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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2022 M. VEIKLOS PLANAS
2021 M. VEIKLOS ANALIZĖ
Dėl besitęsiančios koronaviruso COVID-19 pandemijos 2021 metais ugdymas vyko mišriuoju būdu. Ugdymui vykstant nuotoliniu ir
hibridiniu būdais buvo naudotos Microsoft Office 365, ZOOM, Eduka ir kitos virtualios bendradarbiavimo aplinkos, testavimo ir grįžtamojo ryšio
priemonės. Kaip pagrindinė skaitmeninė mokymosi platforma 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. Išsiaiškintas IKT priemonių poreikis ir reikiamomis priemonėmis iš gimnazijos išteklių aprūpinti 32 gimnazistai (22 planšetės ir 10 vaizdo
kamerų), paskirti technologijų administratoriai, pagal poreikį konsultuojantys mokinius ir tėvus (globėjus / rūpintojus) techniniais klausimais. Nuotoliniu
būdu iš gimnazijos mokėsi 6 1–4 kl. mokiniai. Siekiant užtikrinti nuotolinio ugdymo kokybę, papildomai modernizuota esama IKT infrastruktūra,
kryptingai stiprintos pedagogų skaitmeninio raštingumo kompetencijos, ugdytas ir skatintas mokinių savivaldus mokymas(is). Daugiau papildomų lėšų
skirta skaitmeninei įrangai įsigyti – atnaujintos ne tik mokinių individualaus darbo vietos bibliotekoje ir skaitykloje, bet ir visų dalykų mokytojų
kabinetuose esanti kompiuterinė įranga. Gimnazijoje įrengta ir atidaryta gamtos mokslų laboratorija.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje buvo pradėtas taikyti hibridinis mokymas, kai patvirtinamas COVID-19 ligos atvejis mokiniui(-iams);
skiriama saviizoliacija dėl artimo kontakto su sergančiuoju COVID-19 liga; skiriamas mokymas namuose; turima laikinų sveikatos sutrikimų;
atsižvelgiama į gydytojų rekomendacijas; pateiktas tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymas. Tokio mokymo pridėtinė vertė sietina su gimnazijos gebėjimu
veiksmingai ir nepertraukiamai valdyti ugdymo procesą, kuris netrūksta dėl minėtų atvejų. Išryškėjo tokia hibridinio ugdymo pridėtinė vertė gimnazijos
veiklos kokybei: sumažėjo mokinių, negalinčių dalyvauti ugdymo procese dėl sveikatos problemų, skaičius; užkirstas kelias mokiniui laikinai „iškristi“
iš ugdymo proceso; mokiniai, kuriems skirtas hibridinis ugdymas, dalyvavo visuose atsiskaitomuosiuose darbuose kartu su klase ir atsiskaitė visus
privalomus savarankiškus / kontrolinius darbus; racionaliau paskirstytos ugdymo lėšos.
2021 m. sausio–birželio mėnesiais gimnazijos mokiniai ugdyti nuotoliniu būdu. Išryškėjo tokia nuotolinio ugdymo pridėtinė vertė gimnazijos
veiklos kokybei: padidėjo mokinių, padariusių pažangą, skaičius (plg.: 2020–2021 m. m. – 77,37 proc.; 2019–2020 m. m. – 72,55 proc.); pagerėjo
gimnazijos efektyvumo rodiklis rengiant mokinius VBE (plg.: 2021 m. – 1,09; 2020 m. – 0,84); pagerėjo PUPP ir VBE rezultatai – aukštesni už miesto
ir respublikos rezultatus; 100 proc. mokinių sudarytos sąlygos dalyvauti nuotolinio ugdymo procese tiek iš namų, tiek iš gimnazijos; 100 proc. mokytojų
tobulino kvalifikaciją skaitmeninio raštingumo, IT srityje – išaugo mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijos; 100 proc. atnaujinta kompiuterinė
įranga; įdiegtos naujos IT priemonės; sudarytos galimybės visiems mokytojams pagal poreikį vesti pamokas iš kabinetų, kuriomis nuolat arba epizodiškai
pasinaudojo 70 proc. pedagogų.
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.
Gimnazijos organizuotose Tėvų dienose 8 proc. daugiau įvyko individualių tėvų konsultacijų su mokytojais apie vaiko asmeninę pažangą ir pasiekimus
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(plg.: 20221 m. – 476 tėvų konsultacijos, 2020 m. – 438 tėvų konsultacijos). 8 proc. padidėjo tėvų, dalyvaujančių susirinkimuose, skaičius (plg.:
2021 m. – 323 tėvai; 2020 m. – 297 tėvai).
Dėl įvesto nuotolinio mokymo(si) Nacionalinis 9 kl. mokinių pasiekimų patikrinimas 2021 metų pavasarį vyko nuotoliniu būdu.
Gimnazijos mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP), vidutinis pažymys toks: lietuvių k. – 7,66 (miesto – 6,72);
matematika – 7,22 (miesto – 6,22). Gimnazijos mokinių, laikiusių PUPP, vidurkiai aukštesni už Šiaulių miesto ir šalies vidurkius. Aukšti abiturientų,
laikiusių brandos egzaminus 2020–2021 m. m., rezultatai (vidutinis laikiusių mokinių įvertinimas balais): lietuvių k. – 52,3 (miesto – 41,4);
matematikos – 33,8 (miesto – 29,7); biologijos – 62,1 (miesto – 46,9); istorijos – 44,5 (miesto – 48,0); anglų k. – 74,4 (miesto– 61,3); rusų k. – 91,0
(miesto – 74,0); chemijos – 65,9 (miesto – 54,6); fizikos – 56,1 (miesto – 48,1); geografijos – 51,8 (miesto – 44,7); IT – 83,0 (miesto – 43,5). Taigi
visų, išskyrus istorijos, VBE vidurkiai aukštesni už Šiaulių miesto ir šalies rezultatus. 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. Nors 2021 m. matematikos VBE
