Renginys 

„Naktis 

gimnazijoje“ 

Mokinių 

seimas 

Kovo 15 

d. 

Mokinių 

seime, klasių 

seniūnų 

susirinkime 

J.Mekšriūnienė Mokinių 

dalyvavimas 

renginyje, 

bendradarbiavi

mas, 

komunikavimas 

Apskrities rusų 

kalbos 

raiškiojo 

skaitymo 

konkursas 7-12 

kl. mokiniams, 

skirtas 

tarptautinei 

poezijos dienai 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Kovo 

21d. 

Metodinėje  

grupėje 

N.Jackus 

E.Nachataya 

Mokinių 

dalyvavimas 

miesto 

renginyje. 

Respublikinė 

karjeros 

ugdymo 

konferencija 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

Kovo 

23d. 

Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė 

R.Malinauskien

ė 

K.Gerčaitė 

Karjeros 

ugdymo 

patirties 

pasidalijimas 

1 klasių 

mokinių 

istorijos 

olimpiada. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Kovo 4 

savaitė 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I. Lentinienė Mokinių 

atranka į miesto 

etapą. 

Mokyklinis 

raiškiojo 

skaitymo anglų 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

Kovas 

 

 

Metodinėje  

grupėje 

V. Latožienė Atrinkti 

dalyviai į 



kalba konkurso 

turas 

grupė  miesto turą. 

Atviros 

geografijos-

vokiečių 

kalbos 

pamokos 1-3 

kl. 

Projektas 

„Integruotas 

geografijos ir 

vokiečių 

kalbos 

mokymas“. 

Kovas Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė, 

A. Būdvytytė 

Mokinių 

dalyvavimas 

projekte 

Raiškaus 

skaitymo 

konkursas 

vokiečių kalba 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Kovas Metodinėje  

grupėje 

A.Būdvytytė Mokinių 

dalyvavimas 

miesto 

renginyje. 

Šiaulių miesto 

dainų ir šokių 

kolektyvų 

koncertas 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovas Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L.Makarienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė. 

Netradicinė 

pamoka - 

susitikimas su 

E.Griciumi. 

Dalyviai: II-III 

kl. mok. 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Kovas  Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I.Saunorienė  

Pilietiškumo 

forumas 

„Kurianti 

asmenybė – 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Kovas Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Šiaulių miesto 

gimnazijų ir 

progimnazijų 

mokinių 



laisva 

valstybė“. 

bendradarbiavi

mo iniciatyvos. 

Pasaulinės 

Žemės dienos 

minėjimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovo-

balandži

o mėn. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, 

K.Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

ekologija 

Projekto 

„Taupyk 

elektros 

energiją“ 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovas Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža,            

A. Pelanskienė 

Mokinių 

skatinimas 

taupiai naudoti 

gamtos išteklius 

Projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovas Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė, 

K.Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

ekologinėmis 

problemomis, 

aplinkos švara 

Geriamo 

vandens 

tyrimas, skirtas 

Pasaulinei 

vandens dienai 

paminėti. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovas Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

ekologinėmis 

problemomis, 

švaria aplinka 

Konkursas Mokinių Balandži Administracij J.Mekšriūnienė Atrinkti 

mokiniai-



„Aš-lyderis“ seimas o 3d. os 

pasitarimuose, 

Klasių 

auklėtojų 

susirinkime 

lyderiai 

dalyvauja 

miesto etape 

Nominacijos 

„Romuvos 

sėkmė“  

rinkimai 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

Balandis Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė 

K.Gerčaitė 

Išrinktas 

sėkmingai 

karjerą 

planuojantis 

buvęs 

romuvietis, 

ugdymas 

pavyzdžiu. 

Video 

konkursas 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Balandis 

 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė Mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

Romuvos 

garbė 

Neformalus 

ugdymas 

Balandis Administracij

os ir 

specialistų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė Kūrybiškumo, 

meninių 

gebėjimų 

ugdymas, 

gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas 

Geografijos 

žaidimas 

„Europa“ 1-2 

kl. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Gegužės 

9d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė Mokinių 

geografijos 

žinių gilinimas 

3 klasių 

projektinių  

darbų 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

Gegužė Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

L. Kneižienė,  

A. Pelanskienė, 

R.Uža, 

T.Šėporaitienė, 

Įgis pranešimų 

rengimo, 

pristatymo, 

viešo kalbėjimo 



veiklos 

planas 

pasitarime 

 

 

K.Procenko kompetenciją, 

komunikavimo 

kompetenciją, 

pagilins 

dalykines žinias 

Europos 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Gegužė Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I. Lentinienė  

Humanitarų 

dienos. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Gegužės 

2 sav. 

