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PATVIRTINTA 

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos 

Direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. 

Įsakymu Nr. V- 351 

ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS 

2020 M. VEIKLOS ANALIZĖ 

Gimnazijoje kokybiškai įgyvendinamos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos siekiant kiekvieno mokinio pažangos. Kiekvienam 

mokiniui sudaryta galimybė sėkmingai, pagal savo gebėjimus, pasiekti bendrosiose programose numatytą pasiekimų lygį - mokiniai renkasi jų 

poreikius atitinkančius individualius planus, neformalųjį ugdymą(si). Per visus mokslo metus sėkmingai veikė mokinių individualios pažangos 

mokantis ir ugdantis bendrąsias-dalykines ir bendrąsias-socialines kompetencijas stebėsenos sistema. Buvo atnaujintas mokinio asmenybės ūgties 

stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas, kuris nusako mokinio asmenybės brandos, pasiekimų ir pažangos įsivertinimo ir įvertinimo tvarką, būdus, 

formas bei priemones, jų dermę, analizę, fiksavimą ir informavimą. Visų grupių, klasių ir individualūs mokinių pasiekimai sistemingai fiksuojami 

elektroniniame Tamo dienyne, individualios pažangos stebėsenos formoje, reguliariai aptariami su kiekvienu mokiniu, jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais). Pasibaigus mokslo metams gimnazijos mokytojai savo dalyko mokinių pažangą lygino su ankstesnių mokslo metų mokinių pažanga. 

Deja, 2019-2020 m.m. tik 72,55 proc. mokinių padarė mokymosi pažangą. Galima teigti, kad mokinių, padariusių pažangą, statistinį sumažėjimą lėmė 

pasikeitusi ugdymo(si) forma: tiek mokiniai, tiek mokytojai dėl staigaus ir netikėto ugdymo būdo kaitos dėl šalies mastu įvesto karantino patyrė 

sunkumų, jiems nepavyko taip greitai sėkmingai persiorientuoti ir sklandžiai bei kokybiškai pereiti prie nuotolinio mokymo(si). Dėl įvesto nuotolinio 

mokymo(si) nevyko ir Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2020 metų pavasarį. Pasibaigus valstybinių ir mokyklinių egzaminų sesijai, 

gimnazijos mokytojai detaliai analizavo NŠA brandos egzaminų (BE) lyginamąsias rezultatų suvestines, gautus duomenis lygino su abiturientų gautais 

įvertinimais, apibendrinta informacija tikslingai ir efektyviai panaudota ugdymo(si) kokybei pamokose gerinti. Mokyklos abiturientų, kurie laikė 

privalomus valstybinius brandos egzaminus, balų vidurkis viršija šalies vidurkį: lietuvių kalbos ir literatūros  gimnazijos vidurkis - 52,02, šalies - 
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44,27; matematikos mokyklos vidurkis – 29,06, šalies – 26,11. Žurnalo „Reitingas“ duomenimis 2020 m. „Romuvos“ gimnazija pateko tarp geriausių 

šalies mokyklų pagal trijų mokomųjų dalykų – anglų kalbos, rusų kalbos ir biologijos – valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Gimnazijoje 

ypatingas dėmesys skirtas pirmų klasių mokinių adaptacijai, jų pažangai stebėti, savalaikės ir tikslingos pagalbos organizavimui vykdyti. Visų dalykų 

mokytojai, klasių auklėtojai, Vaiko gerovės komisija (VGK) bendradarbiavo laiku teikiant pagalbą mokiniams - sistemingai ir periodiškai analizavo 

esamą situaciją, ieškojo efektyviausių būdų ir priemonių. Atsižvelgiant į mokinių pasiekimus gimnazijoje sistemingai organizuotos tikslinės 

individualios ir grupinės konsultacijos, skirtos mokymosi sunkumų turintiems mokiniams žinių spragoms likviduoti ir pasiekti pagrindinį lygmenį, 

gabiems gimnazistams ugdyti, savarankiškai besimokantiems ir mokomiems namuose mokiniams ugdyti, mokinių paruošimui BE ir PUPP. Gabiems 

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

technologinius, socialinius, lyderystės gebėjimus plėtojanti popamokinė veikla. Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose konkursuose, 

olimpiadose, varžybose ir pasiekė aukštų rezultatų. Svarių laimėjimų pasiekta ŠMM miesto olimpiadose: trys prizinės vietos užimtos lietuvių kalbos 

ir literatūros olimpiadoje, po dvi prizines vietas laimėta matematikos, informacinių technologijų, biologijos, anglų kalbos olimpiadose, muzikos 

konkurse, po vieną prizinę vietą – istorijos, fizikos, rusų kalbos, chemijos, geografijos olimpiadose, jaunųjų filologų konkurse ir vokiečių kalbos 

meninio skaitymo konkurse. Šalies mokinių astronomijos olimpiadoje J.Turčak pelnė I vietą, o K. Mateikaitė rusų kalbos olimpiadoje užėmė II vietą. 

Naujajame 2020 metų reitinge (žurnalas „Reitingas“) pagal olimpiadų rezultatus gimnazija yra 16-18 vietoje. Džiugu, kad nuo 2017 metų pagal šį 

rodiklį „Romuva“ kasmet yra tarp geriausių šalies gimnazijų. Tarptautinėje astronomijos olimpiadoje irgi pasiektas reikšmingas laimėjimas: J.Turčak 

užėmė III vietą. Gimnazijos sportininkai aktyviai dalyvavo įvairiose varžybose ir savo  pergalėmis garsino gimnazijos vardą. 

 Gimnazijoje sėkmingai įgyvendinta ir STEAM programa – nuo 2019m. pradžios gimnazija - Lietuvos STEAM mokyklų tikroji  tinklo narė. 

Įgyvendinant šią programą, 1-4 kl. mokiniai turėjo galimybę dalyvauti miesto savivaldybės remiamose STEAM veiklose, kurios vyko ŠU ir ŠVK. 1-

2 klasių mokiniams sudarytos palankios galimybės kryptingai ugdytis pagal poreikį. Šalia bendrojo ugdymo turinio gimnazistai galėjo rinktis 

biomedicinos-inžinerijos (B-I) ir socialinę- humanitarinę kryptis. Pasirinktos biomedicinos-inžinerijos (B-I) krypties gebėjimai buvo plėtojami 

pasirinkus papildomus modulius - „Finansų matematika“ „Išmanioji fizika“ ir „Ekologiniai sprendimai“. Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams 

plėtoti 3 kl. mokiniai turi galimybę rinktis rašyti  projektinius darbus (PD). 2 klasių mokiniai rinkos vieną iš trijų informacinių technologijų programoje 



3 

 

numatytų pasirenkamųjų modulių. Visi 1-2 klasių mokiniai mokomi pagal integruotą šiuolaikinių menų programą. Patyriminę veiklą 1-4 kl. mokiniai 

aktyviai  atliko netradicinėse pamokose - UAB „Aconitum“,  LSMU ir ŠU  bei kitose organizacijose. Gimnazistai dalyvavo tarptautiniuose projektuose 

„Digital Literacy in 6 Steps“, „Europe in motion“,  „Robot mission:CO2 neutral green city“ - vykdė praktines veiklas robotikos, 3D modelių kūrimo, 

ekologijos, sveikos gyvensenos, meninės raiškos ir savirealizacijos  srityse. Respublikinio projekto „Mes rūšiuojam“ metu mokinai tvarkė aplinkas 

rinkdami ir rūšiuodami elektros ir  elektronikos atliekas. Gimnazijos netradicinių dienų metu patyriminė veikla vyko nuotoliniu būdu. Tarptautinį 

projektą „Keisdamiesi keičiamės“, kurio tikslas – bendraujant ir bendradarbiaujant, skatinti pokyčius gimnazijos bendruomenėje, kurie padės ugdytis 

emocinį intelektą, efektyviau valdyti ugdymo procesą, vykdyti streso prevenciją, kurti palankią emocinę aplinką mokykloje bei stiprinti mokyklos 

bendruomenę, parengė ir įgyvendina 4 gimnazijos mokytojai. 

 Nuotolinis mokinių mokymas(is) gimnazijoje vyksta įvairiose skaitmeninėse erdvėse, tačiau  kaip pagrindinę skaitmeninę mokymosi platformą 

naudojama Microsoft Office 365. Ši platforma naudojama ne tik sinchroniniam darbui, bet ir asinchroniniam mokymui(si), t.y. joje talpinamos 

mokytojų parengtos užduotys, metodinė medžiaga, savarankiškas mokinių mokymasis vyksta aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant bei 

išnaudojant platformoje esančius įrankius. Lietuvių kalbos ir literatūros  dalyko mokymo turinį papildo Vyturio skaitmeninės erdvės ištekliai, o 

matematikos - mokymosi programa „Mokymosi objektai gimnazijoms“. Mokymo turinys pateikiamas naudojant ir kitas skaitmenines mokymosi 

aplinkas – Zoom, Eduka klasė, Edmodo, eTwinning, Egzaminatorius.lt, E.testai.lt, Kurk ir kt. IKT plačiai integruojamos į ugdymo turinio kūrimą ir 

pamokos organizavimą, veiksmingiau naudojamos valdant ugdymo procesus gimnazijoje ir informuojant bendruomenę.  

