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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS....................... 

 

2018 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

 

     2018 metų tikslas – aktyvios, atsakingos ir kūrybingos asmenybės ugdymas – buvo nuosekliai įgyvendinamas. Gimnazijoje kokybiškai 

įgyvendinamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos siekiant kiekvieno mokinio pažangos: anksčiau sukurta toliau sėkmingai veikė savita 

mokinių individualios pažangos mokantis ir įgyjant bendrąsias–socialines kompetencijas stebėsenos sistema. Visų grupių, klasių ir individualūs 

mokinių pasiekimai buvo sistemingai užfiksuojami elektroniniame dienyne, individualios pažangos stebėsenos lape, reguliariai aptariami su mokiniu, 

jo tėvais (globėjais, rūpintojais).  

    Gimnazijos pedagogai detaliai analizavo Nacionalinio egzaminų centro pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų 

(BE) palyginamąsias rezultatų suvestines, gautus duomenis lygino su gimnazijos įvertinimais, apmąstyta informacija tikslingai ir efektyviai buvo 

panaudota ugdymo(si) kokybei pamokose gerinti. 

    Gabiems ir talentingiems mokiniams gimnazijoje tikslingai buvo kuriami specialūs ugdymosi iššūkiai, kūrybiškai organizuojama meninius, 

sportinius, technologinius, socialinius, lyderystės gebėjimus plėtojanti popamokinė veikla. Mokiniai aktyviai dalyvavo olimpiadose, konkursuose. 

Svarių laimėjimų pasiekta tarptautinėse, šalies ir miesto olimpiadose. Ričardas Navickas Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiadoje laimėjo sidabro 

medalį. Respublikoje organizuotuose mokinių čempionatuose ir olimpiadose pasiekta svarių fizikos laimėjimų: Lietuvos fizikos čempionate Ričardas 

Navickai užėmė II vietą, respublikinėje fizikos olimpoadoje Ričardas Navickas laimėjo III vietą, Justinas Turčak ir Eglė Tankelevičiūtė apdovanoti 

ŠMM pagyrimo raštais. Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiadoje Emilija Japertaitė užėmė III vietą, astronomijos olimpiadoje Justinas Turčak pelnė 

III vietą, Erika Mickūnaitė filosofijos olimpiadoje apdovanota ŠMM pagyrimu. Gimnazijos mokiniai dalyvavo visų dalykų olimpiadų miesto turuose ir 

užėmė prizines vietas: keturios prizinės vietos užimtos fizikos olimpiadoje, trys prizinės vietos laimėtos biologijos ir istorijos olimpiadoje, po dvi 

prizines vietas laimėta lietuvių kalbos, matematikos informacinių technologijų, chemijos, fizikos olimpiadose, vieną – rusų kalbos, geografijos 

olimpiadose, dvi prizinės vietos laimėtos anglų kalbos konkurse, viena – lietuvių kalbos meninio skaitymo konkurse, ansamblis „Fresko“, laimėjęs 

zoninį turą pateko į respubliknį „Dainų dainelės“ turą. Džiaugtasi gimnazijos sportininkų pergalėmis įvairiose varžybose. Mokiniai, garsinę gimnazijos 

vardą mieste, respublikoje bei už jos ribų, taip pat jų tėvai ir mokytojai pagerbti tradiciniu tapusiame gimnazijos renginyje „Romuvos 

garbė“,  sportininkams, jų tėvams ir mokytojams pagerbti buvo suorganizuotas vakaras„Romuvos“ garbė 2018. Sportas“. Informacija apie puikius 

mokinių pasiekimus operatyviai buvo skelbiama gimnazijos interneto svetainėje, laikraštyje „Romuva“. 



     Gimnazijoje akivaizdžiai efektyvėjo vokiečių kalbos mokymas(is). Šią kalbą pasirinkę mokiniai išbandė savo žinias ir gebėjimus tarptautiniame 

vokiečių kalbos egzamine: 2018 m. kovą, balandį tarptautinį vokiečių kalbos sertifikatą DSDI (A2-B1) laikė penki trečių klasių moksleiviai ir visi jį 

išlaikė. 2018 m. sausį tarptautinį vokiečių kalbos sertifikatą DSDII (B2-C1) laikė vienas ketvirtos klasės moksleivis, kurio žinios buvo įvertintos DSDII 

C1 diplomu. 

    Minint Lietuvos valstybės šimtmetį veiklos buvo orientuotos į renginius ir veiklas, kurios   lavintų ugdytų mokinių patriotines ir pilietines vertybes: 

organizuota pilietinė iniciatyva „Trispalvis“, pilietiškumo forumas „Kurianti asmenybė – laisva valstybė“, pilietinė akcija „Atminties šviesa“.  

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

regiono mokinių teorinėje praktinėje konferencijoje  „Su Tėvynės šviesa per pasaulį“, tarptautinėje teorinėje-praktinėje konferencijoje „Laisvės kelias 

istorijos tėkmėje“, Septintojoje respublikinėje konferencijoje – seminare „Gimtoji kalba mokykloje“. ,,Istorinis – kultūrinis paveldas ir asmenybė“. , 

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.  

    Siekiant efektyvios ir tikslingos abiturientų tolimesnės karjeros, gimnazijoje didelis dėmesys buvo skiriamas karjeros ugdymui. Mokinių karjeros 

planavimas, profesinis informavimas, konsultavimas ir veiklinimas buvo integruotas į gimnazijos ugdymo planą. Kryptingai veikė Karjeros ir 

socialinių kompetencijų ugdymo centras. Pagalbą mokiniams kūrybiškai teikė karjeros specialistė ir socialinių kompetencijų ugdymo bei savanorystės 

koordinatorė, klasių vadovai ir kuratoriai. Tikslingai buvo bendradarbiaujama su universitetais, miesto įmonėmis ir įstaigomis. Kūrybiškai 

organizuojamos karjeros dienos, mokinių išvykos į studijų mugę. organizuojamos karjeros dienos, mokinių išvykos į studijų mugę.  

     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, organizuotas vieno žanro kūrybos konkursas „Kuriame memuarus“, taip pat vyko projekto dalyvių 

renginys literatūriniame Z.Gėlės muziejuje Naisiuose. 

     Gimnazijoje vykę tarptautiniai Erasmus+ projektai padėjo 2-4 klasių mokiniams tobulinti anglų kalbos žinias ir gebėjimus tarptautiniame kontekste. 