Skaitykla D.Jaugienė Mokinių 

literatūrinių bei 

kultūrinių  

veiklų 

pristatymas. 

Mokyklos 

konferencija 

„Projektinis 

darbas- pirmas 

žingsnis 

ruošiantis 

Brandos 

darbui“. 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Gegužė Metodinėje  

grupėje 

V.Balandienė 

V.Latožienė 

Padės atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis 

užsienio 

kalbomis, padės 

pasirengti 

brandos darbo 

rengimui 

Projekto 

„Taupyk 

elektros 

energiją“ 

pristatymas. 

Projektas 1-ų 

klasių 

mokiniams. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gegužė Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža,            

A. Pelanskienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis fizikos 

mokslu ir jo 

pasiekimais 

LAMA BPO 

prašymų 

Karjeros 

ugdymo 

Gegužė Administracij

os 

Karjeros 

specialistė 

Sėkmingai 

užpildyti 



pildymo 

mokymai IV 

klasių 

mokiniams 

programa pasitarimuose I.Saunorienė LAMA BPO 

prašymai 

Renginys 

„Aktyviausias 

skaitytojas“ 

Biblioteka Gegužės 

3 sav. 

Įsivertinant 

veiklas 

A.Aleknienė Mokiniai 

skatinami 

domėtis grožine 

literatūra. 

Išleistuvių 

karaliaus ir 

karalienės 

rinkimai 

Mokinių 

seimas 

Gegužė Administracij

os 

pasitarimuose 

J.Mekšriūnienė Paskutinio 

skambučio 

metu išrenkami 

karalius ir 

karalienė. 

Paskutinio 

skambučio 

šventė. 

Neformalus 

ugdymas 

Gegužė Auklėtojų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė 

 

 

Kūrybiškumo, 

meninių 

gebėjimų 

ugdymas, 

gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas 

Pilietinė 

iniciatyva, 

skirta Gedulo 

ir vilties dienai 

. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Birželio 

1 sav. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas.  

Talentų šou “X 

faktorius“ 

(mokyklinis) 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Birželio 

1 sav. 

Metodinėje  

grupėje 

E.Kazlauskienė 

V.Latožienė 

Renginys padės 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis  

anglų kalba. 

Mokslo metų Mokinių Birželis Administracij J.Mekšriūnienė  



užbaigimo 

šventė 

seimas os 

pasitarimuose 

Mokinio savęs 

įsivertinimo 

pamokose 

galimybių   

sistemos 

tobulinimo 

aptarimas  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Birželis. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Mokinys gebės 

objektyviai 

įsivertinti 

Mokinių 

bendrųjų - 

dalykinių 

kompetencijų  

pasiekimų ir 

pažangos iš 

gamtos dalykų 

aptarimas   

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Birželis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Individualizuot

as darbas 

pamokose 

Šiaulių 

apskrities 

šokėjų solo, 

duetų ir trio 

konkursas 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

veiklos 

planas 

Birželis 

(arba 

lapkritis) 

Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L.Makarienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė 

Mokslo ir žinių 

diena 

Neformalus 

ugdymas 

Rugsėjo 

1d. 

Administracij

os ir 

specialistų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė Gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas 

Karjeros diena Karjeros Rugsėjo Administracij I.Saunorienė Ugdomos 



ugdymo 

programa 

1 sav. os 

pasitarimuose 

K.Gerčaitė karjeros 

planavimo 

kompetencijos 

Europos kalbų 

diena. 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Rugsėjo 

26 d. 

Metodinėje  

grupėje 

R.Švedienė 

N. Jackus 

J. Nachataya 

Pravestas 

renginys padės 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis 

užsienio 

kalbomis. 

Jaunojo 

gimnazisto 

inauguracija 

Neformalus 

ugdymas 

Rugsėjis Administracij

os ir 

specialistų 

pasitarime 

I. Dovidaitienė Kūrybiškumo 

ugdymas, 

gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas. 

Konstitucijos 

egzaminas 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Rugsėjo 

– spalio 

mėn.  

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I. Lentinienė,  

K. Karošaitė 

 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Mokytojų 

dienos 

minėjimas 

Neformalus 

ugdymas 

Spalio 

5d. 

Administracij

os ir 

specialistų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė Kūrybiškumo 

ugdymas, 

gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas. 

Vokiečių 

kalbos savaitės 

Lietuvoje 

renginys  

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Spalis Metodinėje  

grupėje 

A.Būdvytytė Pravestas 

renginys padės 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis  

vokiečių  kalba. 