Vienas iš 2020 m. uždavinių – stiprinti gimnazijos bendruomenę. Šiam uždaviniui įgyvendinti suplanuota ir įgyvendinta daugiau kaip 

30 renginių. Ugdymo planas dėl šalies mastu įvesto karantino kito - keitėsi kai kurių veiklų formos, daug kas dėl susidariusios situacijos perkelta į 

internetinę erdvę, tad  didžioji dalis (60 proc.) plane numatytų veiklų, susijusių su bendruomenės stiprinimu, buvo įgyvendintos. Didelio gimnazistų 

susidomėjimo sulaukė bene labiausiai mokinių bendruomenę vienijantys tradiciniai gimnazijos renginiai: Šimtadienis, Paskutinis skambutis, Teatro 

diena, „Romuvos balsas”, Brandos atestatų įteikimas, Rugsėjo 1-oji, Pirmokų inauguracija.  Gimnazija taip pat turi gražią tradiciją į renginius kviesti  

baigusius mokinius – alumnus. Tam skirti net trys renginiai: tradicinis Alumnų susitikimas, „Kaip sekasi, pirmakursi?“, krepšinio rungtynės 

„Buvusieji & esamieji“. Buvę romuviečiai – visus metus laukiami svečiai klasės valandėlėse, renginiuose. Siekiant stiprinti  mokinių 
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bendradarbiavimą, visus metus leistas periodinis gimnazijos laikraštis „VIVAT Romuvensis“, apžvelgiantis bendruomenės narių sėkmes, aktualijas, 

pateikiantis mokinių kūrybą. Šiais metais ypač ryškūs pokyčiai ir  gimnazijos Facebook veikla. Gimnazijoje didelis dėmesys skirtas ir tėvų 

bendruomenės telkimui. Konferencijoje „Vieninga aktyvi bendruomenė - raktas į vaiko sėkmę“ tėvams pristatyti  nuveikti darbai, tolimesnės veiklos 

kryptys, drauge tartasi dėl įgyvendinimo galimybių, pasidžiaugta aktyvių tėvų įsitraukimu į gimnazijos gyvenimą. 

 Gimnazija sėkmingai bendradarbiauja su socialiniais partneriais: „Romuvos“, Dainų, Gytarių, „Sandoros“, Gegužių progimnazijomis. 

Įgyvendinant projektą „Kartu geriau“, organizuotos nuotolinės atviros bei integruotos pamokos „Jaunasis tyrėjas“ Dainų progimnazijos 8 kl. 

mokiniams, „Romuvos“ progimnazijos 7-8 kl. mokiniams, kurias vedė įvairių dalykų mokytojai. Pagrindinis tikslas -  ugdyti mokinių platesnę 

pasaulėvoką, tobulinti kritinį ir kūrybinį mąstymą, sudarant sąlygas jiems pažinti ir mokytis spręsti problemas, taip pat gerinti mokinių pasiekimus. 

Nuotolinės integruotos pamokos sustiprino mokinių praktinės veiklos įgūdžius, atskleidė dalykinės integracijos naudą, sužadino dar didesnį norą tirti 

ir bendradarbiauti, prisidėjo prie tolesnio kūrybinio mąstymo ugdymo. Gimnazijoje taip pat vyko patyriminis ugdymas (STEAM) Gegužių 

progimnazijos 8 kl. mokiniams. Jie gilinosi į biomedicininę-inžinerinę kryptį – dalyvavo chemijos, fizikos ir biologijos pamokose, pristatyta ir  

humanitarinė-socialinė kryptis – vestos lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai pamokos, muzikos pamokos vestos kartu su gimnazijos choru „Bene Notes“. 

Gimnazijos ir miesto progimnazijų mokytojai tradiciškai susitinka keletą kartų per metus – tarpusavyje dalijamasi pedagogine patirtimi, aptariami 

bendri dalykai, mokymo aktualijos, taip pat galimybės, kaip glaudžiau bendradarbiauti siekiant mokinių ugdymo(si) kokybės, kaip padėti mokiniams 

spręsti programų įsisavinimo problemas.  

  Visus metus tęstas aktyvus bendradarbiavimas su  socialiniais partneriais savanorystės ir profesinio veiklinimo srityse: mokiniai dalyvavo 

socialinių partnerių organizuotose veiklose: mokinių savanorystė UAB „Šiaulių arena“ renginių metu, mokinių ilgalaikė savanorystė Šiaulių apskrities 

Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Šiaulių miesto viešosios bibliotekos „Saulės“ ir „Aido“ filialuose, UAB „Splius“ naujienų portale „Etaplius“, 

VšĮ Nacionalinėje regionų plėtros agentūroje. Gimnazijoje organizuotos Kalba.lt, VšĮ „Eduplius“, VMI Šiaulių skyriaus atstovų paskaitos, mokinių 

profesinis veiklinimas aktyviai vykdytas sporto klube „Relentless Strength & Fitness“, Šiaulių valstybinės kolegijos kūrybinėse-praktinėse „PIN 

KODAS“ dirbtuvėse, STEAM užsiėmimuose Šiaulių universitete. 2020 metais pasirašytos naujos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais 

sutartys: ŠPRC, KTU, UAB „Topo centro grupės“ Saulės miesto filialu.  
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2020m. kryptingai ir sistemingai buvo tobulinamos mokytojų dalykinės, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Kaip ir 

kiekvienais metais stebima ir analizuojama mokinių asmeninė ūgtis - aptarti 1 kl. mokinių pasiekimai, palyginti dalykų 8 klasės ir 1 gimnazijos klasės 

pusmečio rezultatai, įvertinta asmeninė moksleivių pažanga, numatytos priemonės, kaip gerinti mokinių asmeninę pažangą. Įvyko mokytojų tarybos 

posėdis, skirtas I pusmečio mokinių pasiekimams apibendrinti. Buvo aptarti I ir II pusmečio rezultatai. Numatytos priemonės, kad rezultatai pagerėtų. 

Įvyko 1-4 kl. dalykų mokytojų, klasių auklėtojų bei kitų specialistų susirinkimai, kuriuose apibendrinta asmeninė mokinių pažanga, numatytos 

priemonės, kaip ją gerinti. Pateikta ir patalpinta gimnazijos svetainėje 2020-2021 m.m. dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla.  Taip pat 

atlikta vadovėlių ir mokymo priemonių 2020-2021 m.m. poreikio apžvalga  ir numatyti   prioritetai  vadovėlių pirkimui. Dėl šalies mastu įvesto 

karantino balandžio mėnesį neįvyko tėvų diena. Gruodžio mėnesį tėvų diena organizuota nuotoliniu būdu. Dėl karantino neįvyko   socialinių mokslų 

mokytojų  išvyka-susitikimas su Rygos lietuvių mokyklos mokytojais. Gimnazijos mokytojai dalyvavo nuotolinėje 10-oje švietimo inovacijų̨ parodoje 

MOKYKLA –2020 ir susipažino su švietimo inovacijomis. Įvertinta ir atnaujinta mokytojų praktinės veiklos  įsivertinimo forma (savianalizės anketa). 

Visi  mokytojai  dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose.15 mokytojų vedė atviras pamokas (kiti mokytojai dėl karantino to padaryti nespėjo). 

Visus metus vyko individualios mokytojų konsultacijos dėl darbo su EDUKA platforma. Visuose dalykų kabinetuose, laboratorijose, kitose patalpose 

sukurta jauki, tvarkinga, mokymą(si) skatinanti aplinka. 

 2020 metais mokytojų gerosios patirties sklaida bei kolegialus mokymasis buvo ypač aktyvus - vasario mėnesį  organizuota metodinė diena 

„Ugdymo(si) įvairovė“, kurioje mokytojai, dirbdami grupėse, dalijosi metodine patirtimi, naujausiais ugdymosi metodais, rekomendacinio pobūdžio 

patarimais, praktinėmis įžvalgomis. Pirmoje metų pusėje aktyviai vyko gerosios patirties sklaida kolega kolegai, kai mokytojai vedė atviras 

(integruotas/netradicines) pamokas. Prasidėjus nuotoliniam mokymui ir siekiant išlaikyti ugdymo(si) kokybę gimnazijos informacinių technologijų 

mokytojos N.Bružaitė ir L.Tankelevičienė organizavo seminarą „Pamokos efektyvinimas taikant skaitmenines aplinkas“. Rusų kalbos mokytoja 

N.Jackus, bendradarbiaudama su leidykla „Šviesa“, parengė programą „Skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas ir panaudojimas šiuolaikinėje 

pamokoje“ ir vedė seminarą, kuriame dalyvavo 84 šalies rusų kalbos mokytojai.  Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas gimnazijos 

mokytojai patobulino Šiaulių švietimo centro organizuotame 40 akad. val. seminare „Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokyklos 

bendruomenėje, siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę“. Seminaro metu įgytas žinias gimnazija panaudos kuriant kolegialaus 
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grįžtamojo ryšio modelį „Kolega-kolegai“. Baigiantis metams gimnazijos mokytojai  dalyvavo seminare „Švietimo įstaigos veiklos procesų 

tobulinimas panaudojant Microsoft Office365 aplinkas“. Seminaro paskirtis – įtvirtinti darbo su šia platforma įgūdžius. Gimnazijos svetainėje 

sistemingai atnaujinamas mokomųjų dalykų metodinės veiklos pristatymas. 

2021 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę.  

1.1. Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

1.2. Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą ugdymą(si). 

1.3. Gerinti mokinių pasiekimus efektyviai išnaudojant skaitmeninę erdvę. 

2 tikslas: Sustiprinti partnerystės tinklą. 

2.1. Stiprinti gimnazijos bendruomenę. 

2.2. Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su asocijuotomis progimnazijomis. 

2.3. Veiksmingai įtraukti socialinius partnerius į mokinių tolimesnės karjeros planavimą. 

3 tikslas: Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą. 

3.1. Kryptingai tobulinti mokytojų dalykines, skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

3.2. Skatinti mokytojų kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą.  
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2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

 

Tikslas: 1 Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę. 

Uždavinys: 1.1 Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatoius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Matematikos olimpiados I 

turas 1-2 klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

1 kl. Z. Savickienė, 

2 kl. K. Vaitkuvienė 

1 kl. Z. Savickienė, 

2 kl. K. Vaitkuvienė 

Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus 

atrinkti dalyvauti II ture. 

Fizikos mokyklinė 

olimpiada 1-2 ir 3-4 klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

R. Uža  R. Uža Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos 

skatinimas. 

Administracijos posėdžio 

klausimas dėl mokinių 

pažangos stebėjimo 

Administracijos 

posėdžio planas 

Sausio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

V. Giedraitis K. Gerčaitė, 

G. Kulbeckienė 

Aptartas ir įvertintas mokinių pažangos 

stebėjimas gimnazijoje.  