rezultatai žemesni nei buvo planuota, tačiau jie lieka aukštesni už Šiaulių miesto ir šalies. Remiantis žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2016–2019 m.
matematikos VBE balų vidurkis yra 49,98 ir gimnazija patenka tarp 20 geriausių (mokinių nesirenkančių) šalies gimnazijų, kurios geba išmokyti savo
mokinius matematikos. Pagerėjo gimnazijos darbo kokybės ir efektyvumo rodiklis rengiant mokinius VBE pagal NŠA ataskaitas standartizuotais
taškais (plg.: 2021 m. – 1,09; 2020 m. – 0,84). Žurnalo „Reitingas“ duomenimis, 2021 m. „Romuvos“ gimnazija pateko tarp geriausių 50-ies šalies
mokyklų pagal keturių mokomųjų dalykų valstybinių brandos egzaminų rezultatus: rusų kalbos, chemijos, fizikos ir informacinių technologijų. Pagal
olimpiadų rezultatus 2021 m. reitinge gimnazija yra 9 vietoje (2020 m. buvo 16, 2019 m. – 8 vietoje). Respublikinėse olimpiadose 2021 metais
pelnytos 3 pirmosios vietos ir 1 antroji vieta (respublikinių olimpiadų dalyviai: J. Turčiak, G. Samalionytė ir K. Mateikaitė). Sėkmingi romuviečių
pasiekimai ir tarptautinėse (nuotolinėse) olimpiadose: abiturientas J. Turčiak tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje pelnė bronzos
medalį (3 vietą). Žurnalo „Reitingai“ paskelbtais duomenimis (2016, 2017, 2018, 2019 m. matematikos VBE balų vidurkis procentais yra 49,98),
gimnazija patenka tarp geriausių mokinių nesirenkančių šalies gimnazijų, kurios geba išmokyti savo mokinius matematikos. Žurnale „Reitingai“ tarp
paskelbtų geriausių šalies pedagogų, kurie dirbdami su skirtingais mokiniais, suteikia jiems didžiausią pridėtinę vertę, yra gimnazijos matematikos
mokytoja metodininkė Z. Savickienė.
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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. Įgyvendinus prevencines priemones, bendras praleistų
pamokų skaičius sumažėjo 35 proc. (plg.: 2020–2021 m. m. iš viso praleista 21 325 pamokos; 2019–2020 m. m. – 32 876 pamokos). Be pateisinamos
priežasties mokinių praleistų pamokų skaičius sumažėjo 16 proc. (plg.: 2020–2021 m. m. iš viso nepateisintos 2 195 pamokos; 2019–2020 m. m. iš
viso nepateisintos 2 596 pamokos). 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 tarptautiniuose, ŠMSM organizuotose šalies, miesto konkursuose, olimpiadose, varžybose
ir pasiekė aukštų rezultatų: respublikinėje astronomijos olimpiadoje laimėta 1-oji vieta, lietuvių kalbos ir literatūros respublikinėje olimpiadoje – II vieta,
respublikinėje rusų kalbos olimpiadoje – I vieta ir ministro pagyrimo raštas už labai gerą meninį skaitymą, Lietuvos mokinių fizikos čempionate – I vieta,
respublikinėje fizikos olimpiadoje – I vieta. Gimnazijos mokiniai dalyvavo visų dalykų ŠMSM olimpiadų miesto turuose ir užėmė 26 prizines vietas.
2021 metais iš viso pasiekta 30 svarių laimėjimų įvairių institucijų organizuojamose olimpiadose, konkursuose ir varžybose.
Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimui. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir
aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija 2021 m. gimnaziją pripažino sveikatą stiprinančia mokykla. Siekiant užtikrinti sklandų savirūpos
proceso organizavimą gimnazijoje, 2021 m. parengtas gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo
tvarkos aprašas. 2021 m. gimnazijai tapus Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare, kryptingai gerinama mokinių fizinė ir psichinė
sveikata. Pastebima, kad pagerėjo mokinių psichinė ir fizinė sveikata: 29 proc. sumažėjo mokinių, atleistų nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos
(2021 m. – 4 mok.; plg.: 2020 m. – 14 mok.). 100 proc. mokinių organizuojamas fizinis ugdymas laikantis gydytojų rekomendacijų (7 mokiniams).
8 proc. padidėjo mokinių, lankančių sportinės krypties būrelius. (2021 m. – 88 mok.; 2020 m. – 80 mok.).
2021 m. kovo 17 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-86 „Dėl 2021–2026 m. sveikatą stiprinančios programos ir įgyvendinimo grupės tvirtinimo“
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sudaryta pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų grupė, kuri atsakinga už programos įgyvendinimą gimnazijoje. Grupė įgyvendina sveikatą
stiprinančią programą „Saugus, aktyvus ir sveikas AŠ“. Programa vykdoma nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 2021 m. 100 proc. mokinių dalyvauja fizinės ir
psichinės sveikatos stiprinimo programos veiklose (100 proc. 1–2 kl. mokinių dalyvavo VšĮ Lytiškumo akademijos, Kultūros paso edukaciniuose
lytiškumo ugdymo užsiėmimuose; vyko 5 psichologų užsiėmimai 1–3 kl. Pagal Erasmus+ projektą KA1 mobilumo projektą ,,Keisdamiesi keičiamės
80 proc. 3–4 kl. mokinių išklausė psichologės Ievos Šiaulienės paskaitą „Emocijos ir jų poveikis savijautai“; 60 proc. 1 kl. mokinių dalyvavo kūrybinėse
streso valdymo dirbtuvėse „Tyrėjų naktyje“.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose, vedė 6 edukacinius interaktyvius užsiėmimus sveikatos