      Buvo pakoreguota STEAM programa, kuri orientuota į aktyvaus mokymosi formas. Įgyvendinant STEAM programą kiekvienam mokiniui 

bendraujant ir bendradarbiaujant buvo sudarytos sąlygos ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tyrinėti, aktyviai veikti. Daug dėmesio skirta 

veikloms ne mokykloje. Ugdymas(is) ne mokykloje sudaro mokiniams praktinių galimybių pažinti realią tikrovę, įgyti įvairesnės socialinės, 

komunikacinės ir kultūrinės patirties, todėl mokymasis ne mokykloje buvo sustiprinamas ir plėtojamas: mokiniai dalyvavo programavimo PHP 

dirbtuvėse, edukacinėje išvykoje į ŠPRC ,,Interneto kabelio jungimas“ ir ,,Kompiuterinių žaidimų kūrimas“ mokymuose Šiaulių universitete. 2018 

metais pirmos klasės mokiniai turėjo galimybę pasirinkti inžinerinę kryptį ir gilinti žinias bei tobulinti gebėjimus ,,Finansų matematikos“ pamokose, 

vykusiose bankuose. STEAM programa gimnazijoje įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais - „Romuvos“, Dainų, Gytarių,  

Sandoros progimnazijomis. 

       Bendruomenė didžiuojasi veiklos pasiekimais ir įvertinimais: gimnazija yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrės 2018 m. lapkričio 

14 d. įsakymu patvirtintame Stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčių mokyklų trisdešimtuko sąraše, kurį sudarant  mokyklų veikla įvertinta 

pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus kriterijus. 

       Gimnazijoje mokiniams sudarytos sąlygos plėtoti bendrąsias-socialines kompetencijas dalyvaujant socialinėje, projektinėje, mokinių savivaldos, 

savanorystės, DofE ir panašiose veiklose.  Jie skatinami patys aktyviai dalyvauti apibendrinant savo bendrųjų-socialinių kompetencijų pasiekimus ir 

pažangą. Gimnazija kartu su visomis Šiaulių miesto ugdymo įstaigomis, institucijomis, įmonėmis aktyviai dalyvavo Šiaulių miesto socialinių 

kompetencijų ugdymo socialinių partnerių tinkle. 2018 m. pradėta įgyvendinti prevencinė programa VEIK. Ugdymo kokybė, mokinių saugumo 

užtikrinimas yra stipriausios gimnazijos veiklos sritys.  
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Tikslai 

 

Uždaviniai Pagrindinės 

priemonės 

Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur 

aptariama, 

analizuojama 

Atsakingas Organizatorius Laukiamas 

rezultatas 

SAUSIS 

1. Aktyvios, 

atsakingos ir 

kūrybingos 

asmenybės 

ugdymas. 

1.1. 
Kokybiškai 

įgyvendinti 

ugdymo 

programas 

siekiant 

kiekvieno 

mokinio 

pažangos. 

 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės 

tarybos 

planas 

2019 m. 4 

sav. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Natalija Jackus Bus priimti 

sprendimai dėl 

mokinių namų 

darbų krūvio 

optimizavimo. 

Administracijos posėdis Administr

acijos 

posėdžių 

planas 

2019-01-

08 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus aptartas ir 

įvertintas mokinių 

pažangos 

stebėjimas 

gimnazijoje 

VGK posėdis VGK  

veiklos 

planas 

2019 m. VGK posėdyje Marta Stonienė Edita Klimaitė Bus parengtos 

rekomendacijos 

darbui su spec. 

poreikių 

mokiniais. 

VASARIS 

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas I pusmečio mokinių 

pasiekimams apibendrinti  

Veiklos 

planas 

2019-02-

11  

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Metodinė taryba Bus priimti 

sprendimai 

pasiekimams 

gerinti 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-02-

05 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus aptarti I 

pusmečio 

pasiekimai 

Diskusija dėl kontrolinių ir 

namų darbų. 

Metodinės 

tarybos 

planas 

2019-02- Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Natalija Jackus Metodinės 

tarybos nariai 

Bus suderintos 

mokinių ir 

mokytojų 

pozicijos dėl 

mokymosi krūvių. 

KOVAS 

Pilietiškumo forumas 

„Kurianti asmenybė – laisva 

Socialinių 

mokslų 

2019 m. 

kovas 

Socialinių 

mokslų 

Nida 

Vaigauskienė 

Nida 

Vaigauskienė 

Šiaulių miesto 

gimnazijų ir 



valstybė“ metodinės 

grupės 

planas 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

progimnazijų 

mokinių 

bendradarbiavimo 

iniciatyvos 

 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-03-

05 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus aptarti 

ugdymo plano 

rengimo etapai 

Tėvų diena Veiklos 

planas 

2019-03-

22 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Skyrių vedėjai Tėvai bus 

informuoti apie 

vaikų pasiekimus 

BALANDIS 

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas I pusmečio mokinių 

pasiekimams apibendrinti  

Veiklos 

planas 

2019-04-

24  

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Metodinė taryba Bus priimti 

sprendimai dėl 

2019-2020 m.m. 

ugdymo plano. 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės 

tarybos 

planas 

2019-04-

25 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Natalija Jackus Bus priimti 

sprendimai dėl 

kitų metų ugdymo 

plano  

GEGUŽĖ 

3 klasių projektinių  darbų 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

gegužė 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

 

 

Teresė 

Šėporaitienė 

Biologijos, 

chemijos, 

fizikos 

mokytojai 

Įgis pranešimų 

rengimo, 

pristatymo, viešo 

kalbėjimo 

kompetenciją, 

pagilins dalykines 

žinias 

BIRŽELIS 

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas 2018-2019 m.m. 

mokinių pasiekimams 

apibendrinti 

Veiklos 

planas 

2019-06-

21  

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Skyrių vedėjai Bus priimti 

sprendimai 

pasiekimams 

gerinti 

Projektų diena I-III klasių 

mokiniams 

 

Ugdymo 

planas 

2019 m. 

birželio 

17-18 d. 