3 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados miesto 

turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinėje grupėje V. Balandienė V. Balandienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga. 

4 kl. bandomojo egzamino 

organizavimas ir rezultatų 

analizė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinėje grupėje I. Adomavičienė, 

E. Nachataya 

I. Adomavičienė, 

E. Nachataya 

95 % mokinių išlaikys bandomąjį 

egzaminą. Patikrinti įgytas žinias ir 

gebėjimus, nustatyti tobulintinas 

kalbinių kompetencijų sritis. 

I klasių mokinių rezultatų 

analizė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

V. Latožienė, 

E. Nachataya, 

A. Būdvytytė 

V. Latožienė, 

E. Nachataya, 

A. Būdvytytė 

Palyginti anglų, rusų ir vokiečių 8 

klasės ir 1 gimnazijos klasės pusmečio 

rezultatai, įvertinta asmeninė 

moksleivių pažanga, numatytos 

priemonės, kaip gerinti moksleivių 

asmeninę pažangą. 

2-4 klasių istorijos 

olimpiados mokyklinis 

turas 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 

N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Mokinių atranka į 10-12 klasių 

olimpiados miesto turą. 
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Vasaris 

Pirmų klasių mokinių 

ugdymo pasiekimų 

aptarimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Vasario 

mėn. 

Mokytojų  tarybos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė Metodinė taryba Bus aptarti I pusmečio pirmų klasių 

mokinių ugdymo pasiekimai ir priimti 

sprendimai ugdymo pasiekimams 

gerinti.  

IT bandomojo egzamino 

darbas 4 klasių mokiniams 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė L. Tankelevičienė 100% mokinių pasirinkusių VBE 

pasitikrins savo žinias, gebėjimus ir 

įgūdžius. 

Geografijos olimpiada I 

turas 

Socialinės 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

susirinkime 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė 1-2 gabiausi geografijai mokiniai 

dalyvaus miesto olimpiados ture. 

Filosofijos olimpiada I 

turas 

Socialinės 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

susirinkime 

I. Saunorienė I. Saunorienė 1 mokinys dalyvaus filosofijos 

olimpiados I-ame ture, atliks užduotis, 

įgys daugiau filosofijos žinių 

Administracijos posėdžio 

klausimas I pusmečio 

mokinių pasiekimams 

apibendrinti 

Administracijos 

posėdžio planas 

Vasario 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

V. Giedraitis K. Gerčaitė, 

G. Kulbeckienė 

Bus aptarti I pusmečio rezultatai. 

Numatytos priemonės, kad II pusmetį 

rezultatai pagerėtų. 

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas I pusmečio 

mokinių pasiekimams 

apibendrinti 

Veiklos planas Vasario 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

V. Giedraitis K. Gerčaitė, 

G. Kulbeckienė 

Bus aptarti Inpusmečio rezultatai. 

Numatytos priemonės, kad II pusmetį 

rezultatai pagerėtų 

1 klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso 

mokyklinis turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

R. Švedienė R. Švedienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga. Atrinkti dalyviai į 

miesto turą. 

1 klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso miesto 

turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario-

kovo mėn. 

Metodinėje grupėje R. Švedienė R. Švedienė Įvertina ir įsivertinta individualią 

dalyvio pažangą 

2 klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso 

mokyklinis turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

I. Adomavičienė I. Adomavičienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga. Atrinkti dalyviai į 

miesto turą. 

2 klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso miesto 

turas. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario-

kovo mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

I. Adomavičienė I. Adomavičienė Įvertina ir įvertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

3 klasių Šiaulių miesto 

rusų kalbos olimpiados 

miesto turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

N. Jackus N. Jackus Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga. Plėtojamos mokytojų 

mokinių vertinimo kompetencijos 
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2 kl. pasiekimų 

patikrinimo testo 

organizavimas ir rezultatų 

analizė. Mokymo lygmens 

nustatymas. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė, 

N.Jackus, 

D. Nemeikienė 

A. Būdvytytė, 

N.Jackus, 

D. Nemeikienė 

90% mokinių pasieks B1 kalbų (rusų, 

vokiečių - A2) mokėjimo lygį. 

Atsižvelgiant į pasiekimus, bus 

galimybė suskirstyti mokinius į vienodų 

gebėjimų grupes. 

Kovas 

Chemijos bandomasis 

egzaminas 4-tų klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė T. Šėporaitienė Mokinys pasitikrins savo žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius, įsivertins 

egzamino pasirinkimo galimybes 

Biologijos bandomasis 

egzaminas 4-tų klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė  

  

L. Kneižienė Mokinys pasitikrins savo žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius, įsivertins 

egzamino pasirinkimo galimybes 

Fizikos bandomasis 

egzaminas 4-tų klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

 A. Pelanskienė A. Pelanskienė Mokinys pasitikrins savo žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius, įsivertins 

egzamino pasirinkimo galimybes 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros bandomasis 

darbas 2 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Kovo mėn. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

R. Laurinavičienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Kiekvieno mokinio žinių ir gebėjimų 

įvertinimas 

Administracijos posėdžio 

klausimas apie ugdymo 

plano rengimo etapus, 

prioritetus, susitarimus 

Administracijos 

posėdžių planas 

Kovo mėn. Administracijos 

posėdis 

V. Giedraitis K. Gerčaitė Bus aptarti ugdymo plano rengimo 

etapai, prioritetai, susitarimai. 

Mokyklinis raiškiojo 

skaitymo anglų kalba 

konkurso turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Metodinėje  

 grupėje 

V. Latožienė V. Latožienė Įsivertinta individuali dalyvio pažanga, 

kūrybiniai gebėjimai.  

 Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

Miesto raiškiojo skaitymo 

konkursas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

V. Latožienė V. Latožienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga 

Šiaulių apskrities 

mokyklų rusų kalbos 

raiškiojo skaitymo 

konkursas 7-12 klasių 

mokiniams 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Metodinėje  

 grupėje 

N. Jackus N. Jackus, 

J. Nachataya 

Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga, kūrybiniai gebėjimai.  

 Palaikomas glaudus ryšys su Šiaulių 

apskrities mokyklomis, vykdoma 

gimnazijos įvaizdžio bei gerosios 

patirties sklaida. 

Vokiečių kalbos 

tarptautinis sertifikatas 

DSDI 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Rugsėjo-

balandžio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Patobulinti ir tarptautiniu sertifikatu 

įvertinti moksleivių vokiečių kalbos 
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gebėjimai prilyginami vokiečių kalbos 

valstybiniam egzaminui. 

Balandis 

Dalykų modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos 2021-2022 m. m. 

pateikimas 

Metodinės 

tarybos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus pateikta ir patalpinta gimnazijos 

svetainėje 2021-2022 m. m. dalykų 

modulių ir pasirenkamųjų dalykų 

pasiūla.  

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių 2021-2022 

m.m. pirkimas  

Metodinės 

tarybos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

A. Aleknienė Metodinė taryba Bus nupirkti nauji vadovėliai ir 

mokymo priemonės 2021-2022 m.m.  

„Romuvos“ gimnazijos 

ugdymo plano 2021-2022 

m.m. projekto svarstymas 

ir rengimas 

Metodinės 

tarybos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

K. Gerčaitė Metodinė taryba Bus priimti sprendimai dėl 2021-2022 

m.m. ugdymo plano.  

Matematikos bandomasis 

PUPP darbas 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

 

 E. Klimaitė 

K. Vaitkuvienė, 

E. Klimaitė 

100 % mokinių pasitikrins savo žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius 

Matematikos bandomojo 

egzamino darbas 4 klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

V.Šeikytė 

  

V. Šeikytė, 

J. Balsevičienė 

100% mokinių pasirinkusių VBE 

pasitikrins savo žinias, gebėjimus ir 

įgūdžius. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros bandomasis 

darbas 4 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas  

Balandžio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

G. Samalionienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Kiekvieno mokinio žinių ir gebėjimų 

kurti rišlų tekstą vertinimas 

Geografijos bandomasis 

egzaminas 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir 

įgūdžius 

Mokytojų tarybos posėdis 

ugdymo plano 2021-

2022m.m. projekto 

svarstymas ir rengimas.  

Gimnazijos 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Mokytojų taryboje V. Giedraitis K. Gerčaitė Bus priimami sprendimai dėl 2021-

2022m.m. ugdymo plano 

Istorijos bandomasis 

egzaminas 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

I. Lentinienė I. Lentinienė 4 kl. mokinių istorijos žinių ir gebėjimų 

tikrinimas. 

Gegužė 

Administracijos posėdis 

2021-2022m.m. ugdymo 

planui pritarti 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

V. Giedraitis  K. Gerčaitė Susitarta dėl ugdymo plano 

įgyvendinimo planui. 
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Birželis 

Gimnazijos 1-4 klasių 

mokinių padarytos 

pažangos aptarimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Birželio 

mėn. 

Mokytojų  tarybos 

posėdyje 

K. Gerčaitė Metodinė taryba Bus aptarta ir įvertinta 1-4 klasių 

mokinių padaryta pažanga. 

Individualios mokinių 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir (įsi)vertinimo 

formos aptarimas ir 

tobulinimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Birželio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus aptartas ir įvertintas mokinių 

pažangos stebėjimas gimnazijoje, 

aptarta ir patobulinta individualios 

mokinių pažangos stebėjimo, fiksavimo 

ir (įsi)vertinimo forma.  

Mokytojų tarybos posėdis, 

skirtas II pusmečio 

mokinių pasiekimams 

apibendrinti. 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Birželio 

mėn. 

Mokytojų  tarybos 

posėdyje 

V. Giedraitis K. Gerčaitė, 

G. Kulbeckienė 

Bus aptarti II pusmečio rezultatai. 

Numatytos priemonės rezultatų 

gerinimui. 