stiprinimo temomis 1 kl. mokiniams. 100 proc. 1–4 kl. mokinių supažindino su asmens higienos reikalavimais ir jų laikymųsi pandemijos metu. 1–4 kl.
sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrojo programa integruota į mokomuosius dalykus ir užklasinę veiklą.
Gimnazija organizavo respublikinę metodinę-praktinę konferenciją „Įgalinta partnerystė“ nuotoliniu būdu, kuri įgyvendinta pagal 2019–
2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas. Konferencija išsiskyrė dideliu klausytojų skaičiumi (250 dalyvių)
iš įvairių Lietuvos ugdymo įstaigų. Gimnazija nuotoliniu būdu organizavo tradicine tapusią tarptautinę mokinių konferenciją „Laisvės kelias istorijos
tėkmėje“, kurioje dalyvavo ne tik mūsų šalies, bet ir mokiniai iš Latvijos bei Argentinos.
Gimnazija įgyvendina gerosios patirties sklaidos modelį „Kolega–kolegai“, apibrėžiantį mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo formas,
kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo principus. Šis modelis pradėtas taikyti nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Modelio „Kolega–kolegai“ įgyvendinimui skirtos
330 val., dalyvauja 33 mokytojai; pagal sudarytą KGR tvarkaraštį vedamos atviros pamokos ir sistemingai vykdomas jų stebėsenos aptarimas. 2021
metais 81 proc. mokytojų vedė atviras arba integruotas pamokas (2020 m. – 42 proc.). 2021 metais mokytojai vedė 32 atviras pamokas miesto ir
respublikos pedagogams.
Gimnazijoje mokiniams buvo siūlomos įvairios neformaliojo švietimo veiklos. 2020–2021 m. m. įgyvendinamos 22 neformaliojo švietimo
programos, o 2021–2022 m. m. – 24 programos. NVŠ programose dalyvauja arba lanko BUM būrelius 94 proc. gimnazijos mokinių (2020 m. –
84,45 proc.). Savo pasiekimais 2021 m. itin išsiskyrė gimnazijos mišrus choras „Bene Notes“, ansamblis ,,Fresco“, pučiamųjų instrumentų orkestras
„Romuva“. Gerai įvertinta gitarų studijos, mušamųjų instrumentų grupės veikla. Ugdymo(si) kokybės įvairovės plėtra itin glaudžiai susijusi su Šiaulių
„Romuvos“ gimnazijos mokinių kūrybinių ir meninių gebėjimų stiprinimu, saviraiškos plėtra, individualaus meistriškumo ugdymu. Gimnazijos chorą
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„Bene Notes“ lankantiems mokiniams nupirkta nauja apranga, atnaujinti gimnazijos džiazo orkestro „Romuva“ instrumentai – įsigyti nauji pučiamieji
instrumentai, vokalinio ansamblio „Fresco“ kokybiškai veiklai plėtoti nupirktas naujas pianinas. Pučiamųjų orkestras 2021 m. lapkričio mėn. Palangoje
vykusiame XXI Lietuvos pučiamųjų orkestrų čempionate B kategorijoje gimnazijos orkestras pripažintas Geriausiu solistu. 2021 m. lapkričio 7 d.
gimnazijos džiazo orkestras „Romuva“ 10-mečio veiklos minėjimo progra surengė koncertą gimnazijos bendruomenei Šiaulių kultūros centre. 2021 m.
rugsėjo 11–12 d. gimnazijos džiazo orkestras dalyvavo 12-ajame tarptautiniame džiazo festivalyje „Big Band Festival Šiauliai“ su soline programa.
Gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“ – ne tik daugkartinis respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ dalyvis, bet ir laureatas. 2021 metais vokalinis
ansamblis „Fresco“ praėjo atrankinį turą LNK TV projekte „Lietuvos balsas. Kartos“. Organizuotos dvi kūrybinės stovyklos pagal projektą „Kokybės
krepšelis“, kurioje buvo sudarytos sąlygos gimnazijos meninių kolektyvų nariams intensyviai ir kryptingai stiprinti bei tobulinti savo gebėjimus. Meninių
kolektyvų nariai stovykloje profesionaliai tobulėjo: parengė naują repertuarą, kurį sėkmingai pristatė koncertuodami visoje šalyje ir dalyvaudami
įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Dėl karantino sąlygų būrelių veiklos kurį laiką buvo vykdomos nuotoliniu būdu; atliktos
veiklos pristatomos viešoje elektroninėje erdvėje: leidžiama gimnazijos laikraščio ,,VIVAT Romuvensis“ elektroninė versija, nuotoliniu būdu
organizuotas konkursas „Romuvos balsas 2021“. Nuotoliniu būdu organizuotas tradicinis gimnazijos padėkos vakaras „Romuvos garbė 2021“.
Reikšminga mokinių seimo ir lyderystės grupės „Kartu geriau“ veikla. Gimnazijoje įgyvendinamos dvi prevencinės programos – LIONS QUEST ,,Raktai
į sėkmę“ ir V.E.I.K., taip pat vykdoma asmeninio augimo programa DofE.
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dalyko mokytojai, atsižvelgdami į mokinio galias ir gebėjimus, individualizavo ugdymo turinį,
parengdami individualius ugdymo planus, ir pamokose taikė įvairius pagalbos būdus ir metodus. Itin daug dėmesio buvo skirta pirmų klasių mokinių
pažangos stebėsenai ir pagalbai. Organizuotas pagalbos teikimas mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, nepadariusiems pažangos ir siekiantiems
pagerinti pasiekimus: buvo sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu iš gimnazijos, teiktos individualios konsultacijos. Gimnazistams taip pat buvo