Administracij

os pasitarime 

Kristina 

Gerčaitė 

Projektų 

vadovai 

Mokiniai pagilins 

savo gebėjimus 

įvairiose srityse 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės 2019-06- Metodinės Vanda Natalija Jackus Bus priimti 



tarybos 

planas 

04 tarybos 

posėdyje 

Sitnikienė sprendimai dėl 

vertinimo aprašo 

tobulinimo 

Mokslo metų užbaigimo 

šventė 

Veiklos 

planas 

2019-06-

21 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Marta Stonienė Klasių 

auklėtojai 

Renginyje 

dalyvaus 360 

mokinių 

                                                                                                 RUGPJŪTIS 

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas 2019-2020 m.m. 

ugdymo planui pristatyti 

Veiklos 

planas 

2019-08-

29 

Administracij

os pasitarime 

Vytautas 

Giedraitis 

Pavaduotoja, 

skyrių vedėjai 

Mokytojai susitars 

dėl UP nuostatų 

įgyvendinimo 

Gimnazijos tarybos posėdis, 

skirtas 2019-2020 m.m. 

ugdymo planui tvirtinti 

Veiklos 

planas 

2019-08-

30 

 Tarybos 

pirmininkė 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Bus pritarta UP 

RUGSĖJIS 

Mokslo metų pradžios šventė Veiklos 

planas 

2019-09-

02 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Šventėje dalyvaus 

500 mokinių 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-09-

10 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus susitarta dėl 

veiklų 

bendruomenei 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės 

tarybos 

planas 

2019-09-

23 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Natalija Jackus Bus priimti 

sprendimai dėl 

metodinės veiklos 

krypčių 

VGK posėdis VGK  

veiklos 

planas 

2019-09-

16 

VGK 

posėdyje 

Marta Stonienė Edita Klimaitė Bus aptartas 

pagalbos teikimas 

spec. poreikių 

mokiniams. 

SPALIS 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-10-

08 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus susitarta dėl 

STEAM 

programos 

įgyvendinimo 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-10-

08 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus aptarti 

mokinių VBE 

pasiekimai  

LAPKRITIS 



Tėvų diena Veiklos 

planas 

2019-11-

15 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Skyrių vedėjai Tėvai bus 

informuoti apie 

vaikų pasiekimus 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-10-

08 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Vanda 

Sitnikienė 

Bus aptarta, kai 

sekėsi įgyvendinti 

adaptacijos 

programas 1 ir 3 

kl. 

 

 

GRUODIS 

Gimnazijos tarybos posėdis,  Veiklos 

planas 

2019-12-

19 

Gimnazijos 

tarybos 

posėdyje 

Tarybos 

pirmininkė 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Bus suderinti 

veiklos ir 

strateginis planai 

Mokytojų tarybos posėdis,  Veiklos 

planas 

2019-12-

02 

Administracij

os pasitarime 

Vytautas 

Giedraitis 

Pavaduotoja, 

skyrių vedėjai 

Mokytojai susitars 

dėl veiklos 

tobulinimo 2020 

m. 

1.2. Teikti 

sistemingą 

ir 

veiksmingą 

švietimo 

pagalbą 

kiekvienam 

mokiniui. 

 

SAUSIS 

VGK posėdis  VGK 

planas 

2019-01-

11 

VGK 

posėdyje 

Marta Stonienė Edita Klimaitė Bus suderintos II 

pusmečio spec. 

poreikių mokinių 

programos ir 

pagalbos jiems 

teikimas. 

VASARIS 

Klasių valandėlės Klasių 

auklėtojų ir 

kuratorių 

planai 

Pagal 

tvarkaraštį 

Klasėse Skyrių vedėjai Klasių 

auklėtojai 

Bus aptarti 

mokinių 

pasiekimai, 

numatyta pagalba 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019-02-

19 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Bus aptartas 2 kl. 

mokinių 

tolimesnio 

mokymosi 

perspektyvos 

1-4 kl. renginiai 

„Pasidžiaukime pasiekimais“ 

Veiklos 

planas 

2019-02-

04\08 

Administracij

os posėdyje 

Skyrių vedėjai Mokytojai Mokiniai bus 

motyvuojami 

siekti dar geresnių 



rezultatų 

KOVAS 

Diskusija „Kaip padėti 

pasirengti egzaminams“ 

Veiklos 

planas 

2019-03-

12 

Metodinėje 

taryboje 

Natalija Jackus Metodinių 

grupių vadovai 

Bus susitarta dėl 

pagalbos formų 

BALANDIS 

Ugdymo plano rengimo darbo 

grupės posėdis 

Veiklos 

planas 

2019-04-

24 

Metodinėje 

taryboje 

Vanda 

Sitnikienė 

Ugdymo plano 

rengimo darbo 

grupės nariai 

Bus priimti UP 

sprendimai dėl 

veiksmingos 

švietimo pagalbos 

teikimo 

mokiniams 

mokiniui. 

GEGUŽĖ 

VGK posėdis VGK 

veiklos 

planas 

2019-05-

14 

Administracij

os pasitarime 

Marta Stonienė Edita Klimaitė Bus apibendrintas 

pagalbos 

mokiniams 

teikimas 

BIRŽELIS 

Susitikimas su „Romuvos“, 

Gytarių, Dainų , „Sandoros“,  

Gegužių  ir kitų miesto 

progimnazijų  matematikos ir 

IT metodinėmis  grupėmis 

Matematik

os ir 

informacini

ų 

technologij

ų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Matematikos 

ir 

informacinių 

technologijų 

metodinės 

grupės 

susirinkime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

SPALIS 

Tyrimas- apklausa dėl 

pagalbos besimokantiems 

tikslingumo 

Veiklos 

planas 

2019 m. 

spalis 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Bus numatytos 

tikslingos 

pagalbos teikimo 

priemonės   

GRUODIS 

Mokytojų pasitarimas dėl 

mokiniams teikiamos pagalbos 

efektyvumo 

Veiklos 

planas 

Iki 

gruodžio 

20 d. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Bus numatytos 

pagalbos teikimo 

priemonės  

atskiriems 

mokiniams 



1.3. 

Tobulinti 

vaiko 

asmenybės 

ugties 

pamatavimo 

sistemą. 

 

SAUSIS 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

egzamino bandomoji užduotis  

4 kl. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

sausis 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinėje 

grupėje 

Giedrė 

Samalionienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

vertinimas 

Užsienio kalbų 4 kl. 

bandomojo egzamino 

organizavimas ir rezultatų 

analizė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

sausis 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Diana 

Nemeikienė 

 

Irma 

Adomavičienė, 

Natalija Jackus 

 

 

Išsiaiškinsime 

silpnąsias vietas, 

jas tobulinsime 

1-2, 3-4 kl. mokinių I 

pusmečio signalinių vertinimų 

aptarimas 

Veiklos 

planas 

2019 m 

gruodis 

Mokytojų 

pasitarime 

Skyrių vedėjai Dalykų 

mokytojai 

Mokytojai 

suderins vaiko 

ugties 

pamatavimo 

principus 

VASARIS 

IT bandomojo egzamino 

darbas  

4 klasėms 

 

 

Matematik

os ir 

inform. 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

vasaris 

   

Matematikos 

ir inform. 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Lina 

Tankelevičienė 

 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, gebėjimus 

ir įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

Užsienio kalbų 2 kl. pasiekimų 

patikrinimo testo 

organizavimas ir rezultatų 

analizė. mokymo lygmens 

nustatymas.  