Mokytojų tarybos posėdis 

2021-2022m.m. ugdymo 

planui pritarti 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Birželio 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdis 

V. Giedraitis V. Giedraitis, 

K. Gerčaitė 

Susitarta dėl ugdymo plano 

įgyvendinimo planui. 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 2021-2022 m.m. 

ugdymo planui pritarti 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Birželio 

mėn. 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 

V. Giedraitis V. Giedraitis, 

K. Gerčaitė 

Pritarta gimnazijos 2021-2022 m.m. 

ugdymo planui. 

Rugpjūtis 

Mokinio asmenybės 

ūgties stebėjimo ir 

vertinimo tvarkos aprašo 

bei mokomųjų dalykų 

vertinimo tvarkų 

atnaujinimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Rugpjūčio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus priimti sprendimai dėl vertinimo 

aprašo tobulinimo ir atnaujintų 

mokomųjų dalykų vertinimo tvarkų. 

Bus patobulintas mokinio asmenybės 

ūgties stebėjimo ir vertinimo tvarkos 

aprašas. 

Rugsėjis 

Gimnazijos Metodinės 

tarybos funkcijų ir veiklos 

prioritetų aptarimas, 2021-

2022 m.m. veiklos plano 

sudarymas 

Metodinės 

tarybos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus priimti sprendimai dėl metodinės 

veiklos krypčių / prioritetų, parengtas 

2021-2022 m.m. Metodinės tarybos 

veiklos planas. 

Dalykinių  konsultacijų 

mokiniams organizavimo 

ir apskaitos tvarkos 

aptarimas   

Metodinės 

tarybos planas  

Rugsėjo 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus susitarta dėl dalykinių konsultacijų 

apskaitos tvarkos. 
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Spalis 

VBE rezultatų aptarimas Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė T. Šėporaitienė Mokymosi rezultatų analizavimas 

Gimnazijos XVI laidos 

abiturientų tolesnės 

karjeros  analizė ir 

pristatymas 

Mokinių 

socialinių 

kompetencijų ir 

ugdymo karjerai 

pedagogo veiklos 

planas 

Spalio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje, klasių 

valandėlių metu 

mokiniams, buvusių 

klasės auklėtojų 

pasitarime 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė Gimnazijos alumnų tolesnės karjeros 

analizė 

Lapkritis 

1-2 klasių mokinių 

Oratorinio meno 

konkursas mokyklinis 

turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Nemeikienė D. Nemeikienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga, kūrybiniai gebėjimai. 

Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

1-2 klasių mokinių 

Oratorinio meno 

konkursas miesto turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Nemeikienė D. Nemeikienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga, kūrybiniai gebėjimai. 

Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

Gruodis 

IT olimpiada I turas 1-2 ir 

3-4 klasių mokiniams 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė L. Tankelevičienė Dalyvaus 5-10 mokiniai ir 1-2 bus 

atrinkti dalyvauti II ture 

Chemijos mokyklinė  

olimpiada 1-2 ir 3-4 klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė 

  

T. Šėporaitienė Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos 

skatinimas. 

Biologijos mokyklinė  

olimpiada 1-2 ir 3-4 klasių 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė  

  

L. Kneižienė Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos 

skatinimas. 

Matematikos olimpiada I 

turas 3-4 klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

3 kl. J.Balsevičienė, 

4 kl. V.Šeikytė 

3 kl. J. Balsevičienė, 

4 kl. V. Šeikytė 

Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus 

atrinkti dalyvauti II ture 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 1-2 

kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Gruodžio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Streckienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

olimpiados turą 
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Lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiada 3-4 

kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Gruodžio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

R. Laurinavičienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

olimpiados turą 

3 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados 

mokyklinis turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

V. Balandienė V. Balandienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga, kūrybiniai gebėjimai. 

Atrinkti dalyviai į miesto turą 

Visus metus 

Mokinių parengimas ir jų 

dalyvavimas miesto, šalies 

olimpiadose, konkursuose. 

  Visus 

metus 

Metodinėse grupėse N. Jackus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 100 mokinių. 

10% užims prizines vietas. 

Moksleivių konsultavimas 

siekiant jų asmeninės 

pažangos  

  Visus 

metus 

Metodinėse grupėse V. Giedraitis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Suteikta veiksminga ir savalaikė 

pagalba mokiniui. Ne mažiau kaip 1 

proc. daugiau mokinių padays pažangą. 

Klasių ( grupių) mokinių 

bendrųjų-dalykinių 

kompetencijų, pasiekimų 

ir pažangos stebėjimas ir 

vertinimas 

  Visus 

metus 

Metodinėse grupėse N. Jackus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Stebima individualiai kiekvieno 

mokinio pažanga. Ne mažiau kaip 1 % 

daugiau mokinių padarys pažangą. 

Mokinių bendrųjų-

socialinių kompetencijų 

pažangos stebėjimas. 

  Visus 

metus 

Administracijos 

posėdžiuose 

G. Kulbeckienė Klasių auklėtojai 100 proc. gimnazijos mokinių stebės ir 

analizuos savo bendrųjų- socialinių 

kompetencijų lygį ir pasiekimus, 80 

proc. pildys mokinių ūgties, bendrųjų 

socialinių kompetencijų aplankus 

Ugdymo karjerai veiklos 

įgyvendinimas (mokinių 

profesinis informavimas ir 

konsultavimas; mokinių 

tėvų profesinis 

informavimas ir 

konsultavimas; kultūrinės, 

meninės, pažintinės, 

projektinės veiklos, 

neformaliojo švietimo, 

suderinto su ugdymu 

karjerai, organizavimas; 

veiklos viešinimas ir 

įsivertinimas) 

  Visus 

metus 

Administracijos 

posėdžiuose 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė 80 proc. gimnazijos mokinių dalyvaus 

UK veiklose ir konsultacijose 
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Tikslas: 1 Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę. 

Uždavinys: 1.2 Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą ugdymą(si). 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Meninio skaitymo 

konkursas 1-4 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Sausio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Vėlaitienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

konkurso turą 

Tarptautinis online 

konkursas "Best In 

English competition" 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

I. Adomavičienė I. Adomavičienė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga, kūrybiniai gebėjimai. 

Vasaris 

Saugesnio interneto 

savaitė 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė N. Bružaitė 100 % mokinių bus supažindinti su 

saugaus interneto naudojimu. 

Ekspromtinės kalbos 

konkursas 3-4 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Vasario 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Jaugienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė  gabių mokinių atranka į 

miesto konkursą 

Raštingumo konkursas 1-

2 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Vasario 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

G. Trinkaitė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė  gabių mokinių atranka į 

Šiaulių apskrities konkursą 

Raštingumo konkursas 3-

4  kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Vasario 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

R. Laurinavičienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į Šiaulių 

apskrities konkursą 

Kovas 

Matematikos 1 - 4 klasių 

mokinių mini konferencija 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Metodinės grupės 

susirinkime 

E. Klimaitė E. Klimaitė 7-10 mokiai pristatys pranešimus. 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 

2020“ 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Metodinės grupės 

susirinkime 

K. Vaitkuvienė K. Vaitkuvienė 30-35 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš 

jų 10 % pateks į miesto geriausiųjų 

dešimtukus. 

Atidžiojo teksto skaitymo 

ir suvokimo konkursas 1-4 

kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Kovo mėn. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

G. Samalionienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

konkursą 
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Šiaulių krašto vieno žanro 

konkursas 1-4 kl. mok. 

Gimnazijos 

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

Kovo mėn. Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Jaugienė, 

G. Samalionienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tradicinių renginių tąsa, gimnazijois 

reprezentavimas 

Geografo diena 1-4 klasių 

mokiniams 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė Veiklos skirtos geografijos dalyko 

populiarinimui, mokinių motyvacijos 

skatinimui. 

Mokinių dalyvavimas 

respublikinėje dorinio 

ugdymo konferencijoje 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

I. Saunorienė I. Saunorienė 1-2 mokiniai parengs ir skaitys 

pranešimus respublikinėje dorinio 

ugdymo konferencijoje. 

Teisinių žinių konkursa 

„Temidė“ 

Socialinės-

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

planas 

Kovo mėn. VGK R. Baltraitienė R. Baltraitienė Mokinių teisinio sąmoningumo, 

supratimo apie teisinę sistemą ugdymas, 

vykdant mokinių ankstyvąją teisės 

pažeidimų, narkomanijos, smurto 

prevenciją, suteikiant mokiniams žinių, 

kuriant saugią aplinką, skatinti mokinių, 

mokytojų, tėvų ir teisinių institucijų 

bendradarbiavimą. 

Konferencija „Laisvės 

kelias istorijos tėkmėje“ 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

K. Karošaitė K. Karošaitė Mokinių skatinimas domėtis Lietuvos 

bei savo regiono istorija. 

Šiaulių apskrities vokiečių 

kalbos meninio skaitymo 

konkursas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Įvertinta ir įsivertinta individuali 

dalyvio pažanga, kūrybiniai gebėjimai. 

Nacionalinis konkursas 

"Lietuvos istorijos 

žinovas" 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo mėn. Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

K. Karošaitė K. Karošaitė Apie 40 gimnazistų pasitikrins istorijos 

žinias, ugdysis pilietiškumą. 

Balandis 

Respublikinis Teodoro 

Grotuso gamtos mokslų 

eksperimentų konkursas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė  L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais 

Respublikinė etnokultūros 

konferencija 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Balandžio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė, 

administracija 

D. Jaugienė, 

G. Samalionienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tradicinių renginių tąsa, gimnazijos 

reprezentavimas 
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Projektas „Jungend 

debattiert international" 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Patobulinti gabių moksleivių vokiečių 

kalbos gebėjimai ir debatavimo 

kompetencijų gebėjimai. Mažiausiai 2 

moksleiviai dalyvauja projekto „Jugend 

debattiert international“ regioniniame 

finale. 