II klasių 

mokinių išvyka 

į Jaunimo 

Darbo centrą 

Karjeros 

specialistė 

I.Saunorienė, 

II klasių 

kuratoriai 

Spalis Administracij

os  ir klasių 

auklėtojų 

pasitarimuose 

I.Saunorienė Patobulintos 

mokinių 

profesinio 

pažinimo 

kompetencijos 

Projektinis 

darbas 

„Pėsčiųjų tako 

paslaugų 

tyrimas“.  

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Spalis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė Praktinio darbo 

įgūdžių 

formavimas 

Pilietinė akcija 

„Atminties 

šviesa“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Spalis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I. Lentinienė Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas.  

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių  

progimnazijų  

matematikos ir 

IT 

metodinėmis  

grupėmis 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Spalis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

E.Klimaitė 

 

 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

 Programavimo 

savaitė 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Spalis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

L.Tankelevičien

ė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

informatika 

Gimnazijos 

gimtadienio 

šventė 

Neformalus 

ugdymas 

Spalis Administracij

os ir 

specialistų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė Kūrybiškumo 

ugdymas, 

gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas. 



Informacinės 

valandėlės 

„Pažintis su 

biblioteka“ 1 

kl. mokiniams 

Biblioteka Spalio, 

lapkričio   

mėn. 

Įsivertinant 

veiklas 

A.Aleknienė Mokiniai 

susipažins su 

bibliotekos 

fondo sandara, 

tvarka, taikys 

reikiamus 

informacijos 

paieškos būdus.  

Tolerancijos 

diena 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Lapkriči

o 16d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

I.Saunorienė Bendrųjų 

socialinių ir 

pilietinių 

kompetencijų 

ugdymas 

Oratorinio 

meno 

konkursas 1-2 

kl. 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Lapkritis Metodinėje  

grupėje 

E.Kazlauskienė Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

Konkursas 

‘‘Best in 

English“. 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Lapkritis

. 

Metodinėje  

grupėje 

I.Adomavičienė Pravestas 

renginys padės 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis 

anglų kalba 

Miesto 

vokiečių 

kalbos II-III 

ųjų kalbų 

olimpiada  

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Lapkritis  A.Būdvytytė Pravestas 

renginys padės 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

motyvuos 

mokytis 



vokiečių kalbos 

Susitikimas su 

ŠU 

matematikos ir 

IT dėstytojais 

„Romuvos“ 

gimnazijoje ir 

ŠU. 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Lapkritis 

 

Visus 

metus 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D.  

Alasauskienė 

L.Tankelevičien

ė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

matematika ir 

IT 

Tautosakinė-

kultūrinė 

popietė „Aš 

atidarysiu 

išminties 

skrynią“ 1 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Lapkriči

o 3 sav. 

Z.Gėlės 

auditorija 

R.Laurinavičien

ė 

Bendradarbiavi

mo tradicijų 

tąsa su miesto 

progimnazijomi

s. 

Atvira 

integruota 

geografijos-

ekonomikos 

pamoka. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Lapkritis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė, 

S. Zonienė 

Mokinių 

mokymosi 

krūvio 

mažinimas 

Tarptautinis IT 

konkursas 

„Bebras“ 

 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Lapkritis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė 

 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Kariuomenės 

dienai skirtas 

renginys.  

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Lapkritis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

Istorijos 

mokytojai 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas.  

Eglutės 

įžiebimo 

šventė 

Neformalus 

ugdymas 

Gruodži

o 1d. 

Administracij

os ir 

specialistų 

I.Dovidaitienė Kūrybiškumo 

ugdymas, 

gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas. 



pasitarime 

3  klasių 

mokinių anglų 

kalbos 

olimpiados 

mokyklinis 

turas 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

 Gruodis Metodinėje  

grupėje 

V.Balandienė  

 

Atrinkti 

dalyviai į 

miesto turą. 

Akcija 

„Padovanok 

knygą 

bibliotekai“ 

Biblioteka Gruodži

o 10-

20d. 

Įsivertinant 

veiklas 

A.Aleknienė Mokiniai 

skatinami 

įsijungti į 

labdaringą 

veiklą. 

Konkursas 

„Mokiniai 

prieš AIDS“. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gruodis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė Mokinių 

skatinimas 

domėtis AIDS 

ir narkomanijos 

problemomis 

Gimnazijos IT 

olimpiada 1-2 

ir 3-4 klasių 

mokiniams 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Gruodis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

L.Tankelevičien

ė 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Gimnazijos 

matematikos 

olimpiada 1-2 

klasių 

mokiniams 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Gruodis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

1kl.J.Balsevičie

nė 

2kl. 