teikiamos psichologo, socialinio pedagogo, mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai pedagogo, esant poreikiui – ir specialiojo pedagogo
konsultacijos.
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 Šiaulių miesto savivaldybės remiamose STEAM veiklose, kurios vyko
ŠPRC, VUŠA ir ŠVK. 1–2 klasių mokiniams sudarytos palankios galimybės kryptingai ugdytis pagal poreikį. Šalia bendrojo ugdymo turinio
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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 numatytų pasirenkamųjų modulių. Visi 1–2 klasių mokiniai mokomi pagal integruotą šiuolaikinių menų programą.
Patyriminę veiklą 1–4 kl. mokiniai aktyviai atliko netradicinėse pamokose: LSMU, VUŠA, ŠVK ir kitose organizacijose. Gimnazistai dalyvavo 8
tarptautiniuose („Digital Literacy in 6 Steps“, „Europe in motion“, „Keisdamiesi keičiamės“, „PLURICLIL“ ir kt.) ir 3 respublikiniuose („Jugend
debattiert international“, „Mes rūšiuojam“, „Kokybės krepšelis“) projektuose – 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. Tarptautinio projekto
„Keisdamiesi keičiamės“ metu, bendraujant ir bendradarbiaujant, skatinti pokyčiai gimnazijos bendruomenėje, kurie padėjo ugdytis emocinį intelektą,
efektyviau valdyti ugdymo procesą, vykdyti streso prevenciją, kurti palankią emocinę aplinką gimnazijoje bei stiprinti bendruomenę.
Vienas iš 2021 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, bet 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,
„Romuvos balsas“, „Romuvos garbės 2021“, 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: Alumnų susitikimas, „Kaip sekasi, pirmakursi?“, krepšinio rungtynės
„Buvusieji & esamieji“, kurie 2021 m. vyko nuotoliniu būdu. Siekiant stiprinti mokinių bendradarbiavimą, visus metus leistas periodinis gimnazijos
laikraštis „VIVAT Romuvensis“, apžvelgiantis bendruomenės narių sėkmes, aktualijas, pateikiantis mokinių kūrybą. Gimnazijoje daug dėmesio skirta
ir tėvų bendruomenės telkimui. Konferencijoje „Vieninga aktyvi bendruomenė – raktas į vaiko sėkmę“ tėvams pristatyti nuveikti darbai, tolesnės
veiklos kryptys, drauge tartasi dėl įgyvendinimo galimybių, pasidžiaugta aktyviu tėvų įsitraukimu į gimnazijos gyvenimą.
Plėtojamas tolesnis sėkmingas bendradarbiavimas su gimnazijos partneriais, ugdant mokinių tiriamąsias, kūrybines ir praktines
kompetencijas: organizuota mokinių išvyka į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, Gamtos mokslų centrą.
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Gimnazijos mokytojai, siekdami, kad mokiniai aktyviai įsitrauktų į praktines-tiriamąsias veiklas, sėkmingai įgyvendino „Jaunojo tyrėjo“ programą: 2
klasių mokiniai dalyvavo STEAM veikloje ,,Jaunojo tyrėjo laboratorija“ Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, Vilniuje. Gimnazijoje
organizuotas renginys „Tyrėjų naktis gimnazijoje“, kuriame dalyvavo 1 ir 4 klasių mokiniai. 1–2 klasių mokiniams buvo organizuota ekologinė-pažintinė
stovykla „Pažink savo kraštą“. Išgyvendinant gimnazijos projektą „Zigmo Gėlės tradicija“, 2–4 klasių mokinių dalyvavo išvykoje į Zigmo Gėlės tėviškę.
Partnerystės tinklo stiprinimą atspindi gimnazijos I–IV klasių mokinių pažintiniai profesinio veiklinimo užsiėmimai su Šiaulių m. įmonių atstovais, vykę
tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu. Buvo organizuota mokinių išvyka į tarptautinio projekto „Digital literacy in 6 steps“ dalyvių susitikimą Ispanijoje.
Visus metus tęstas aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais savanorystės ir profesinio veiklinimo srityse. Mokiniai dalyvavo
socialinių partnerių organizuotose veiklose: mokinių savanorystė UAB „Šiaulių arena“ ir Šiaulių miesto kultūros centro renginių metu, mokinių
ilgalaikė savanorystė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje. Gimnazijoje organizuotos Kalba.lt, ISM universiteto, VMI Šiaulių
skyriaus, Valstybinės darbo inspekcijos, AB „Swedbank“, UAB „Busturas“, Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovų nuotolinės ir
kontaktinės paskaitos, mokinių profesinis veiklinimas vykdytas Šiaulių televizijoje, Šiaulių valstybinės kolegijos kūrybinėse-praktinėse „PIN
KODAS“ dirbtuvėse, STEAM užsiėmimuose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Šiaulių profesinio rengimo
centre. 2021 metais pasirašytos naujos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sutartys: Šiaulių „Aušros“ muziejumi.
Gimnazijos mokytojų vestos atviros nuotolinės ir kontaktinės pamokos, jas stebint kolegoms, o tai prisidėjo prie partnerystės tinklo
stiprinimo. Visi pedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. 3 mokytojai vedė autorinius seminarus, 8 mokytojai moderavo
respublikinėje konferencijoje, 16 mokytojų skaitė pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijoje. Intensyviai tobulinti įgūdžiai dirbant su nuotolinio
mokymo skaitmeniniais įrankiais.