Konkursas „Lietuvos 

kovų už laisvę ir netekčių 

istorija“  

Socialinių mokslų 

metodinės veiklos 

planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje I. Lentinienė I. Lentinienė Mokiniai pasitikrins istorijos žinias, 

ugdysis pilietiškumą. 

Gegužė 

Europos egzaminas Socialinių mokslų 

veiklos planas  

Gegužė Socialinių mokslų 

metodinėje 

komisijoje 

I. Lentinienė I. Lentinienė  Mokinių skatinimas domėtis Europos 

integracija ir ES aktualijomis 

Birželis 

Projektų diena  

 I-III klasių mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Birželio 

mėn. 

„Romuvos“ 

gimnazija 

L. Kneižienė   L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais 

Kūrybinė pažintinė 

praktinė stovykla 

„Jaunasis kūrėjas“  

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Birželio 

mėn. 

Metodinėje grupėje G. Kulbeckienė A. Kardašienė, 

R. Žukauskas 

Stovykloje dalyvaus ne mažiau kaip 

100 mokinių. Bendros veiklos 

glaudžiau suburs meno kolektyvus, bus 

intencivesnė repecitinė veikla, išaugs 

repertuaro kokybė 

Rugsėjis 

Susitikimas su 

mokslininkais. Mokslo 

festivalis „Erdvėlaivis 

Žemė 2021“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

R. Uža 

  

R. Uža Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais 

Susitikimas su 

mokslininkais. „Tyrėjų 

naktis 2021“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

 L. Kneižienė 

  

L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais 

Ekologinė - pažintinė 

stovykla „Pažink savo 

kraštą“ 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje. 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė Stovykloje dalyvaus ne mažiau kaip 

100 mokinių. Bendros veiklos 

glaudžiau suburs mokytojus ir 

mokinius. 
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Spalis 

Kalbos kultūros konkursas 

„Taisyklinga kalba - 

vertybė“ 1-2 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Spalio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Streckienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

konkursą 

Projektinė veikla 

„Pėsčiųjų bulvaro 

tyrimas“ 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė Mokinių skatinimas domėtis geografijos 

dalyku ir juos supančia aplinka 

Pilietinė akcija „Atminties 

šviesa“ 
Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

I. Lentinienė I. Lentinienė 10 % gimnazijos bus įtraukti į akcijos 

organizavimą, ugdysis pilietiškumą. 

Konstitucijos egzaminas Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

K. Karošaitė K. Karošaitė 30 % gimnazijos mokinių pasitikrins 

Konstitucijos žinias 

Vokiečių kalbos savaitės 

renginys gimnazijoje 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Vokiečių kalbos žinios integruotos su 

kitomis kūrybinėmis veiklomis. 

Galimybė dalyvauti veiklose visiems 

vokiečių kalbą besimokantiems 

moksleiviams. 

Lapkritis 

Tarptautinis IT konkursas 

„Bebras“ 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė N. Bružaitė 30-35 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš 

jų 10 % pateks į miesto geriausiųjų 

dešimtukus 

Samprotavimo rašinio 

konkursas 3-4 kl. mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Lapkritis Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Vėlaitienė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto 

konkursą 

Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

planas  

Lapkritis Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

I. Saunorienė I. Saunorienė 80 % gimnazijos mokinių dalyvaus 

Tolerancijos dienos minėjime. 

Renginys skirtas Lietuvos 

kariuomenės dienai 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Lapkritis  Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

I. Lentinienė I. Lentinienė Mokiniai įgys daugiau žinių apie 

Lietuvos kariuomenė, ugdysis 

pilietiškumą. 

Gruodis 

Viktorina „Nematomas 

virusų pasaulis“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

  

L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis AIDS ir 

narkomanijos problemomis 

Visus metus 
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„Ekologinių sprendimų 

sūkury“ 2 kl. mokiniams 

Gimnazijos 

Ugdymo planas 

Rugsėjo - 

sausio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje. 

T. Šėporaitienė T. Šėporaitienė, 

L. Kneižienė 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais. 

3-ių klasių mokinių 

projektinių darbų 

vykdymas ir pristatymas. 

Gimnazijos 

ugdymo planas 

Visus 

metus 

Administracijos 

posėdyje. 

L. Kneižienė Mokytojai  Įgis pranešimų rengimo, pristatymo, 

viešo kalbėjimo kompetenciją, 

komunikavimo kompetenciją, pagilins 

dalykines žinias. 

Mokinių dalyvavimas 

miesto, respublikinėse, 

tarptautinėse 

konferencijose kituose 

konkursuose, renginiuose 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinės grupės 

susirinkime 

N. Jackus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvaus ir pristatys pranešimus ne 

mažiau kaip 50 mokinių 

Anglų k būrelis 1-2 kl. 

„Angliškai kalbančių šalių 

kultūra“ 

Užsienio kalbų 

metodinės veiklos 

planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė V. Latožienė, D. 

Nemeikienė, V. 

Balandienė 

Patobulinti ir įvertinti moksleivių anglų 

kalbos gebėjimai įvertinti 

Integruotas vokiečių ir 

geografijos modulis. 

Užsienio kalbų 

metodinės veiklos 

planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė 

  

A. Būdvytytė, J. 

Mekšriūnienė 

Stiprinamos vokiečių ir geografijos 

mokytojų bendradarbiavimo 

kompetencijos, plėtojamas dalykų 

integravimo didaktikos, metodinės 

medžiagos rengimo kompetencijos. 

Sustiprinti mokinių vokiečių ir 

geografijos dalykų gebėjimai atrasti 

skirtingų mokomųjų dalykų sąsajas. 

Pamokos netradicinėse 

erdvėse 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

N. Jackus Metodiinų grupių 

pirmininkai 

Ugdomi praktiniai mokinių gebėjimai. 

Žinios siejamos su profesine veikla, t.y. 

susipažįstama su  profesija. 

Erasmus+ strateginės 

mokyklų partnerysčių 

projektas „Europe in 

motion“ 

Projekto paraiška Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

R. Švedienė R. Švedienė Patobulinti moksleivių anglų kalbos ir 

tarpkultūriniai gebėjimai realiose 

veiklos situacijose. Patobulinti 

mokytojų bendradarbiavimo ir 

tarpkultūriniai gebėjimai 

Erasmus+ strateginių 

partnerysčių projektas 

„Digital Literacy in 6 

Steps“ 

Projekto paraiška Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

D. Nemeikienė D. Nemeikienė Patobulinti mokinių anglų kalbos ir 

tarpkultūriniai gebėjimai realiose 

veiklos situacijose. Patobulinti 

mokytojų bendradarbiavimo ir 

tarpkultūriniai gebėjimai. 
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Erasmus+ strateginių 

partnerysčių projektas 

PLURICLIL 

Projekto paraiška Visus 

metus 

Metodinėje grupėje A. Būdvytytė A. Būdvytytė, J. 

Mekšriūnienė 

Ugdyti mokinių daugiakalbystę taikant 

dalyko ir kalbos integruotą mokymą/si 

ir IT inovacijas bei tobulinti užsienio 

kalbos gebėjimų įsivertinimo 

kompetencijas taikant kompiuterines 

simuliacijas. 

MEPA projektas Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas  

Visus 

metus 

Metodinėje grupėje N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Pilietiškumo ugdymas 

Jaunųjų ambasadorių 

konsultacijos, praktinės 

dirbtuvės bendraamžiams 

apie emocinį intelektą ir 

streso valdymą 

Projekto 

„Keisdamiesi 

keičiamės“ veiklų 

planas 

Visus 

metus 

Projekto 

įgyvendinimo 

grupėje 

D. Nemeikienė D. Nemeikienė Jaunieji ambasadoriai praves bent po 

vieną konsultaciją ar praktines 

dirbtuves skirtingų klasių koncentrų 

grupėje apie emocinį intelektą, streso 

įveikimą. 

Respublikinis projektas 

„Mes rūšiuojame“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

  

L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis 

ekologinėmis problemomis. 

Finansų matematika 1 

klasių mokiniams 

  Vasario-

birželio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

Z. Savickienė, K. 

Vaitkuvienė 

Z. Savickienė, K. 

Vaitkuvienė 

35 % procentų 1 klasių mokinių 

pasirinks mokytis Finansų matematiką 

„Išmanioji fizika: 

mobilios aplikacijos ir 

fizikos dėsniai“ 2 kl. 

mokiniams 

  Vasario-

birželio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė N.Bružaitė 24 % procentų 1 klasių mokinių 

pasirinks mokytis 

 

Tikslas: 1 Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę. 

Uždavinys: 1.3 Gerinti mokinių pasiekimus efektyviai išnaudojant skaitmeninę erdvę. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Spalis 

Gimnazijos mokytojų ir 

mokinių prisijungimas 

prie skaitmeninės 

mokymo(si) aplinkos 

EDUKA klasė  

Metodinės 

tarybos planas 

2021 m. 

spalis 

Administracijos 

posėdyje 

N. Jackus N. Jackus Visi mokyklos mokiniai  prisijungs prie 

skaitmeninės mokymo(si) aplinkos 

EDUKA klasė. Skaitmeninė 

mokymo(si) aplinka EDUKA klasė bus 

panaudota mokinių įsivertinimui ir 

vertinimui įvairių dalykų pamokose.  
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Visus metus 

Projektinės veiklos  

skaitmeninėje platformoje 

eTwinning 

  Visus 

metus 

Metodinės grupės 

susirinkime 

N. Bružaitė N. Bružaitė Dalyvaus 20  4 klasių mokinių 

Darbas su skaitmenine 

platforma Microsoft 

Office 365 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje taryboje N. Jackus Mokytojai Su Office 365 dirbs 100 % mokytojų ir 

100 % mokinių 

Darbas su įvairiomis  

skaitmeninėmis 

platformomis 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje taryboje N. Jackus Mokytojai 60 % -70 % mokinių naudosis Eduka  

platforma; 20 %-25 % mokinių naudos 

egzaminatorius.lt platformą 

Tikslas: 2 Sustiprinti partnerystės tinklą. 