D.Alasauskienė 

 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Gimnazijos 

matematikos 

Matematikos 

ir IT 

Gruodis Metodinės 

grupės 

3kl.  

V.Daugelavičiūt

Gabių mokinių 

paieška ir jų 



olimpiada 3-4 

klasių 

mokiniams 

metodinė 

grupė 

susirinkime ė 

4kl  

Z.Savickienė 

saviraiškos 

skatinimas 

Kalėdinis 

vakaras 

Neformalus 

ugdymas 

Gruodis Auklėtojų 

pasitarime 

I.Dovidaitienė Kūrybiškumo, 

meninių 

gebėjimų 

ugdymas, 

gimnazijos 

bendruomenės 

telkimas 

II klasių 

mokinių 

projektinių 

darbų 

pristatymo 

konferencija.  

 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Visus 

2017-

2018 

m.m. 

Metodinėje 

taryboje 

R. Švedienė 

V. Balandienė 

A. Būdvytytė 

E. Kazlauskienė  

J. Nachataya 

 

Padeda 

atskleisti 

mokinių 

kūrybiškumą, 

padės pasirengti 

brandos darbo 

rengimui 

Konsultacijos 1 

– 4 klasių 

mokiniams 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m.  

 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Individualių 

mokymosi 

poreikių 

tenkinimas 

Darbas su 

gabiaisiais 

mokiniais 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m.  Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D. Alasauskienė  

Ir kt. mokytojai 

Gabių mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

Mokinių 

dalyvavimas 

miesto, šalies 

matematikos 

olimpiadose, 

konkursuose 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m.  Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D.Alasauskienė  Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Mokinių 

dalyvavimas  

IT 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

2018 m.  Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė, 

L.Tankelevičien

ė 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 



programavimo 

ir kituose 

konkursuose 

grupė skatinimas 

 Mokinių 

pranešimai 

miesto 

respublikinėse, 

tarptautinėse, 

konferencijose. 

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m.  Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir   

IT mokytojos 

Mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

Profesinio 

veiklinimo 

vizitai, 

susitikimai su 

įvairių 

profesijų 

žmonėmis, 

aukštųjų ir 

profesinių 

mokyklų 

atstovais 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

2018m. Administracij

os 

pasitarimuose 

Karjeros 

specialistė 

I.Saunorienė 

Tobulinamos 

profesinio 

pažinimo, 

karjeros 

informavimo ir 

karjeros 

planavimo 

kompetencijos 

 1.3. 

Įgyvendinti 

STEAM 

programą 

bendradarbiauj

ant su 

socialinius 

partnerius.  

Didžiausio 

mokyklinio 

laikraščio 

kūrimas. 

Šimtmečio 

aidas 

Sausis-

kovas 

Z.Gėlės 

auditorija 

G.Trinkaitė Bendradarbiavi

mo tradicijų 

tąsa su miesto 

progimnazijomi

s. 



 

 

 

"Dešimt triukų 

su skysčiais 

(Mažųjų 

chemikų - 

įdomieji 

bandymai)"     

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė Gebės 

susiplanuoti ir 

atlikti 

nesudėtingus 

bandymus. 

Gebės 

paaiškinti 

bandymo 

rezultatus. 

 

„ Įdomieji 

chemijos 

bandymai su 

buitinėmis 

medžiagomis" 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė 

" Kaip 

išlaisvinti 

Džinę 

(Įdomieji 

chemijos 

bandymai)" 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė 



Renginys 

"Įdomioji 

fizika"   

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža,            

A. Pelanskienė 

Skatins domėtis 

gamtos 

mokslais, 

pažinti 

atradimo 

džiaugsmą. 

 “Kodėl šviečia 

lemputė” 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža,            

A. Pelanskienė 

“Magnetai 

mūsų 

gyvenime”  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

R. Uža,            

A. Pelanskienė 

 „Kiaušinių 

šokis“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 



„Pažink save“ Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė Skatins domėtis 

gamtos 

mokslais, 

pažinti 

tyrinėjimo 

džiaugsmą. 