8

2022 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę
Uždaviniai:
1.1. Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos
1.2. Siekti, kad pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu šalies vidurkį pasiekusių mokinių dalis (proc.) būtų ne mažesnė kaip 68 proc. –
lietuvių kalbos, 47 proc. – matematikos
1.3. Siekti, kad tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis būtų ne mažesnė nei 71 proc. ir visų VBE vidutinis pažymys
būtų ne žemesnis nei šalies ir miesto
1.4. Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą mokymą(si)
2 tikslas: Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą
Uždaviniai:
2.1. Teikti savalaikę švietimo pagalbą kiekvienam mokiniui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų
2.2. Stiprinti fizinę ir psichinę mokinių sveikatą
2.3. Skatinti mokinių mokymą(si) efektyvinant gimnazijos organizuojamas veiklas už gimnazijos ribų (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse,
valdžios institucijose ir kt.)
3 tikslas: Užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą
Uždaviniai:
3.1. Kryptingai tobulinti pedagogų dalykines, skaitmenines kompetencijas
3.2. Skatinti kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą
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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS
Tikslas:
1. Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę
Uždavinys:
1.1. Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos
Programa,
Pagrindinės priemonės
projektas
Šiaulių apskrities mokyklų rusų Metodinės grupės
kalbos raiškiojo skaitymo
planas
konkursas 7-12 klasių
mokiniams

Įvykdym Kur aptariama,
o data
analizuojama
Atsakingas
Kovas
UK metodinė grupė N.Jackus
E.Nachataya

Organizatoius
N.Jackus

Tarptautinis vokiečių kalbos
sertifikatas DSDI

Metodinės grupės
planas

Kovas

UK metodinė grupė A.Būdvytytė

A.Būdvytytė

Atidžiojo teksto skaitymo ir
suvokimo konkursas 1-4 kl.
mok.
Šiaulių krašto vieno žanro
konkursas 1-4 kl. mok.

Metodinės grupės
planas

Kovas

Lietuvių kalbos ir
G. Samalionienė
literatūros mokytojos

Gimnazijos
Kovas
projektas „Z.Gėlės
tradicija“
Metodinės grupės Kovas
planas

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

Metodinės grupės
planas

Kovas

Metodinės grupės
planas
Metodinės grupės
planas

LGMA respublikinė
geografijos olimpiada „Mano
gaublys“ 9-12 klasių
mokiniams
Tarptautinė mokinių
konferencija "Laisvės kelias
istorijos tėkmėje"
Pilietiškumo forumas ,,
Kurianti asmenybė- laisva
valstybė"
Chemijos bandomasis
egzaminas 4-tų klasių
mokiniams

Laukiamas rezultatas
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio
pažanga, kūrybiniai gebėjimai.
Palaikomas glaudus ryšys su Šiaulių
apskrities mokyklomis, vykdoma gimnazijos
įvaizdžio bei gerosios patirties sklaida.
Įvartintas indivudalus dalyvių vokiečių
kalbos mokėjimas pagal tarptautinio
sertifikato reikalavimus.
Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą

Lietuvių kalbos ir
D. Jaugienė
literatūros mokytojos

Kūrybingų mokinių ugdymas

J. Mekšriūnienė

J. Mekšriūnienė

Dalyvaus gabiausi mokiniai, pasitikrins ir
įsivertins savo geografines žinias

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

K. Karošaitė

K. Karošaitė

Mokinių skatinimas domėtis ne tik Lietuvos,
bet ir savo regiono istorija.