Uždavinys: 2.1 Stiprinti gimnazijos bendruomenę. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Nuotolinis alumnų 

susitikimas su gimnazijos  

abiturientais „Mano 

karjeros kelias prasidėjo 

„Romuvoje“ 

Ugdymo karjerai 

planas 

Sausio 

mėn. IV 

sav. 

Administracijos 

posėdyje. 

G. Kulbeckienė Karjeros 

specialistas, klasių 

vadovai, mokyklos 

administracija 

Virtualioje diskusijoje Mano karjera 

prasidėjo „Romuvoje“ praktiniai 

buvusių abiturientų patarimai III–IV kl. 

mokiniams. Bus pristatytos 4–6 alumnų 

profesinio kelio sėkmės istorijos, 

ugdomi gebėjimai kelti profesinius 

tikslus 

Virtualus protmūšis sporto 

tema „Buvusieji & 

esamieji“ 

Ugdymo karjerai 

planas 

Sausio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje. 

G. Kulbeckienė Fizinio lavinimo 

mokytojai 

Virtualiame protmūšyje sporto tema 

dalyvaus buvę ir esamieji gimnazistai, 

ne mažiau kaip 2 komandos. 

Vasaris 

1-4 klasių tėvų 

susirinkimas 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Vasario 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje. 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė, klasių 

auklėtojai 

Tėvai gauna išsamią informaciją, kaip 

sekasi jų vaikams, aptariamos 

priemonės, kurios padėtų pasiekti dar 

geresnių rezultatų. 

Kovas 

Velykinis tinklinio 

turnyras 

Metodinės grupės 

planas. 

Kovo mėn. Metodinėje grupėje A. Burdinienė A. Burdinienė, D. 

Gaubienė 

Pratinti sistemingai sportuoti, 

stiprinti sveikatą 

MMKL varžybos Metodinės grupės 

planas. 

Kovo mėn. Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 
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Koncertas vaikų globos 

namuose 

Metodinės grupės 

planas. 

Kovo mėn. Metodinėje grupėje A. Kardašienė A. Kardašienė Dalinimasis gerumu, teigiamų emocijų 

išgyvenimas. 

Pyragų diena Metodinės grupės 

planas. 

Kovo mėn. Metodinėje grupėje V. Stankūnienė V. Stankūnienė Bendruomenės vienijimas, paramos 

rinkimas 

1-4 klasių mokinių 

aplausa „Tarpusavio 

santykiai“ 

Socialinės 

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

planas. VGK 

veiklos planas. 

Kovo mėn.  Administracijos 

posėdyje. Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Klasių valandėlės. 

R. Baltraitienė I. Šiaulienė, R. 

Baltraitienė 

Gimnazijos bendruomenės saugumo, 

mikroklimato, tarpusavio santykių 

apibendrinimas. Probleminės sritys bei 

mikroklimato gerinimo galimybės. 

Balandis 

Šimtadienio spektaklis Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje I. Dovidaitienė I. Dovidaitienė Bendruomeniškumo, tapatumo jausmo 

stiprinimas, gabių mokinių ugdymas. 

„Romuvos“ balsas Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Kardašienė A. Kardašienė Gabių mokinių ugdymas. 

Šokių diena Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje L. Makarienė L. Makarienė Skatinti moksleivius domėtis šokio 

menu. 

Tarpklasinės krepšinio 

varžybos 

Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

MMKL varžybos Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

Laimės keksiukai Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje V. Stankūnienė V. Stankūnienė Bendruomenės vienijimas, paramos 

rinkimas 

Humanitaro diena 1-4 kl. 

mok. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

planas 

Balandžio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

G. Trinkaitė Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Bendradarbiavimo su kitomis švietimo 

bei kultūros institucijomis tradicijų tąsa 

Tėvų diena Gimnazijos 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

K. Gerčaitė Mokytojai Mokinių asmeninės pažangos 

stiprinimas ir galimų veiksmų bei 

problemų aptarimas su tėvais. 

Gegužė 

Aktyviausio skaitytojo ir 

daugiausiai skaičiusios 

klasės rinkimai 

Biblioteko 

sveiklos planas  

Gegužės 

mėn. 

paskutinę 

savaitę. 

  A. Aleknienė A. Aleknienė Mokiniai skatinami domėtis ir skaityti 

grožinę ir programinę literatūrą 

Šeimos dienai skirtas 

vakaras- koncertas „Kol 

kartu“. 

Metodinės grupės 

planas 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Kardašienė A. Kardašienė Bendruomeniškumo stiprinimas. 

Partneriškų ryšių stiprinimas su ŠU, 

„Romuvos“ progimnazija. 
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Pavasarinė dailės darbų 

paroda. 

Metodinės grupės 

planas. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje R. Daužvardis R. Daužvardis Gabių mokinių ugdymas. 

Orientavimosi varžybos 

„Beržynėlio takais“ 

Metodinės grupės 

planas. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė, A. 

Burdinienė 

Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 

Tarpklasinės futbolo 

varžybos 

Metodinės grupės 

planas. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje D.Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

MMKL varžybos Metodinės grupės 

planas. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

Bendruomenės padėkos 

vakaras „Romuvos garbė“ 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gegužės 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė I. Dovidaitienė Padėkos vakare dalyvaus ne mažiau 

kaip 150 nugalėtojų ir jų tėvų, mokytojų 

Benduomenės padėkos 

vakaras „Romuvos sporto 

garbė“ 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gegužės 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė A. Burdinienė, D. 

Gaubienė 

Padėkos vakare dalyvaus ne mažiau 

kaip 5 nugalėtojų komandos ir jų tėvai, 

mokytojai 

Edukacinė išvyka 

gimnaziją garsinusiems 

mokiniams 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gegužės 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė Į išvyką vyks ne mažiau kaip 50 

gimnaziją garsinusių mokinių. 

Paskutinio skambučio 

šventė 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gegužės 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė, K. 

Gerčaitė, 3-4 klasių 

auklėtojai 

Šventėje dalyvaus ne mažiau kaip 200 

mokinių, bendruomenės narių 

Rugsėjis 

Masinis 1000 m bėgimas 

parko takais, futbolo 

turnyras. 

Metodinės grupės 

planas. 

Rugsėjo 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Burdinienė A. Burdinienė, D. 

Gaubienė, L. 

Makarienė 

Bendruomeniškumo stiprinimas, fizinio 

aktyvumo sveikatai stiprinti skatinimas. 

Mokslo metų pradžios 

šventė 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė Klasių auklėtojai Šventėje dalyvaus ne mažiau kaip 500 

mokinių 

1, 3 klasių tėvų 

susirinkimas 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė, klasių 

auklėtojai 

Susitarimai su šeimomis, aptariamos 

priemonės, kurios padėtų pasiekti dar 

geresnių rezultatų. 

Spalis 

Pažintis su pirmų klasių 

mokiniais 

Klasės valandėlės 

„Pažintis su 

biblioteka“ 

Visą spalio 

mėnesį 

  A. Aleknienė A. Aleknienė ir 

pirmų klasių 

auklėtojai 

Mokiniai įtvirtins žinias apie 

bibliotekos fondo sąndarą, tvarką, 

skatinami skaityti ir laiku grąžinti 

paimtas knygas 

Tarpklasinės 

tinklinio varžybos 2 kl. 

Metodinės grupės 

planas. 

Spalio 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Burdinienė A. Burdinienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 
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MMKL varžybos Metodinės grupės 

planas. 

Spalio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

Jaunojo gimnazisto diena Gimnazijos 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Administacijos 

posėdis 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė, I 

kl. auklėtojai. 

I klasių mokiniai įtraukti į gimnazijos 

bendruomenę. 

2, 4 klasių tėvų 

susirinkimas 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Administacijos 

posėdis 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė 

K. Gerčaitė, G. 

Kulbeckienė, klasių 

auklėtojai 

Susitarimai su šeimomis, aptariamos 

priemonės, kurios padėtų pasiekti dar 

geresnių rezultatų. 

Lapkritis 

Tinklinio turnyras 

„Gyvenk sveikiau dėl 

rytojaus“ 

Menų ir fizinio 

ugdymo 

metodinės grupės 

planas 

2021 m. 

lapkričio 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Burdinienė A. Burdinienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas, gabių mokinių ugdymas. 

1-ų klasių mokinių 

apklausa „Pirmieji 

žingsniai gimnazijoje“ 

Socialinės - 

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

planas 

Lapkritis Administracijos 

posėdis.  Mokytojų 

tarybos posėdis. 

R. Baltraitienė I. Šiaulienė, R. 

Baltraitienė 

Adaptacijos metu dauguma mokinių 

patiria sunkumų susijusiu su 

mokymusi, aplinka, bendravimu. 

Praėjus adaptaciniam laikotarpiui, 

dauguma mokinių sėkmingai prisitaiko 

naujoje mokykloje ar klasėje. Apklausa 

siekiama išsiaiškinti adaptacijos 

sunkumus bei sėkmes, pagalbos 

mokiniui galimybes.  

Tėvų diena Gimnazijos 

veiklos planas 

Lapkritis Administracijos 

posėdyje 

K. Gerčaitė Mokytojai Mokinių asmeninės pažangos 

stiprinimas ir galimų veiksmų bei 

problemų aptarimas su tėvais. 

Gruodis 

Kalėdinis turnyras 

direktoriaus V. Giedraičio 

taurei laimėti. 

Metodinės grupės 

planas. 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė Bendruomeniškumo stiprinimas, 

teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą 

formavimas. 

Tradicinis vakaras- 

koncertas „Tyliai, tyliai“ 

Metodinės grupės 

planas. 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Kardašienė A. Kardašienė Bendruomeniškumo stiprinimas, 

partneriškų ryšių stiprinimas su ŠU, 

"Romuvos" progimnazija.   