 

 „Neregimųjų 

pasaulis“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

Matematinė 

karuselė  

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

D.Alasauskienė 



Pažaiskime 

matematiką 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

E.Klimaitė 

V.Daugelavičiūt

ė 

Bendradarbiavi 

mas su 

progimnazijomi

s ir mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

Protų mūšis  Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

J.Balsevičienė Bendradarbiavi 

mas su 

progimnazijomi

s ir mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

Matematika 

kitaip (7- 8 kl.) 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Z.Savickienė Bendradarbiavi 

mas su 

progimnazijomi

s ir mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 

 " Jaunieji 

išradėjai: 

pirmas žingsnis 

į elektronikos 

pasaulį" 

"3D 

modeliavimas"

  

"Mobiliųjų 

aplikacijų 

kūrimas" 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

N.Bružaitė Bendradarbiavi 

mas su 

progimnazijomi

s ir mokinių 

saviraiškos 

skatinimas 



Įgyvendinamos 

STEAM 

programas su 

ŠU ir ŠVK 

organizuojant 

mokinių 

profesinį 

veiklinimą 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

2018m. Administracij

os 

pasitarimuose 

I.Saunorienė 

K.Gerčaitė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

 

Įgytos 

inžinerinių 

specialybių 

profesijų 

pažinimo 

kompetencijos 

1.4 Stiprinti 

personalo 

profesinį 

bendradarbiavi

mą ir kolegialų 

mokymąsi. 

 

Metodinis 

renginys 

„Lituanistas 

lituanistui“ 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Sausis-

balandis 

Lietuvių 

kalbos kab. 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Dalijimasis 

gerąją patirtimi. 

Šiaulių miesto 

rusų kalbos 

mokytojų  Aps

krito stalo 

diskusija 

„Mokinių 

dalykinių 

kompetencijų 

ugdymas „  

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Sausio 

10d. 

Metodinėje  

grupėje 
N. Jackus 

J. Nachataya 

Bus galimybė 

susipažinti su 

dalyko ir 

metodų 

naujovėmis 

Susitikimas su 

„Romuvos“, 

Gytarių, Dainų 

, „Sandoros“ ir 

Gegužių 

progimnazijų 

gamtos mokslų 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Vasaris Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 



metodinėmis 

grupėmis 

Mokytojų 

asmeninės 

patirties 

sklaida 

„Kolega 

kolegai“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Balandis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

T.Šėporaitienė  Mokytojų 

bendradarbiavi

mo stiprinimas 

Kūno kultūros 

mokytojų 

susitikimas su 

,,Romuvos‘‘ 

progimnazijos 

kūno kultūros 

mokytojais. 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Birželis Metodinėje 

grupėje 

A.Burdinienė Tęstinumo, 

nuoseklumo 

užtikrinimas 

Metodinis 

pasitarimas su 

“Romuvos”, 

Dainų, Gytarių  

progimnazijų 

anglų kalbos 

mokytojomis . 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Spalio 1 

sav. 

Metodinėje  

grupėje 

D.Nemeikienė Gausime 

papildomos 

informacijos 

apie esamus 1 

kl. mokinius,jų 

gebėjimus. 

VBE rezultatų 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

Spalis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

T.Šėporaitienė, 

L.Kneižienė 

Mokymosi 

rezultatų 

analizavimas 



planas pasitarime 

Gamtos dalykų 

mokytojų 

veiklos 

savianalizė 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Spalis Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,    

T. Šėporaitienė, 

R. Uža, 

A.Pelanskienė, 

K.Procenko 

Mokytojų 

dalykinių 

kompetencijų 

įsivertinimas. 

Metodinių 

priemonių 

paroda. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Gruodži

o 3 sav. 

Skaitykla Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Pedagoginės 

patirties skaida. 

Metodinių 

darbų 

pristatymas  

 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

Gruodis Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Ugdymo 

proceso 

tobulinimas 

Kursų ir 

seminarų 

medžiagos 

sklaida 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinėje  

grupėje 

Visi mokytojai Bus galimybė 

susipažinti su 

dalyko ir 

metodų 

naujovėmis. 

  Atestacijos 

komisijos 

posėdis 

Atestacijos 

programa 

06-14 Atestacijos 

komisijoje 

V. Giedraitis Priimtas 

sprendimas dėl 

mokytojos S. 

Zonienės 

atestavimo vyr. 

mokytojo 

kvalifikacinei 

kategorijai. 

Atestacijos 

komisijos 

Atestacijos 

programa 

12-28 Atestacijos 

komisijoje 

V. Giedraitis Priimtas 

sprendimas dėl 



posėdis perspektyvinės 

atestacijos 

programos. 

Seminaras apie 

ugdymo(si) 

įvairovę 

Kvalifikacijo

s tobulinimo 

programa 

04-05 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė Bus 

įgyvendinamos 

išorės vertinimo 

rekomendacijos 

Seminaras apie 

vertinimo 

įvairovę 

Kvalifikacijo

s tobulinimo 

programa 

04-05 Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė Bus 

įgyvendinamos 

išorės vertinimo 

rekomendacijos 

2. Patrauklios 

ugdymui(si) ir 

tobulėjimui gimnazijos 

infrastruktūros kūrimas 

ir efektyvus 

panaudojimas. 