 2019 m. 

vasaris 

Metodinėje  

grupėje 

Virginija 

Latožienė 

 

Virginija 

Latožienė, 

Jelena 

Nachataya 

Bus įvertinti 

mokinių 

pasiekimai iš 

užsienio kalbų, 

nustatyti 

mokėjimo lygiai 

Bandomosios PUPP užduotys 

2 kl.  

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

2019 m. 

kovas-

balandis 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

Gitana 

Trinkaitė 

Dalia Vėlaitienė 

Rasida 

Laurinavičienė 

Kiekvieno 

mokinio 

pasiekimų 

stebėsena 



metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

                                                                                                      BALANDIS 

Matematikos bandomasis 

PUPP darbas  

Matematik

os ir 

inform. 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

balandis 

Matematikos 

ir inform. 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

susirinkime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Violeta 

Daugelavičiūtė, 

Dalia 

Alasauskienė 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, gebėjimus 

ir įgūdžius ir 

sėkmingai 

pasirinks 

tolimesnį 

matematikos 

mokymosi lygį  

Matematikos bandomojo 

egzamino darbas 4 klasėms 

Matematik

os ir 

inform. 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

balandis  

 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Zita Savickienė 

Edita Klimaitė 

 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, gebėjimus 

ir įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

Bandomasis istorijos 

egzaminas. 

 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

balandis 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje. 

Nida 

Vaigauskienė 

Istorijos 

mokytojos 

Mokinių pažangos 

stebėsena ir 

išvadų pateikimas 

                                                                                              GEGUŽĖ 

Padėkos vakaras „Romuvos 

garbė“ 

Veiklos 

planas 

2019 m. 

gegužės 9  

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Virginija 

Latožienė 

Padėkos vakare 

dalyvaus ne 

mažiau, kaip 50 

olimpiadų 

laimėtojų 

                                                                                                  BIRŽELIS 

Metodinės tarybos posėdis Metodinės 

tarybos 

planas 

2019 m. 

birželio 12 

Metodinėje 

taryboje 

Vanda 

Sitnikienė 

Natalija Jackus Bus susitarta dėl 

mokinių pažangos 

matavimo 2019-

2020 m.m. 



 1.4. 

Pritaikyti 

ugdymo 

aplinką 

aktyviam 

mokymuisi. 

SAUSIS 

Edukacinės (literatūrinės / 

kultūrinės) išvykos 

(spektakliai, kino filmai, 

susitikimai su visuomenėje 

žinomais kultūros žmonėmis), 

ekskursijos 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

sausis-

gruodis 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Gitana 

Trinkaitė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Kultūrinės 

(literatūrinės) 

patirties sklaida 

Administracijos posėdis Administra

cijos 

posėdžių 

planas 

2019 -01-

08 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Administracijos 

nariai 

Bus susitarta dėl 

miesto olimpiadų 

organizavimo 

VASARIS 

Mokinių švyka į Šiaulių 

apygardos Teismą, teismo 

muziejų  

( 3-4 kl.) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

vasaris 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

 

Ilona Lentinienė 

Kristina 

Karošaitė 

Dalykinių-

socialinių 

kompetencijų 

tobulinimas, 

karjeros 

planavimo 

kompetencijų 

tobulinimas.  

KOVAS 

Paroda “Mano šeimos 

relikvija” (1 kl.) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

vasaris-

kovas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ingrida 

Saunorienė 

Istorijos 

mokytojai 

Istoriškai svarbios 

šeimos relikvijos 

padės geriau 

atskleisti ugdymo 

turinį.  

Foto paroda “Dienos 

atradimas” (4 kl.) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

kovas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ingrida 

Saunorienė 

Ingrida 

Saunorienė 

Patobulintos 

pilietinės 

kompetencijos. 

Pamokos Šiaulių m. 

Savivaldybėje (2 kl.) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

kovas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

 

Ilona Lentinienė 

Kristina 

Karošaitė 

Patobulintos 

pilietinės- 

patriotinės 

kompetencijos, 

karjeros ugdymosi 

kompetencijos 



3 kl. mokinių išvyka į senąją 

„Guberniją“ 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

kovas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

Ilona Lentinienė Dalykinių-

socialinių 

kompetencijų 

tobulinimas, 

karjeros 

planavimo 

kompetencijų 

tobulinimas.  

Viktorina „Europa – mūsų 

namai“ (1 kl. ir „Romuvos“ 

progimnazija ) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

kovo 

IV sav. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Zita 

Rimkevičienė 

Zita 

Rimkevičienė 

Bendravimo-

bendradarbiavimo 

kompetencijų 

tobulinimas  

BALANDIS 

GEGUŽĖ 

Išvyka į Seimą ir Valstybės 

pažinimo centrą 1-2 kl. 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

gegužė 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

 

Ilona Lentinienė 

Kristina 

Karošaitė 

Dalykinių ir 

socialinių 

kompetencijų 

ugdymas.  

Išvykos į ŠU Botanikos sodą, 

Šiaulių Meteorologijos stotį  

(1-4 kl.) 

Socialinių 

dalykų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

gegužė 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Zita 

Rimkevičienė 

 

Zita 

Rimkevičienė 

Petras Grybas 

Veiklos socialinių 

partnerių erdvėse, 

patobulintos 

karjeros 

planavimo 

kompetencijos. 

SPALIS 

Netradicinė anglų kalbos 

pamoka  „Crimes“ 2 kl. Šiaulių 

miesto VPK 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ernesta 

Kazlauskienė 

Ernesta 

Kazlauskienė 

Mokiniai pritaiko 

savo žinias ir 

gebėjimus 

gyvenimiškose 

situacijose, 

susipažįsta su 

tyrėjo profesija. 

Netradicinės ekonomikos 

pamokos – susitikimai su 

bankininkais 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

2019 m. 

spalis 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

Simona 

Zonienė 

Simona Zonienė Gimnazistai 

suvoks ir mokės 

lyginti bankų 



grupės 

planas 

grupės 

pasitarime 

teikiamas 

paslaugas ir 

veiklos specifiką. 

Palyginti 

mažiausiai 3 

skirtingi Šiaulių 

bankai. 

                                                                                                   LAPKRITIS 

Ekspedicijos „Misija – 

Sibiras“ pristatymas 

bendruomenei 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m.  

lapkritis 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupės 

pasitarime 

Kristina 

Karošaitė 

Kristina 

Karošaitė 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas 

GRUODIS 

Anglų kalbos netradicinė 

pamoka skaitykloje 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

gruodis 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Diana 

Nemeikienė 

Irma 

Adomavičienė 

Mokiniai pritaiko 

savo žinias ir 

gebėjimus 

skaitydami 

knygas, ugdo 

meninę saviraišką, 

plečia akiratį 

Netradicinės pamokos kitose 

erdvėse (boulingas, ledo arena) 

 

 

Menų, 

technologij

ų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas. 