Gimnazijos tarybos 

posėdis dėl 2021 m. 

planuotų veiklų 

įgyvendinimo ir 2022 m. 

veiklos plano bei 2022- 

2024 m. strateginio plano 

suderinimo 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Gimnazijos tarybos 

posėdyje 

V. Giedraitis K. Gerčaitė Pritarta 2021 m. veiklų įgyvendinimui, 

suderinti 2022 m. gimnazijos veiklos 

planas ir 2022-2024 m. strateginis 

planas. 
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Kalėdinė vakaronė 1-4 

klasių mokiniams 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Gruodžio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje. 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė Kalėdinėje vakaronėje dalyvaus ne 

mažiau kaip 400 mokinių. 

Visus metus 

Kabinetų bendrakūra Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinės grupės, 

tarybos  susirinkime 

V. Giedraitis  Mokytojai Visuose kabinetuose bus sukurta jauki, 

tvarkinga, saugi mokymąsi skatinanti 

aplinka 

Metodinių grupių 

pasitarimai 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėse  

 grupėse 

N. Jackus Metodinų grupių 

pirmininkai 

Stiprinamas dalykų mokytojų 

kolegialus bendradarbiavimas, 

sukauptos gerosios patirties sklaida 

Gimnazijos metodinės 

tarybos posėdžiai 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

taryboje 

 N. Jackus N. Jackus Stiprinamas bendradarbiavimas su 

kitomis gimnazijoje veikiančiomis 

metodinės grupėmis, keičiamasi 

informacija, sprendžiami klausimai ir 

problemos. 

Gimnazijos bendruomenės 

išvyka į Rygos lietuvių 

mokyklą 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

K. Karošaitė K. Karošaitė Gimnazijos mokytojų bendruomenė 

pagilins didaktines kompetencijas, 

bendruomeniškumo puoselėjimas. 

Integruotas vokiečių-

geografijos modulis 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 

2021 m. Metodinėje  

 grupėje 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė Stiprinamos vokiečių ir geografijos 

mokytojų bendradarbiavimo 

kompetencijos, plėtojamos dalykų 

integravimo didaktikos, metodinės 

medžiagos rengimo kompetencijos. 

Sustiprinti mokinių vokiečių-

geografijos dalykų gebėjimai atrasti 

skirtingų mokomųjų dalykų sąsajas. 

Buvusių gimnazistų 

pamokos "Stress OFF" 

Projekto 

„Keisdamiesi 

keičiamės“ veiklų 

planas" 

Visus 

metus 

Projekto vykdymo 

grupėje 

I. Saunorienė I. Saunorienė Per mokslo metus bus suorganzuotos 

mažiausiai 4 pamokos su buvusiais 

gimnazistais, kurie motyvuos mokinius 

įveikti stresą ir baimę. 
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Tikslas: 2 Sustiprinti partnerystės tinklą. 

Uždavinys: 2.2 Užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą su asocijuotomis progimnazijomis. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Susitikimas su 

„Romuvos“, Gytarių, 

Dainų, „Sandoros“,  

Gegužių ir kitų miesto 

progimnazijų matematikos 

mokytojais 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

V. Šeikytė, 

Z. Savickienė 

V. Šeikytė, 

Z. Savickienė 

8-10 mokytojų pasidalins darbo 

patirtimi 

Susitikimas su 

„Romuvos“, Gytarių, 

Dainų , „Sandoros“,  

Gegužių ir kitų miesto 

progimnazijų IT 

mokytojais 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Sausio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė, 

N. Bružaitė 

L. Tankelevičienė, 

N. Bružaitė 

3-5 mokytojai pasidalins darbo patirtimi 

Balandis 

A.Sireikos taurės 

krepšinio turnyras 

Metodinės grupės 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė A. Burdinienė, 

D. Gaubienė 

Bendruomeniškumo stiprinimas, 

ugdomi gabūs mokiniai. 

Pilietiškumo forumas 

Kurianti asmenybė-laisva 

valstybė" 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje grupėje N.Vaigauskienė N. Vaigauskienė Gimnazijos ir progimnazijų 

bendradarbiavimo aktyvinimas. 

Gamtamokslinis pietinio 

rajono progimnazijų 8 

klasių  ir „Romuvos“ 

gimnazijos 1 kl. mokinių 

renginys 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Balandžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

T. Šėporaitienė Gamtos dalykų 

mokytojai 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais, stebėti ir tyrinėti natūralią 

aplinką 

Gegužė 

Olimpinė diena Metodinės grupės 

planas. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinėje grupėje D. Gaubienė D. Gaubienė, 

A. Burdinienė, 

L. Makarienė 

Bendradarbiavimas su 

progimnazijomis, bendruomeniškumo 

stiprinimas, teigiamas požiūris į fizinį 

aktyvumą. 
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Birželis 

Metodinis pasitarimas su 

„Romuvos“ progimnazijos 

fizinio ugdymo 

mokytojais 

Metodinės grupės 

planas. 

Birželio 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Burdinienė A. Burdinienė Gerosios patirties sklaida, pasidalinimas 

informacija. 

Spalis 

Susitikimas su 

„Romuvos“, Gytarių, 

Dainų , „Sandoros“,  

Gegužių ir kitų miesto 

progimnazijų matematikos 

mokytojais 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

  

Metodinės grupės 

susirinkime 

V. Šeikytė, 

 Z. Savickienė 

V. Šeikytė, 

 Z. Savickienė 

8-10 mokytojų pasidalins darbo 

patirtimi 

Susitikimas su 

„Romuvos“, Gytarių, 

Dainų , „Sandoros“,  

Gegužių ir kitų miesto 

progimnazijų IT 

mokytojais 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

  

Metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė, 

N. Bružaitė 

L. Tankelevičienė, 

N. Bružaitė 

3-5 mokytojai pasidalins darbo patirtimi 

Metodinis pasitarimas su 

„Romuvos“, Dainų, 

Gytarių progimnazijų 

anglų kalbos 

mokytojomis. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

  

Metodinėje  

 grupėje 

V. Balandienė V. Balandienė Papildoma informacija apie esamus 1 

kl. mokinius, jų gebėjimus. Užtikrintas 

anglų kalbos dėstymo ir moksleivių 

gebėjimų vertinimo pereinamumas ir 

tęstinumas. 

Šiaulių miesto rusų kalbos 

mokytojų Apskrito stalo 

diskusija 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

  

Metodinėje  

 grupėje 

N. Jackus 

  

N. Jackus, 

J. Nachataya 

Pasikeista informacija apie dalyko 

dėstymo naujoves, sustiprintas ryšys 

tarp gimnazijų ir progimnazijų. 

Užtikrintas rusų kalbos dėstymo ir 

moksleivių gebėjimų vertinimo 

pereinamumas ir tęstinumas. 

Metodinis pasitarimas su 

asocijuotų progimnazijų 

vokiečių kalbos 

mokytojais 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

  

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Pasikeista informacija apie dalyko 

dėstymo naujoves, sustiprintas ryšys 

tarp gimnazijų ir progimnazijų. 

Užtikrintas vokiečių kalbos dėstymo ir 

moksleivių gebėjimų vertinimo 

pereinamumas ir tęstinumas. 
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Lapkritis 

Dalyvavimas socialinių 

partnerių rengiamuose 

renginiuose, pvz.: II-ųjų 

užsienio kalbų 

konferencija Dainų 

progimnazija. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė, 

N. Jackus, 

J. Nachataya 

Patobulinti ir įsivertinti II-ųjų užsienio 

kalbų gebėjimai. Sustiprintas ryšys tarp 

gimnazijų ir progimnazijų. 

Gruodis 

Dalyvavimas patyriminio 

ugdymo dienose 

„Romuvos“, „Dainų“ 

progimnazijose. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio-

gruodžio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

G. Kulbeckienė 

Pristatyti metodų inovacijas metodinės 

konferencijoje, keistis informacija ir 

patirtimi. 

Visus metus 

„Jaunojo tyrėjo“ 

programos įgyvendinimas 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Visus 

metus 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime. 

G. Kulbeckienė L. Kneižienė, 

T. Šeporaitienė 

100 proc. „Romuvos“ ir Dainų 

progimnazijų 7- 8 klasių  dalyvaus 

gimnazijos mokytojų organizuojamose 

programos veiklose 

Projekto „Kartu geriau“ 

įgyvendinimas 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Visus 

metus 

Visi mokytojai V. Giedraitis Mokytojai  Sėkmingai bendradarbiaujama su 

„Romuvos“ progimnazija. Ne mažiau 

kaip 80 % aštuntokų ateina į gimnaziją. 

Atviros pamokos 

asocijuotų progimnazijų 

7-8 klasių mokiniams 

Gimnazijos 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Pagal atskirai 

sudarytą grafiką 

G. Kulbeckienė Mokytojai  Bendradarbiavimo su progimnazijomis 

aktyvinimas. 

Tikslas: 2 Sustiprinti partnerystės tinklą. 

Uždavinys: 2.3 Veiksmingai įtraukti socialinius partnerius į mokinių tolimesnės karjeros planavimą. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Kovas 

Pasaulinės Žemės dienos 

minėjimas 

 (renginiai pagal atskirą 

planą) 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

  

L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis ekologija 



28 

 

Gegužė 

Dalyvavimas 45-osios 

Zigmo Gėlės premijos 

įteikimo ceremonijoje 

Naisiuose 

Gimnazijos 

projektas 

"Z.Gėlės 

tradicija" 

Gegužė Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė, 

administracija 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

D. Jaugienė, 

G. Samalionienė 

Tradicinio kultūrinio projekto veiklų 

tąsa 

Rugsėjis 

1 klasių mokinių išvyka į 

Z.Gėlės literatūrinį 

muziejų 

Gimnazijos 

projektas 

„Z.Gėlės 

tradicija“ 

Rugsėjo 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė, 

administracija 

D. Jaugienė, 

G. Samalionienė 

I-ų klasių auklėtojai Tradicinių renginių tąsa, kultūrinės 

patirties sklaida 

„Europos kalbų diena“ Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Rugsėjo 

mėn. 