2.1 Plėsti 

ugdymo 

galimybes 

efektyviai ir 

veiksmingai 

paskirstant 

išteklius. 

 

 

Metų knygos 

rinkimams 

skirtas 

renginys 2 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Vasario 

2 sav. 

Skaitykla G.Trinkaitė Kultūrinių 

reiškinių 

aktualizavimas. 

„Švari kalba-

švari galva“ 1-

2 kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Vasaris 309 kab. V.Norvaišienė Gimtosios 

kalbos 

konkursas 

virtualioje 

erdvėje. 

Vadovėlių 

poreikio 2018-

2019 m.m. 

tyrimas 

Biblioteka Balandis Metodinėje 

taryboje 

A.Aleknienė Racionaliai ir 

maksimaliai 

panaudoti 

bibliotekai 

skirtas lėšas 

Vadovėlių 

2018-2019 

m.m. 

užsakymas 

Biblioteka Gegužė  A.Aleknienė 100 proc. 

mokiniai  bus 

aprūpinti 

vadovėliais 



Mokytojų 

parengtų 

mokymo 

priemonių 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gruodis 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,    

T. Šėporaitienė, 

R. Uža, 

Bus dalinamasi 

patirtimi 

  IKT taikymas 

pamokose. 

 Pamokų 

tobulinimas, 

parenkant 

tinkamus 

mokymo 

metodus, 

mokymo 

priemones , 

skatinančias 

mokinių 

savarankišką 

mokymąsi 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018 m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Naujų 

elektroninių 

mokymo(-si) 

priemonių 

efektyvesnis 

taikymas 

2.2. Mokymosi 

erdves 

pritaikyti ir 

panaudoti 

aktyviam, 

kūrybiškam 

ugdymui. 

 

 

Renginys ,,Šitą 

žemę man 

likimas 

dovanojo‘‘ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Vasaris Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

V. Užienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė, 

norinti 

dalyvauti 

meniniame 

gyvenime 

,,Buvusieji ir 

esami‘‘ sporto 

Menų, 

technologijų 

Vasaris Menų, 

technologijos 

D. Gaubienė Fizinio 

aktyvumo 



varžybos. ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

skatinimas 

,,Užgavėnės‘‘ Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Vasaris Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

S.Zonienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė, 

norinti aktyviai 

dalyvauti 

meniniame 

gyvenime 

Respublikinis 

vaikų ir 

jaunimo 

festivalis 

,,Paukščiai‘‘ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Kovo 16 Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A .Kardašienė Ugdomi gabūs 

mokiniai 

Krepšinio 

turnyras 

A.Sireikos 

taurei laimėti 

Menų, 

technologi-

jos ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

Kovas Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Gaubienė Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 



planas 

Literatūrinis 

protmūšis, 

skirtas 

Knygnešio 

dienai paminėti 

2 kl.  

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Kovo 2 

sav. 

Šiaulių miesto 

savivaldybės 

P.Višinskio 

viešosios 

bibliotekos 

„Aido“ filialas 

G.Trinkaitė Literatūrinės 

patirties 

sklaida. 

Grožinių tekstų 

ištraukų 

iliustracijų 

konkursas 1-2 

kl. 

Lietuvių 

kalbos 

metodinė 

grupė 

Balandži

o 2 sav. 

Skaitykla G. Trinkaitė  Kūrybiškumo 

ugdymas. 

Šiaulių miesto 

mokinių dainų 

anglų kalba 

konkursas. 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Balandis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Kardašienė Ugdomi gabūs 

mokiniai. 

,,Romuvos‘‘ 

gimnazijos 

balsas 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

Balandis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Kardašienė Ugdomi gabūs 

mokiniai 



planas 

Velykinis 

tinklinio 

turnyras 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Balandis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas. 

Istorijos ir 

pilietiškumo 

pagrindų  

pamokos 

Lietuvos 

Respublikos 

Prezidentūroje 

ir Genocido 

aukų 

muziejuje.  

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Balandis Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

N. Vaigauskienė Istorinių žinių 

gilinimas 

A.Kardašienės 

vadovaujamų 

kolektyvų ir 

solistų vakaras 

,,Atsiliepk 

dainoj‘‘ 

Menų, tech-

nologijų ir 

kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas. 