Kovas

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

N. Vaigauskienė

N. Vaigauskienė

Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas

Kovas

Gamtos mokslų
metodinė grupė

T.Šėporaitienė

T.Šėporaitienė

Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus
ir įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
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Biologijos bandomasis
egzaminas 4-tų klasių
mokiniams
Fizikos bandomasis egzaminas
4-tų klasių mokiniams

Metodinės grupės
planas

Kovas

Gamtos mokslų
metodinė grupė

L.Kneižienė,
R.Palepšaitienė

Metodinės grupės
planas

Kovas

Gamtos mokslų
metodinė grupė

A.Pelanskienė, R.Uža A.Pelanskienė

Dalykų modulių ir
pasirenkamųjų dalykų pasiūlos
2022-2023 m. m. pateikimas
Vadovėlių ir mokymo
priemonių 2022-2023 m.m.
pirkimas
„Romuvos“ gimnazijos
ugdymo plano 2022-2023 m.m.
projekto svarstymas ir
rengimas

Metodinės tarybos Balandis
planas

Metodinės tarybos
posėdyje

Metodinės tarybos Balandis
planas

Metodinės tarybos
posėdyje

Metodinė taryba

A. Aleknienė
N. Jackus

Bus pateikta ir patalpinta gimnazijos
svetainėje 2022-2023 m. m. dalykų modulių
ir pasirenkamųjų dalykų pasiūla.
Bus nupirkti nauji vadovėliai ir mokymo
priemonės 2022-2023 m.m.

Metodinės tarybos Balandis
planas

Metodinės tarybos
posėdyje

Metodinė taryba

K. Gerčaitė
Metodinė taryba

Bus priimti sprendimai dėl 2022-2023 m.m.
ugdymo plano.

Europos dienos minėjimas

Metodinės grupės
planas

Gegužė

Gegužė
Nida Vaigauskienė

N. Vaigauskienė

Pilietiškumo ugdymas

Europos egzaminas

Metodinės grupės
planas

Gegužė

Socialinių mokslų
metodinėje
komisijoje
Socialinių mokslų
metodinėje
komisijoje

I. Lentinienė

I. Lentinienė

Mokinių skatinimas domėtis Europos
Sąjungos aktualijomis

Matematikos ir IT
mokytojos
T.Šėporaitienė

100% mokinių stebės ir analizuos savo
bendrąsias dalykines kompetencijas.
100% mokinių stebės ir analizuos savo
bendrąsias dalykines kompetencijas.
Mokiniai gebės objektyviai įsivertinti

K. Gerčaitė
G. Kulbeckienė
N. Jackus

Bus aptarta ir įvertinta 1-4 klasių mokinių
padaryta pažanga.

Mokinių bendrųjų dalykinių
kompetencijų stebėjimas ir
vertinimas
Mokinių bendrųjų dalykinių
kompetencijų stebėjimas ir
vertinimas

Metodinės grupės
planas

Birželis

Metodinės grupės
planas

Birželis

Gimnazijos 1-4 klasių mokinių Metodinės tarybos Birželis
padarytos pažangos aptarimas. planas

Matematikos ir
ITmetodinė grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Mokytojų tarybos
posėdyje

Balandis
Metodinė taryba

Birželis
J.Balsevičienė
L.Kneižienė,
T. Šėporaitienė
R. Uža,
A.Pelanskienė
R.Palepšaitienė
G.Stankevičienė
Metodinė taryba

L.Kneižienė

N. Jackus

Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus
ir įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
Mokinys pasitikrins savo žinias, gebėjimus
ir įgūdžius, įsivertins egzamino pasirinkimo
galimybes
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Individualios mokinių
Metodinės tarybos Birželis
pažangos stebėjimo, fiksavimo planas
ir (įsi)vertinimo formos
aptarimas ir tobulinimas.

Mokytojų tarybos
posėdyje

Metodinė taryba

Rugpjūtis
Mokinių pasiekimų ir pažangos Metodinės tarybos Rugpjūtis Mokytojų tarybos
Metodinė taryba
stebėjimo tvarkos aprašo ir
planas
posėdyje
mokomųjų dalykų vertinimo
tvarkų atnaujinimas.

Mokinių bendrųjų dalykinių
kompetencijų stebėjimas ir
vertinimas

Metodinės grupės
planas

Kalbos kultūros konkursas
„Taisyklinga kalba - vertybė“
1-2 kl. mok.
Konstitucijos egzaminas

Metodinės grupės
planas

Samprotavimo rašinio
konkursas 3-4 kl. mok.

Metodinės grupės
planas

Renginys, skirtas Lietuvos
kariuomenės dienai

Metodinės grupės
planas

Metodinės grupės
planas

Tolerancijos dienos minėjimas Metodinės grupės
planas

Rugsėjis

Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Rugsėjis
J.Balsevičienė

N. Jackus

Bus aptartas ir įvertintas mokinių pažangos
stebėjimas gimnazijoje, aptarta ir patobulinta
individualios mokinių pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir (įsi)vertinimo el.forma.