2019 m. 

gruodis 

 

Menų, 

technologijų 

ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Angelina 

Burdinienė, 

Danguolė 

Gaubienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

teigiamos 

emocijos, 

susipažįsta su 

nauja sporto šaka 

2. Tenkinti 

mokinių 

ugdymosi ir 

saviraiškos 

poreikius, 

sudaryti 

sąlygas 

socializacijai. 

2.1. 
Užtikrinti 

neformalioj

o švietimo 

paslaugų 

įvairovę. 

 

 

SAUSIS 

Renginys „Kaip tau sekasi, 

pirmakursi?“ 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

2019 m. 4 

savaitė 

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Mokiniai išgirs 

praktinių patarimų  

karjeros 

klausimais 

VASARIS 

Šimtadienio šventė Veiklos 

planas 

2019 m. Administracij

os posėdyje 

Kristina 

Gerčaitė 

4 kl. auklėtojai Ugdomas 

bendruomeniškum

as 

KOVAS 



       

BALANDIS 

„Romuvos sėkmės“ 

nominacijos rinkimai 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

2019 m. Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Išrinktas 

„Romuvos 

sėkmės“ 

nominantas ir 

pristatytas 

bendruomenei 

GEGUŽĖ 

Neformaliojo švietimo būrelių 

veiklos apibendrinimas 

Administra

cijos planas 

2019 m. 

gegužės 

28 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Bus įvertintas 

būrelių veiklos 

efektyvumas, 

numatytas veiklų 

tęstinumas 

RUGSĖJIS 

Neformaliojo švietimo 

programų tvirtinimas 

Ugdymo 

planas 

Iki rugsėjo 

10 

Administracij

os posėdyje 

Vytautas 

Giedraitis 

Marta Stonienė Pasiūla tenkins 

paklausą 

Futbolo turnyras, skirtas 

miesto gimtadieniui 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

rugsėjis 

Menų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Danguolė 

Gaubienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

bendravimas, 

Teigiamos 

emocijos. 

SPALIS 

Tinklinio turnyras ,,Gyvenk 

sveikiau dėl rytojaus‘‘ 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Menų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

sveikos 

gyvensenos 

ugdymas. 

Išvykos į Jaunimo darbo centrą  Karjeros 

ugdymo 

programa 

2019 m. 

spalis 

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Mokiniai 

(2a,2b,2c)atliks 

profesinio 

kryptingumo testą 

LAPKRITIS 

Krepšinio turnyras direktoriaus 

Vytauto Giedraičio taurei 

laimėti  

Menų ir 

kūno 

kultūros 

2019 m. 

lapkritis 

Menų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

Danguolė 

Gaubienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

bendravimas 



metodinės 

grupės 

planas 

grupės 

pasitarime 

Burdinienė  

Išvykos į Jaunimo darbo centrą Karjeros 

ugdymo 

programa 

2019 m. 

lapkritis 

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Mokiniai (2d,2e,) 

atliks profesinio 

kryptingumo testą 

Sėkmės pamokos Verslo 

parodoje „Šiauliai 2019“ 

Karjeros 

ugdymo 

programa 

2019 m. 

lapkritis 

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Mokiniai 

susipažins su 

miesto verlo 

inovacijomis 

GRUODIS 

Kalėdinis tinklinio turnyras Menų ir 

kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

gruodis 

Menų ir kūno 

kultūros 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

bendravimas, 

teigiamos 

emocijos. 

       

2.2. 
Įgyvendinti 

STEAM 

programą 

bendradarbi

aujant su 

socialinius 

partnerius. 

 

 

VASARIS 

Susitikimas su „Romuvos“, 

Gytarių, Dainų , „Sandoros“ ir 

Gegužių progimnazijų  gamtos 

mokslų mokytojais 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

vasaris 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

 

Aurelija 

Pelanskienė, 

Lina Kneižienė 

 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Susitikimas su „Romuvos“, 

Gytarių, Dainų , „Sandoros“,  

Gegužių  ir kitų miesto 

progimnazijų  matematikos ir 

IT metodinėmis  grupėmis 

 2019 m. 

vasaris  

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Edita Klimaitė Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Viktorina ,,Matematika aplink 

mus“ (1-4 kl.) ir 8 kl. (STEAM 

diena) 

Matematik

os ir 

inform. 

Technologi

jų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

vasaris 

 

Matematikos 

ir inform. 

Technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Matematikos 

mokytojos 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

matematika 



                                                                                                KOVAS 

Gamtamokslinio ugdymo 

diena I-IV kl. mokiniams 

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m.  

kovo 8 d. 

Administracij

os posėdyje 

Kristina 

Gerčaitė 

Lina Kneižienė Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Projekto „Taupyk elektros 

energiją“ pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Romualdas 

Uža, 

Aurelija 

Pelanskienė 

Mokinių 

skatinimas taupiai 

naudoti gamtos 

išteklius 

Projekto  „Mes rūšiuojam“ 

pristatymas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Lina Kneižienė, 

Kristina 

Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

ekologinėmis 

problemomis, 

aplinkos švara 

BALANDIS 

Pietinio mikrorajono įmonių 

apžvalga ir tyrimas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

balandis 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime  

Simona 

Zonienė 

Simona Zonienė Mokiniai  gebės 

tirti, analizuoti ir 

lyginti įmonių 

pasiūla ir 

teikiamas 

paslaugas. Ištirtos 

mažiausiai 5 

įmonės. 

GEGUŽĖ 

LGMO (Lietuvos gamtos 

mokslų olimpiada) 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

gegužė 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Romualdas Uža Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Projekto „Taupyk elektros 

energiją“ pristatymas.  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

2019 m. 

gegužė 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

Teresė 

Šėporaitienė 

Aurelija 

Pelanskienė, 

Romualdas Uža 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis fizikos 

mokslu ir jo 



veiklos 

planas 

pasitarime 

 

pasiekimais 

                                                                                              BIRŽELIS 

Gamtamokslinis renginys 

pietinio rajono progimnazijų 

mokiniams- 

Mokomoji- pažintinė 

ekskursija  

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

gegužė-

birželis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

 

Teresė 

Šėporaitienė 

Lina Kneižienė,  

Aurelija 

Pelanskienė, 

Romualdas 

Uža,  Teresė 

Šėporaitienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais, stebėti 

ir tyrinėti 

natūralią aplinką 

                                                                                               RUGSĖJIS 

Susitikimas su mokslininkais. 

Mokslo festivalis "Erdvėlaivis 

Žemė"  2019 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

 

2019 m. 

rugsėjis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Romualdas Uža Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

Susitikimas su mokslininkais. 