Gegužė Menų, techno-

logijų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Kardašienė Ugdomi gabūs 

vaikai. 

Sporto 

aikštelės 

Menų, 

technologijų 

Gegužė Menų, 

technologijų ir 

D.Gaubienė Fizinio 

aktyvumo 



atidarymui 

krepšinio 

varžybos 3x3. 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas. 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime. 

A.Burdinienė skatinimas. 

Išvyka į 

Šiaulių 

meteorologijos 

stotį.  Pamoka 

„Orai ir jų 

stebėjimas“. 

Socialinių 

mokslų 

metodinė 

grupė 

Gegužė Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

J. Mekšriūnienė Pamokos 

netradicinėje 

aplinkoje 

Sporto 

renginiai, skirti 

Europos dienai 

paminėti. 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gegužė Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime. 

D.Gaubienė 

A.Burdinienė 

Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas, 

fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Futbolo 

turnyras, 

skirtas miesto 

gimtadieniui 

paminėti. 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas. 

Rugsėjis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime. 

D.Gaubienė Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

Susitikimas su 

42-uoju 

Gimnazijos 

projektas 

Spalis Aktų salė V.Norvaišienė Kultūrinės 

patirties 



Z.Gėlės 

laureatu 3-4 kl. 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

D.Jaugienė sklaida. 

Netradicinė 

anglų kalbos 

pamoka  

„Crimes“ 2 kl. 

Šiaulių miesto 

VPK 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Spalis Metodinėje  

grupėje 

E. Kazlauskienė Išnaudotos 

socialinių 

partnerių erdvės 

ir praplėstos 

ugdymo 

galimybės. 

Tinklinio 

turnyras 

,,Gyvenk 

sveikiau dėl 

rytojaus‘‘ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

plane. 

Lapkritis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Burdinienė Sveikos 

gyvensenos 

įgūdžių 

stiprinimas. 

Krepšinio 

turnyras 

direktoriaus 

V.Giedraičio 

taurei laimėti 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

plane. 

Gruodis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

D.Gaubienė Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas 

A.Kardašienės 

vadovaujamų 

kolektyvų 

Kalėdinis 

vakaras-

koncertas. 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

Gruodis Menų, techno-

logijų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

A.Kardašienė Gabių mokinių 

ugdymas. 



,,Tarptautinė 

arbatos diena‘‘ 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas. 

Gruodis Menų, 

technologijų ir 

kūno kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

S.Zonienė Ugdoma 

kūrybinga 

asmenybė 

Netradicinė 

pamoka 

skaitykloje 

Užsienio 

kalbų 

metodinė 

grupė 

Gruodis Metodinėje  

grupėje 

I.Adomavičienė  

Mokyklos 

erdvių bei 

gamtos mokslų 

laboratorijų 

tikslingas 

panaudojimas 

organizuojant 

gamtos mokslų  

renginius bei 

netradicines 

pamokas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,  

R. Uža 

Skatins 

mokinių 

saviraišką ir 

padės pasirinkti 

profesiją 

Projektinių 

darbų 3 klasėse 

vykdymas 

gamtos mokslų 

laboratorijose 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė,  

A. Pelanskienė, 

R.Uža, 

T.Šėporaitienė, 

K.Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais, 

stebėti ir 

tyrinėti. 



planas  

Kabinetų ir 

laboratorijų 

priežiūra 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2018m. Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Sukurta jauki, 

tvarkinga 

mokymosi 

aplinka 

Kabinetų 

priežiūra ir 

turtinimas 

Matematikos 

ir IT 

metodinė 

grupė 

2018m. Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Matematikos ir 

IT mokytojos 

Sukurta jauki, 

tvarkinga, 

mokymąsi 

skatinanti  

aplinka 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

01-30 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Bus aptarti I 

pusmečio 

ugdymo 

rezultatai, 

priimti 

sprendimai dėl 

veiklos 

tobulinimo. 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

04-05 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Bus susitarta 

dėl 2018-2019 

m.m. ugdymo 

plano rengimo. 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

06-12 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Bus aptartas 

2017-2018 

m.m. ugdymo 

plano 

įgyvendinimas 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

08-31 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Bus aptarti 

ugdymo 

prioritetai 



2018-2019 

m.m. 

Mokytojų 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

11-27 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Bus pristatyti 

strateginis ir 

2019 metinis 

veiklos planas. 

Gimnazijos 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

01-31 Administracij

os posėdyje 

R. Pocevičienė Tarybos nariai 

bus 

supažindinti su 

išorės vertinimo 

ataskaita ir 

veiklos 

tobulinimo 

kryptimis. 