Metodinėje grupėje A. Būdvytytė A. Būdvytytė Supažindinti mokinių su profesijomis, 

susijusiomis su užsienio kalbomis. 

Spalis 

Šiaulių universiteto 

organizuojamas grožinio 

teksto vertimo konkursas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Spalio 

mėn. 

Metodinėje  

 grupėje 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

A. Būdvytytė Patobulinti ir įsivertinti užsienio kalbų 

gebėjimai verčiant grožinius tekstus, 

susipažinta su vertėjo profesija. 

Lapkritis 

Susitikimas su 

universiteto matematikos 

dėstytojais „Romuvos“ 

gimnazijoje 

  Lapkričio 

mėn. 

Metodinės grupės 

susirinkime 

K. Vaitkuvienė K. Vaitkuvienė 20-25 mokiniai dalyvaus susitikime 

Susitikimas su 45-uoju 

Z.Gėlės premojos 

laureatu, 1-4 kl. mok.  

Gimnazijos 

projektas 

"Z.Gėlės 

tradicija" 

Lapkričio 

mėn. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojų 

metodinė grupė 

D. Jaugienė, 

G. Samalionienė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojai 

Tradicinių renginių tąsa, kultūrinės 

patirties sklaida 

Visus metus 

Susitikimai, netradicinės 

pamokos, išvykos į 

socialinių partnerių 

erdves, nuotolinės 

pamokos 

Gimnazijos 

veiklos planas  

Visus 

metus 

Administarcijos 

posėdyje 

G. Kulbeckienė G. Kulbeckienė Mokytojai organizuoja susitikimus, 

netradicines pamokas ar išvykas į 

socialinių partnerių erdves. Ugdymo 

įvairovė. Mokinių tolimesnės karjeros 

efektyvu splanavimas.  

Veikla su STEAM centru 

Šiauliuose 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė Gamtos dalykų 

mokytojai 

Skatins domėtis gamtos mokslais. 

Gebės susiplanuoti ir atlikti 

eksperimentą bei saugiai dirbti. Gebės 

formuluoti išvadas, paaiškinti 

rezultatus. 
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Tikslas: 3 Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą. 

Uždavinys: 3.1 Kryptingai tobulinti mokytojų dalykines, skaitmeninio raštingumo kompetencijas. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Vasaris 

Gimnazijos mokytojų 

Profesinio tobulėjimo 

plano parengimas  

Metodinės 

tarybos planas 

Vasario 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

Metodinė taryba N. Jackus Bus parengtas 2021 m. „Romuvos“ 

gimnazijos mokytojų 

Profesinio tobulėjimo planas  

Geografijos mokytojų 

konferencija „Nuotolinis 

geografijos mokymas. 

Iššūkiai ir galimybės“  

Socialinių mokslų 

metodinės veiklos 

planas 

Vasario 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodiniame 

pasitarime 

J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė Dalyvaus ne mažiau kaip 30 % Šiaulių 

regiono geografijos mokytojų ir jie 

dalinsis gerąja patirtimi. 

Spalis 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo seminarų, 

atitinkančių numatytus 

mokyklos veiklos tikslus 

ir aktualijas, poreikio 

tyrimas ir organizavimas 

Metodinės 

tarybos planas 

Spalio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

G. Trinkaitė Mokytojai Bus organizuoti kvalifikacijos kėlimo 

seminarai mokytojams atsižvelgiant į 

gimnazijos 2021-2022 m.m. veiklos 

plano prioritetą.  

Lapkritis 

Mokytojų praktinės 

veiklos  įsivertinimo 

formos (savianalizės 

anketos) aptarimas ir 

atnaujinimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus įvertinta ir atnaujinta mokytojų 

praktinės veiklos  įsivertinimo forma 

(savianalizės anketa). 

Dalyvavimas parodoje 

Mokykla 2021 

  Lapkričio 

mėn. 

Metodinėje taryboje  N. Jackus Mokytojai  1-3 mokytojai dalyvaus parodoje 

Visus metus 

Skaitmeninio raštingumo 

kvalifikacijos tobulinimo 

kursuosai, seminarai, 

konferencijos ir kiti 

renginiai 

  Visus 

metus 

Metodinėje taryboje, 

administracijos 

pasitarimuose 

G. Trinkaitė Metodinė taryba 100 % mokytojų dalyvaus skaitmeninio 

raštingumo kvalifikacijos  tobulinimo 

renginiuose 
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Dalykinių kompetencijų 

tobulinimo seminarai 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje taryboje, 

administracijos 

pasitarimuose 

G. Trinkaitė Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sustiprintos dalykinės kompetencijos 

Vokietijos Užsienio 

reikalų ministerijos 

finansuojamas projektas 

daf-immersion de. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos planas 

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė Stiprinti inovatyvių skaitmeninių 

platformų ir metodinių priemonių, 

skirtų vokiečių kaip užsienio kalbos 

gebėjimų tobulinimui, kūrimo 

kompetencijas 

Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo seminarų, 

atitinkančių numatytus 

mokyklos veiklos tikslus 

ir aktualijas, poreikio 

tyrimas ir organizavimas 

Metodinės 

tarybos planas 

Visus 

metus 

Metodinės tarybos 

posėdyje 

G. Trinkaitė Metodinė taryba Bus organizuoti kvalifikacijos kėlimo 

seminarai mokytojams atsižvelgiant į 

gimnazijos 2021-2022 m.m. veiklos 

plano prioritetą.  

Tikslas: 3 Užtikrinti pedagogų profesinio tobulėjimo tvarumą. 

Uždavinys: 3.2 Skatinti mokytojų kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą. 

       

Pagrindinės priemonės 

Programa, 

 projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Balandis 

Seminaras gimnazijos 

mokytojams „Pamokos 

efektyvinimas taikant 

skaitmenines aplinkas“ 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Balandžio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

N. Bružaitė N. Bružaitė Parengta ir įgyvendinta kvalifikacijos 

tobulinimo programa. Seminare 

dalyvavo ne mažiau kaip 25 gimnazijos 

mokytojai. 

Respublikinė konferencija 

„Įgalinanti partnerystė“  

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinėje taryboje, 

administracijos 

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Gimnazijos mokytojai pasidalins 

sukaupta gerąja patirtimi su respublikos 

mokytojais. 

Gegužė 

Seminaras respublikos 

rusų kalbos mokytojams 

„Skaitmeninių mokymo 

priemonių kūrimas ir 

panaudojimas 

šiuolaikinėje pamokoje“ 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Visus 

metus 

Administracijos 

posėdyje 

N. Jackus N. Jackus Parengta ir įgyvendinta kvalifikacijos 

tobulinimo programa. Seminare 

dalyvavo ne mažiau kaip 50 dalyvių iš 

kitų mokyklų. 
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Birželis 

Gimnazijos dalykų 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidos 

aptarimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Birželio 

mėn. 

Išplėstiniame 

administracijos ir 

metodinės tarybos  

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Bus įvertinta mokytojų 2020-2021 m.m. 

gerosios patirties sklaida ir pateikta 

gerosios patirties sklaidos statistika. 

Mokomųjų dalykų 

metodinės veiklos 

pristatymas gimnazijos 

internetinėje svetainėje.  

Metodinės 

tarybos planas 

Birželio 

mėn. 

Metodinės tarybos  

posėdyje 

N. Jackus Metodinė taryba Atnaujinta metodinės veiklos medžiaga 

bus parengta ir patalpinta gimnazijos 

tinklapyje.  

Praktiniai mokymai 

„Griaunamos sienos – 

geresnio bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

įrankiai“ 

Projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ veiklos 

planas 

Birželio 

mėn. 

Administracijos 

posėdyje 

I. Saunorienė I. Saunorienė Buriama gimnazijos bendruomenė 

Lapkritis 

Atvirų ir integruotų 

pamokų bei pamokų už 

mokyklos ribų svarbos 

aptarimas. 

Metodinės 

tarybos planas 

Lapkričio 

mėn. 

Išplėstiniame 

administracijos ir 

metodinės tarybos  

posėdyje 

Metodinė taryba N. Jackus Bus sudarytas atvirų pamokų grafikas. 

Visus metus 

Atvirų pamokų kolega - 

kolegai vedimas ir 

stebėjimas. 

Metodinės 

tarybos veiklos 

planas  

Visus 

metus 

Metodinėje taryboje N. Jackus  Metodinių grupių 

pirmininkai  

Gerosios patirties sklaida, pravestos 

atviros pamokos, stebėtos atviros 

pamokos. 

Integruotos pamokos ir 

veiklos (taip pat atviros 

integruotos). 

Metodinės 

tarybos veiklos 

planas  

Visus 

metus 

Metodinėje taryboje N. Jackus  Metodinių grupių 

pirmininkai  

Sustiprintos skirtingų dalykų mokytojų 

bendradarbiavimo kompetencijos. 

 Sustiprinti mokinių gebėjimai atrasti 

skirtingų mokomųjų dalykų sąsajas. 

Integruotas vokiečių ir 

geografijos modulis. 

Metodinės 

tarybos veiklos 

planas  

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

A. Būdvytytė A. Būdvytytė, J. 

Mekšriūnienė 

Stiprinamos vokiečių ir geografijos 

mokytojų bendradarbiavimo 

kompetencijos, plėtojamas dalykų 

integravimo didaktikos, metodinės 

medžiagos rengimo kompetencijos. 
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Patirties, sukauptos 

dalykiniuose seminaruose, 

sklaida, seminarų 

vedimas.  

Metodinių grupių 

mokytojų dalijimasis savo 

parengtomis metodinės 

priemonėmis, 

bendradarbiavimas 

rengiant metodines 

priemones. 

Metodinės 

tarybos veiklos 

planas  

Visus 

metus 

Metodinėje  

 grupėje 

N. Jackus  Metodinių grupių 

pirmininkai  

Gerosios patirties sklaida, pasidalinta 

seminaruose įgyta medžiaga.  

 Patirties sklaida dalijantis gimnazijos 

pamokoms sukurta medžiaga 

 