„Tyrėjų naktis 2019“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

rugsėjis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Teresė 

Šėporaitienė, 

Lina Kneižienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 

       

                                                                                                  LAPKRITIS 

Susitikimas su Šiaulių 

universiteto matematikos 

dėstytojais   

 

Matematik

os ir 

informacini

ų 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis   

Matematikos 

ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Dalia 

Alasauskienė 

 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

matematika 

2.3. Plėtoti 

kryptingą 

ugdymą 

SAUSIS 

XII respublikinė etnokultūrinė 

mokinių konferencija ,,Mitinis 

poetinis žmogaus, gyvūnų ir 

augalų pasaulis“ (kryptis – 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

2019-01-

18 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

Vida 

Norvaišienė 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Mokinių 

komunikacinių 

gebėjimų 

ugdymas, 



„Praeities ir šiandienos saitai") metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

bendradarbiavimo 

su kitomis 

mokyklomis 

plėtojimas 

1 klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso mokyklinis turas 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės  

grupės 

planas 

2019 m. 

sausis 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinėje 

grupėje 

Diana 

Nemeikienė 

Rita Švedienė Mokiniai turės 

galimybę 

pademonstruoti 

savo asmeninius 

pasiekimus , bus 

atrinkti dalyviai į 

miesto turą 

2 klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso mokyklinis turas 

Užsienio 

kalbų 

metodinės  

grupės 

planas 

 

2019 m. 

sausis  

Užsienio 

kalbų 

metodinėje  

grupėje 

 

Diana 

Nemeikienė 

Irma 

Adomavičienė 

Atrinkti dalyviai į 

miesto turą 

Geografijos olimpiada 

I turas 

 2019 m. 

sausis 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje 

Zita 

Rimkevičienė 

Petras Grybas 

Zita 

Rimkevičienė 

Petras Grybas 

Mokinių atranka į 

miesto etapą 

Fizikos olimpiada 1-2 ir 3-4 

klasių mokiniams  

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

 

 

2019 m. 

sausis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Romualdas 

Uža,  

Aurelija 

Pelanskienė 

 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Chemijos mokyklinė  

olimpiada 1-2 ir 3-4  

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

sausis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Teresė 

Šėporaitienė 

Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

                                                                                                  VASARIS 

Raštingumo konkurso 

mokyklinio turo organizavimas 

Lietuvių 

kalbos ir 

2019 m. 

vasaris 

Lietuvių 

kalbos ir 

Rasida 

Laurinavičienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

Gabiausių 

mokinių atranka į 

miesto raštingumo 



1-4 kl. literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

literatūros 

mokytojų 

metodinėje 

grupėje 

mokytojos konkursą 

Gamtos mokslų (chemijos, 

biologijos, fizikos) bandomojo 

egzamino darbo 4 klasėms 

aptarimas 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

vasaris 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

 

 

Lina Kneižienė,   

Teresė 

Šėporaitienė, 

Romualdas Uža 

Mokinys 

pasitikrins savo  

žinias, gebėjimus 

ir įgūdžius, 

įsivertins 

egzamino 

pasirinkimo 

galimybes 

KOVAS 

X Šiaulių krašto vieno žanro 

konkursas „Kuriame rondo“ 

Gimnazijos 

projektas 

„Zigmo 

Gėlės 

tradicija“ 

2019 m. 

kovo 15 d. 

Administracij

os posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Dona Jaugienė 

Vida 

Norvaišienė 

Literatūrinės 

patirties sklaida 

Gimnazijos 1-4 kl. mokinių 

dailyraščio konkursas 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

Gitana 

Trinkaitė 

 

Giedrė 

Samalionienė 

Gabiausių 

mokinių atranka į 

miesto  konkursą 

Matematikos savaitė 

 

Matematik

os ir 

inform. 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

2019 m. 

kovas 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

 

 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Matematikos 

mokytojos 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis 

matematika,  

gabių mokinių  

paieška ir jų 



grupės 

veiklos 

planas 

saviraiškos 

skatinimas 

Renginys „Protų mūšis “Ką 

žinai apie angliškai kalbančias 

šalis?“ 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

Užsienio 

kalbų 

metodinėje 

grupėje 

Diana 

Nemeikienė 

 

Diana 

Nemeikienė,  

Virginija 

Balandienė 

Mokinių 

skatinamas labiau 

domėtis 

mokomuoju anglų 

kalbos dalyku 

1-4 klasių mokinių istorijos 

olimpiados 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas  

2019 m.  

sausis-

kovas 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje 

Ingrida 

Saunorienė 

Istorijos 

mokytojai 

Mokinių atranka į 

miesto etapą 

       

Mokyklinis raiškiojo skaitymo 

anglų kalba konkurso turas 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

 

 

Užsienio 

kalbų 

metodinėje 

grupėje 

Diana 

Nemeikienė 

 

Virginija 

Latožienė 

Atrinkti dalyviai į 

miesto turą 

Šiaulių apskrities mokyklų 

rusų kalbos raiškiojo skaitymo 

konkursas 7-12 klasių 

mokiniams 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas 

Užsienio 

kalbų 

metodinėje 

grupėje 

Diana 

Nemeikienė 

 

Natalija Jackus, 

Jelena 

Nachataya 

 

Skatinamas 

mokinių 

kūrybiškumas,  

palaikomas 

glaudus ryšys su 

Šiaulių apskrities 

mokyklomis, 

vykdoma 

gimnazijos 

įvaizdžio bei 

gerosios patirties 

sklaida 

Pasaulinės Žemės dienos 

renginiai 

(pagal atskirą renginių planą) 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas – 

balandis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Lina Kneižienė, 

Kristina 

Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis gamtos 

mokslais 



GEGUŽĖ 

Europos egzaminas Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

gegužė 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

Ilona Lentinienė Mokiniai 

pasitikrins žinias 

apie Europą. 

Dalyvaus 

mažiausiai 30 

mokinių  

BIRŽELIS 

       

RUGSĖJIS 

Konstitucijos egzaminas Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

rugsėjis – 

spalis 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė,  

Kristina 

Karošaitė 

 

Istorijos 

mokytojai 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Mokiniai 

pasitikrins žinias 

apie LT 

Konstituciją. 

Dalyvaus 

mažiausiai 30 

mokinių 

SPALIS 

Vokiečių kalbos savaitės 

Lietuvoje renginys mokykloje 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

Aina 

Būdvytytė 

Aina Būdvytytė Pravestas 

renginys padės 

atskleisti mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis  

vokiečių  kalba 

Rudeniniai gimnazijos 

mokinių kūrybos skaitymai. 