Gimnazijos 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

06-14 Administracij

os posėdyje 

R. Pocevičienė Tarybos nariai 

pateiks savo 

pasiūlymus dėl 

2018-2019 

m.m. ugdymo 

plano 

Bendruomenės 

konferencija 

Metinis 

planas 

03-07 Gimnazijos 

taryboje 

R. Pocevičienė Aptartas 

gimnazijos 

veiklos 

tobulinimas 

Bendruomenės 

konferencija 

Metinis 

planas 

10-23 Gimnazijos 

taryboje 

R. Pocevičienė Aptartas 

gimnazijos 

veiklos 

tobulinimas, 

veiklos kryptys, 

prioritetai. 

  I kl. tėvų 

susirinkimai 

Susirinkimų 

planas 

 Administracij

os posėdyje 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Aptarti I kl. 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 



I kl. tėvų 

susirinkimai 

Susirinkimų 

planas 

02-05 

09-11 

Administracij

os posėdyje 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Aptarti I kl. 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 

II kl. tėvų 

susirinkimai 

Susirinkimų 

planas 

02-06 

10-09 

Administracij

os posėdyje 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Aptarti II kl. 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 

III kl. tėvų 

susirinkimai 

Susirinkimų 

planas 

02-13 

10-02 

Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė Aptarti III kl. 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 

VI kl. tėvų 

susirinkimai 

Susirinkimų 

planas 

02-07 

10-03 

Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė AptartiV I kl. 

mokinių 

pasiekimai ir 

pažanga 

Tėvų diena Veiklos 

planas 

03-27 Administracij

os posėdyje 

Skyrių vedėjai Bus plėtojamas 

bendradarbiavi

mas su tėvais 

  Tėvų diena Veiklos 

planas 

11-14 Administracij

os posėdyje 

Skyrių vedėjai Bus plėtojamas 

bendradarbiavi

mas su tėvais 

 3.2. Atnaujinti 

gimnazijos 

misiją, viziją 

atsižvelgiant į 

švietimo 

politikos 

aktualijas. 

Gimnazijos 

tarybos posėdis 

Posėdžių 

planas 

01-31 Administracij

os posėdyje 

V. Giedraitis Tarybos nariai 

pateiks 

siūlymus, tarsis 

dėl gimnazijos 

vizijos, misijos. 

Tyrimas 

„Mūsų 

lūkesčiai“ 

Veiklos 

planas 

Kovo 

mėn. 

Administracij

os posėdyje 

V. Sitnikienė Bus išsiaiškinta, 

kaip pasikeitė 

bendruomenės 

prioritetai 

Konkursas 

„Kokia turi 

būti gimnazija“ 

Veiklos 

planas 

Balandži

o mėn. 

Administracij

os posėdyje 

Mokinių seimas Bus parengta 

vizijos ir 

misijos nauja 



redakcija 

Renginys „Mes 

romuviečiai“ 

Veiklos 

planas 

Spalis Administracij

os posėdyje 

Mokinių seimas Bus pristatyta 

darbo grupės 

parengta vizijos 

ir misijos nauja 

redakcija 

3.3. Susitarti 

dėl gimnazijos 

veiklos 

optimizavimo 

Parengtas ir 

patvirtintas II 

pusmečio 

tvarkaraštis 

Direktoriaus 

įsakymas 

Iki 01-15 Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė Patobulintas 

mokinių 

tvarkaraštis. 

I kl. mokytojų 

pasitarimai 

Pasitarimų 

grafikas 

03-15 

11-14 

Administracij

os posėdyje 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

geriau pažins 

mokinius, 

susitars dėl 

vieningos 

veikimo 

strategijos. 

II kl. mokytojų 

pasitarimai 

Pasitarimų 

grafikas 

03-27 

11-27 

Administracij

os posėdyje 

Pagrindinio 

ugdymo 

skyriaus vedėjas 

Mokytojai 

geriau pažins 

mokinius, 

susitars dėl 

vieningos 

veikimo 

strategijos. 

III kl. 

mokytojų 

pasitarimai 

Pasitarimų 

grafikas 

03-22 

11-13 

Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė Mokytojai 

geriau pažins 

mokinius, 

susitars dėl 

vieningos 

veikimo 

strategijos. 

VI kl. 

mokytojų 

pasitarimai 

Pasitarimų 

grafikas 

03-13 

11-13 

Administracij

os posėdyje 

K. Gerčaitė Mokytojai 

geriau pažins 

mokinius, 



susitars dėl 

vieningos 

veikimo 

strategijos. 

 

 ______________________________________________________________________________________________ 