N. Jackus

Bus priimti sprendimai dėl vertinimo aprašo
tobulinimo ir atnaujintų mokomųjų dalykų
vertinimo tvarkų.Bus patobulintas mokinių
pasiekimų ir pažangos stebėjimo tvarkos
aprašas.

Matematikos ir IT
mokytojos

100% mokinių stebės ir analizuos savo
bendrąsias dalykines kompetencijas.

Spalis
Spalis
Lietuvių kalbos ir
Lietuvių kalbos ir
D. Streckienė
literatūros mokytojų literatūros mokytojos
metodinė grupė
Spalis
Socialinių mokslų Ilona Lentinienė
I. Lentinienė
metodinėje
komisijoje
Lapkritis
Lapkritis Lietuvių kalbos ir
Lietuvių kalbos ir
D. Vėlaitienė
literatūros mokytojų literatūros mokytojos
metodinė grupė
Lapkritis Socialinių mokslų Ilona Lentinienė
I. Lentinienė
metodinėje grupėje
Lapkritis Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

3 klasių mokinių anglų kalbos
olimpiados mokyklinis turas

Metodinės grupės
planas s

Gruodis

UK metodinėje
grupė

IT olimpiada I turas 1-2 ir 3-4
klasių mokiniams

Metodinės grupės
planas

Gruodis

Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Ingrida Saunorienė
Gruodis
V.Balandienė
L.Tankelevičienė

I. Saunorienė

V.Balandienė
L.Tankelevičienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą
Pilietiškumo ugdymas

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
konkursą
Skirta tikslinei grupei. Mokiniai susipažins
su Lietuvos kariuomenės struktūra, veikla,
karininko profesija.
Tolerancijos - kaip vertybės ugdymas

Įvertinta ir įsivertinta individuali mokinio
pažanga, kūrybiniai gebėjimai.
Atrinkti dalyviai į miesto turą.
Dalyvaus 5-10 mokiniai ir 1-2 bus atrinkti
dalyvauti II ture
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Matematikos olimpiada I turas
1-2 klasių mokiniams
Matematikos olimpiada I turas
3-4 klasių mokiniams
Chemijos mokyklinė olimpiada
1-2 ir 3-4 klasių mokiniams

Metodinės grupės
planas
Metodinės grupės
planas
Metodinės grupės
planas

Gruodis

Matematikos ir
ITmetodinė grupė
Matematikos ir
ITmetodinė grupė
Gamtos mokslų
metodinė grupė

K.Vaitkuvienė

T. Šėporaitienė
G.Stankevičienė

T. Šėporaitienė

Biologijos mokyklinė
olimpiada 1-2 ir 3-4 klasių
mokiniams
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada 1-4 kl. mok.

Metodinės grupės
planas

gruodis

Gamtos mokslų
metodinė grupė

L.Kneižienė
R.Palepšaitienė

L.Kneižienė

Metodinės grupės
planas

Gruodis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

R. Laurinavičienė, D.
Lietuvių kalbos ir
Streckienė
literatūros mokytojos
Nida Vaigauskienė
N. Vaigauskienė

Tikslinė gabių mokinių atranka į miesto
olimpiados turą

Renginiai, skirti Tarptautinei
žmogaus teisių dienai
Šv.Liucijaus -Šviesos dienos
minėjimas

Metodinės grupės
planas
Metodinės grupės
planas

Ingrida Saunorienė

I. Saunorienė

Atjautos, altruizmo vertybių ugdymas

Užsienio kalbų
mokytojai
Matematikos ir IT
mokytojos

Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui.
Moksleivių, kuriems buvo teiktos
konsultacijos, pažanga.
Dalyvaus 30-40 mokinių . 10% užims
prizines vietas

Gruodis
gruodis

2022-1210
2022-1213

J.Balsevičienė.

1kl. – V.Šeikytė
2. kl. – K.Vaitkuvienė
3kl. – Z. Savickienė
4kl. – J.Balsevičienė.

Moksleivių konsultavimas
siekiant jų asmeninės
pažangos.

Metodinės grupės
planas

Visus
metus

Visus metus
UK metodinė grupė Užsienio kalbų
mokytojai

Mokinių dalyvavimas miesto,
šalies matematikos
olimpiadose, konkursuose
Moksleivių konsultavimas
siekiant jų asmeninės
pažangos.

Metodinės grupės
planas

Visus
metus

Matematikos ir IT
metodinė grupė

J.Balsevičienė

Metodinės grupės
planas

Visus
metus

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

Istorijos ir
Istorijos ir geografijos
geografijos mokytojai mokytojai mokytojai
mokytojai

Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus atrinkti
dalyvauti II ture
Dalyvaus 10 -15 mokinių ir 4-6 bus atrinkti
dalyvauti II ture
Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos
skatinimas.
Gabių mokinių paieška ir jų saviraiškos
skatinimas.

Pilietiškumo ugdymas

Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui.
Moksleivių, kuriems buvo teiktos
konsultacijos, pažanga.
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Tikslas:
1. Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę
Uždavinys:
1.2. Siekti, kad pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu šalies vidurkį pasiekusių mokinių dalis (proc.) būtų ne mažesnė kaip 68 proc. –
lietuvių kalbos, 47 proc. – matematikos
Pagrindinės priemonės

Programa,
projektas

Įvykdymo
data

Lietuvių kalbos ir literatūros
bandomasis darbas 2 kl.