Projektas 

„Zigmo 

Gėlės 

tradicija“ 

2019 m. 

spalis 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Vida 

Norvaišienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Kūrybinių 

mokinių 

pasiekimų 

vertinimas 

LAPKRITIS 

Samprotavimo rašinių 

konkursas 

Lietuvių 

kalbos ir 

2019 m. 

lapkritis 

Lietuvių 

kalbos ir 

Gitana 

Trinkaitė 

Dalia Vėlaitienė 

Vida 

Gabiausių 

mokinių atranka į 



 3-4 kl. literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

literatūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Norvaišienė miesto  konkursą 

Informacinių technologijų 

mokinių darbų paroda 

Matematik

os ir 

informacini

ų 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis   

Matematikos 

ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Nijolė Bružaitė Mokinių 

kūrybiškumo 

ugdymas 

Tarptautinis IT konkursas 

„Bebras“ 

 

Matematik

os ir 

informacini

ų 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis 

   

Matematikos 

ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Nijolė Bružaitė Gabių mokinių  

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

  Oratorinio meno anglų kalba 

konkursas 1-2 kl. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės planas 

Diana 

Nemeikienė 

Ernesta 

Kazlauskienė 

Atrinkti dalyviai į 

miesto turą 

Tarptautinis konkursas ‘‘Best 

in English“. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės planas 

Diana 

Nemeikienė 

Irma 

Adomavičienė 

Renginys padės 

atskleisti mokinių 

kūrybiškumą, 

skatins domėtis 

anglų kalba 

                                                                            GRUODIS 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados mokyklinio turo 

organizavimas 1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

2019 m. 

gruodis 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

Gitana 

Trinkaitė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Gabiausių 

mokinių atranka į 

miesto  olimpiadą 



mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

planas 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Gimnazijos IT olimpiada 1-2 ir 

3-4 klasių mokiniams 

 

Matematik

os ir 

informacini

ų 

technologij

ų mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

gruodis  

Matematikos 

ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Lina 

Tankelevičienė 

 

Gabių mokinių  

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

3  klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiados mokyklinis turas 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

gruodis 

Užsienio 

kalbų 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Diana 

nemeikienė 

Virginija 

Balandienė 

 

Atrinkti dalyviai į 

miesto turą 

  Biologijos olimpiada 1-2 ir 3-4 

klasių mokiniams  

 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

gruodis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Lina Kneižienė Gabių mokinių 

paieška ir jų 

saviraiškos 

skatinimas 

Lietuvių kalbos puoselėjimo 

diena  

1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

metod. 

grupės 

planas 

2019- 

02-14 

Administracij

os pasitarime 

Giedrė 

Samalionienė  

Rasida 

Laurinavičienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Efektyvus 

netradicinio 

ugdymo dienos 

organizavimas 

3. Stiprinti 

bendruomeniš

kumą, 

personalo 

profesinį 

bendradarbiav

imą ir 

3.1. 
Užtikrinti 

bendruomen

ės narių 

aktyvų 

dalyvavimą 

gimnazijos 

SAUSIS 

Laisvės Gynėjų dienos 

minėjimas 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

sausio 

13d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Kristina 

Karošaitė 

Kristina 

Karošaitė 

Patriotiškumo ir 

pilietiškumo 

ugdymas.  

Pilietinė iniciatyva Socialinių 2019 m. Socialinių Nida Nida Pilietiškumo ir 



kolegialų 

mokymąsi. 

organizuoja

muose 

renginiuose. 

 

 

„Trispalvis“ mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

sausis – 

vasaris 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Vaigauskienė Vaigauskienė patriotiškumo. 

ugdymas 

Alumnų susitikimas Veiklos 

planas 

2019 m. 

sausio 25  

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Mokinių seimas Renginyje 

dalyvaus ne 

mažiau, kaip 100 

bendruomenės 

narių 

 

Renginys „Kaip tau sekasi, 

pirmakursi?“ 

Karjeros 

koordinator

iaus planas 

2019 m. 

sausio 25 

Administracij

os posėdyje 

Marta Stonienė Ingrida 

Saunorienė 

Renginyje 

dalyvaus ne 

mažiau, kaip 200  

mokinių 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados miesto turas 

Veiklos 

planas 

2019-01-

24 

Administracij

os posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta grupė 

Bus sustiprintas 

bendradarbiavima

s tarp mokyklų 

                                                                                                    VASARIS 

Saugesnio interneto savaitė  2019 m. 

vasaris 

Metodinės 

grupės 

susirinkime 

Violeta 

Daugelavičiūtė 

 

Nijolė Bružaitė Saugesnis 

mokinių elgesys 

e-erdvėje 

Metų knygos rinkimams 

skirtas renginys 2 kl. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metod. 

grupės 

planas 

2019 m. 

vasaris 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

metod. grupės 

pasitarime 

Gitana 

Trinkaitė 

Gitana Trinkaitė Mokinių 

sudominimas 

aktyviai dalyvauti 

kultūriniuose 

renginiuose 

Susitikimas su „Romuvos“, 

Gytarių, Dainų , „Sandoros“ ir 

Gegužių progimnazijų gamtos 

mokslų metodinėmis grupėmis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

vasaris 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Teresė 

Šėporaitienė 

Mokymosi 

nuoseklumo ir 

tęstinumo 

užtikrinimas 

,,Buvusieji ir esami‘‘ 

 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

2019 m. 

vasaris 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

Danguolė 

Gaubienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

bendravimas 



metodinės 

grupės 

planas 

 

grupės 

pasitarime 

                                                                                                  KOVAS 

Pasaulinės Žemės dienos 

minėjimas 

(renginiai pagal atskirą planą) 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

kovas-

balandis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Lina Kneižienė, 

Kristina 

Procenko 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis ekologija 

Šimtadienio šventė Veiklos 

planas 

2019 m. 

kovo 1 

Administracij

os posėdyje 

Kristina 

Gerčaitė 

4 kl. auklėtojai Šventėje dalyvaus 

500 

bendruomenės 

narių 

Krepšinio turnyras A. Sireikos 

taurei laimėti 

 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

kovas 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Danguolė 

Gaubienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

progimnazijų 

įtraukimas į 

sportines veiklas 

Šiaulių ir Jelgavos miesto 8 

klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiada 

Veiklos 

planas 

2019 m. 

kovo 22  

Administracij

os pasitarime 

Vanda 

Sitnikienė 

Direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta darbo 

grupė 

Bus sustiprintas 

bendradarbiavima

s tarp mokytojų 

                                                                                                 BALANDIS 

Velykinis tinklinio turnyras Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

balandis 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas, 

bendravimas 

 

,,Romuvos‘‘ gimnazijos solistų 

konkursas ,,Romuvos balsas‘‘ 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

2019 m. 

balandis 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

Aušra 

Kardašienė 

Aušra 

Kardašienė 

Ugdomi gabūs  

mokiniai 

 



mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Sporto renginiai, skirti 

Europos dienai paminėti. 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

balandis 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas 

                                                                                               GEGUŽĖ 

Lietuvių kalbos puoselėjimo 

diena  

1-4 kl. 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

mokytojų 

metod. 

grupės 

planas 

2019- 

05-22 

Lietuvių 

kalbos ir 

literatūros 

metod. grupės 

pasitarime 

Vida 

Norvaišienė 

Dalia 

Vėlaitienė 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojos 

Efektyvus 

netradicinio 

ugdymo dienos 

organizavimas 

Europos judrumo savaitės 

renginiai 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

gegužė 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Angelina 

Burdinienė 

Danguolė 

Gaubienė, 

Angelina 

Burdinienė 

Fizinio aktyvumo 

skatinimas 

,,Kol kartu‘‘ koncertas skirtas 

šeimos dienai 

 

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

gegužė 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Aušra 

Kardašienė 

Aušra 

Kardašienė 

Bendruomenės  

buvimas kartu, 

ugdomi gabūs 

mokiniai 

Paskutinio skambučio šventė Veiklos 

planas 

2019 m. 

gegužės 

Administracij

os posėdyje 

Kristina 

Gerčaitė 

4 kl. auklėtojai Šventėje dalyvaus 

400 



24 bendruomenės 

narių 

                                                                                             BIRŽELIS 

Pilietinė iniciatyva, skirta 

Gedulo ir vilties dienai . 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

birželio 

I savaitė 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Nida  

Vaigauskienė 

Nida  

Vaigauskienė 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas 

                                                                                               LIEPA 

Brandos atestatų įteikimo 

šventė 

Veiklos 

planas 

2019 m. 

liepos 18 

Administracij

os posėdyje 

Kristina 

Gerčaitė 

4 kl. auklėtojai Šventėje dalyvaus 

500 

bendruomenės 

narių 

       

SPALIS 

Pilietinė akcija „Atminties 

šviesa“ 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

Istorijos 

mokytojai 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

Dalyvaus 

mažiausiai 30 

mokinių 

                                                                                                     LAPKRITIS 

Tolerancijos diena Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkričio 

16 d. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ingrida 

Saunorienė 

Ingrida 

Saunorienė 

Bendrųjų 

socialinių ir 

pilietinių 

kompetencijų 

ugdymas. 

Kariuomenės dienai skirtas 

renginys 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

lapkritis 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Ilona 

Lentinienė 

Istorijos 

mokytojai 

Pilietiškumo ir 

patriotiškumo 

ugdymas. 

                                                                                                 GRUODIS 

Konkursas „Mokiniai prieš 

AIDS“. 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

2019 m. 

gruodis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Teresė 

Šėporaitienė 

Mokinių 

skatinimas 

domėtis AIDS ir 

narkomanijos 

problemomis 



planas 

Kalėdinis vakaras ,,Tyliai, 

tyliai‘‘  

Menų ir 

kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

planas 

 

2019 m. 

gruodis 

Menų ir kūno 

kultūros 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Aušra 

Kardašienė 

Aušra 

Kardašienė 

Bendruomenišku

mo stiprinimas, 

ugdomi gabūs 

mokiniai 

       

       

3.2. 
Sudaryti 

sąlygas 

profesiniam 

tobulėjimui. 

 

                                                                                                  SAUSIS 

Šiaulių miesto rusų kalbos 

mokytojų  

Apskrito stalo diskusija 

„Šiuolaikinė rusų kalbos 

pamoka“ 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

sausis 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Natalija Jackus 

 

Natalija Jackus, 

Jelena 

Nachataya 

Bus galimybė 

susipažinti su 

dalyko dėstymo  

naujovėmis. 

Metodinis pasitarimas su 

“Romuvos”, Dainų, Gytarių  

progimnazijų anglų kalbos 

mokytojais 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

planas 

2019 m. 

spalis 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Diana 

Nemeikienė 

Anglų kalbos 

mokytojos 

Gausime 

papildomos 

informacijos apie 

esamus 1 kl. 

mokinius, jų 

gebėjimus 

       

                                                                                                VASARIS 

Susitikimas su Ignalinos 

gimnazijos metodine taryba 

Metodinės 

tarybos 

planas 

2019-02-

21 

Metodinėje 

taryboje 

Natalija Jackus Metodinės 

tarybos nariai 

Bus pasidalinta 

gerąja patirtimi. 

Filmo pristatymas Šiaulių 

miesto švietimo bendruomenei 

Veiklos 

planas 

2019-12-

19 

Administracij

os pasitarime 

Vanda 

Sitnikienė 

Direktoriaus 

įsakymu 

sudaryta grupė 

Bus paviešinta 

geroji mokytojų 

patirtis 

                                                                                                 BALANDIS    

Metodinis pasitarimas. 

Mokytojų asmeninės patirties 

sklaida „Kolega kolegai“ 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

veiklos 

planas 

2019 m. 

balandis 

Gamtos 

mokslų 

metodinės 

grupės 

pasitarime 

Teresė 

Šėporaitienė 

Teresė 

Šėporaitienė 

Mokytojų 

bendradarbiavimo 

stiprinimas 



 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

       

                                                                                                  GEGUŽĖ 

Mokytojų veiklos įsivertinimas  Metodinės 

tarybos 

planas 

 Administracij

os pasitarime 

Vanda 

Sitnikienė 

Tiesioginiai 

vadovai 

Bus nustatytos  

veiklos stipriosios 

ir tobulintinos 

sritys. 

       

                                                                                              BIRŽELIS 

Socialinių mokslų metodinės 

komisijos mokytojų 

susitikimas su Telšių „Džiugo“ 

gimnazijos mokytojais. 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

komisijos 

mokytojų 

veiklos 

planas. 

2019 m. 

birželis 

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje 

Ingrida 

Saunorienė 

Nida 

Vaigauskienė 

Užmegzti 

profesiniai ryšiai 

su Telšių 

„Džiugo“ 

gimnazijos 

socialinių mokslų 

mokytojais, 

pasidalinta 

patirtimi. 

                                                                                    LAPKRITIS 

Filmo apie šiuolaikišką 

pamoką pristatymas parodoje  

„Mokykla 2019“ 

Veiklos 

planas 

2019-11- Administracij

os posėdyje 

Vanda 

Sitnikienė 

Mokytojai, 

kurie prisidėjo 

prie filmo 

kūrimo. 

Su gimnazijos 

mokytojų 

patirtimi bus 

supažindinti šalies 

mokytojai 