Metodinės
grupės planas

Kovas

Matematikos bandomasis
PUPP darbas
Geografijos bandomasis
egzaminas
Istorijos bandomasis
egzaminas

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Balandis

Ugdymo procesui skirtos
Bibliotekos
literatūros, vadovėlių poreikio veiklos planas
analizė
Lietuvių kalbos ir
matematikos PUPP rezultatų
aptarimas
Klasės valandėlė "Pažintis su
biblioteka"

Mokinių konsultavimas

Metodinės
tarybos planas

Bibliotekos
veiklos planas

Metodinės
grupės planas

Balandis
Balandis
Gegužė

Birželis

Rugsėjis

Kur aptariama,
analizuojama

Atsakingas
Organizatoius
Kovas
Lietuvių kalbos ir
Lietuvių kalbos ir
R. Laurinavičienė
literatūros mokytojų
literatūros mokytojos
metodinė grupė
Balandis
Matematikos ir
E. Klimaitė
K.Vaitkuvienė
ITmetodinė grupė
E. Klimaitė
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje
Joana Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje
Istorijos mokytojai Istorijos mokytojai
Gegužė
Metodinės grupės,
A. Aleknienė
A. Aleknienė
specialistai, administracija

Administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

Visus metus Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Laukiamas rezultatas
Kiekvieno mokinio žinių ir gebėjimų
įsivertinimas

100 % mokinių pasitikrins savo žinias,
gebėjimus ir įgūdžius
Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir
įgūdžius
Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir
įgūdžius
Racionaliai, maksimaliai panaudoti
bibliotekai skirtas lėšas

Birželis
J. Balsevičienė,
G. Samalionienė

Metodinė taryba

Bus aptarti antrų klasių mokinių PUPP
rezultatai ir priimti sprendimai ugdymo
pasiekimams gerinti.

Rugsėjis
A. Aleknienė,
I klasių auklėtojos

A. Aleknienė

Mokiniai susipažins su gimnazijos
bibliotekos fondais, jų sandara, tvarkos
taisyklėmis,knygų paieškos būdais.

Matematikos
mokytojos

Konsultacijomis pasinaudos 40% mokinių

Visus metus
J.Balsevičienė
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Bibliotekos naujienų sklaida
mokyklos erdvėje,
internetiniame puslapyje
Mokinių konsultavimas

Bibliotekos
veiklos planas

Visus metus Administracijos posėdyje

A. Aleknienė

A. Aleknienė

Pateikiama aktuali, patraukli stendų,
parodų, gaunamų spaudinių informacija

Metodinės
grupės planas

Visus metus Socialinių mokslų
metodinė komisija

Istorijos ir
geografijos
mokytojai

Istorijos ir
geografijos
mokytojai

Konsultacijomis pasinaudos ne mažiau 50%
mokinių, ketinančių laikyti valstybinius
egzaminus

Tikslas:
1. Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę
Uždavinys:
1.3. Siekti, kad tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis būtų ne mažesnė nei 71 proc. ir visų VBE vidutinis pažymys
būtų ne žemesnis nei šalies ir miesto
Pagrindinės priemonės
4 kl. bandomojo egzamino
organizavimas ir rezultatų
analizė

Programa,
projektas
Metodinės
grupės planas

Įvykdymo
data
Sausis

Kur aptariama,
analizuojama
UK metodinė grupė

IT bandomojo egzamino
Metodinės
darbas 4 klasių mokiniams grupės planas

Vasaris

Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Matematikos bandomojo
egzamino darbas 4 klasių
mokiniams
Lietuvių kalbos ir
literatūros BE bandomasis
darbas 4 kl.
Geografijos bandomasis
egzaminas
Istorijos bandomasis
egzaminas

Metodinės
grupės planas

Balandis

Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Metodinės
grupės planas

Balandis

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje
Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Balandis
Balandis

Atsakingas

Organizatoius

Laukiamas rezultatas

Sausis
Užsienio kalbų
mokytojai

Užsienio kalbų
mokytojai

95% mokinių išlaikys bandomąjį egzaminą.
Patikrinti įgytas žinias ir gebėjimus, nustatyti
tobulintinas kalbinių kompetencijų sritis.

Vasaris
L.Tankelevičienė

L.Tankelevičienė

100% mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins
savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

V.Šeikytė
J.Balsevičienė

100% mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins
savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius.

G. Samalionienė

Kiekvieno mokinio įgūdžių kurti rišlų tekstą
įsivertinimas ir vertinimas

Balandis
V.Šeikytė
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos
Joana Mekšriūnienė
Istorijos mokytojai

Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir
Joana Mekšriūnienė įgūdžius
Mokiniai pasitikrins savo gebėjimus ir
Istorijos mokytojai įgūdžius
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3-ių klasių mokinių
projektinių darbų
vykdymas ir pristatymas
Lietuvių kalbos ir
literatūros BE bandomasis
darbas 4 kl.
Gamtos dalykų VBE
rezultatų aptarimas
VBE rezultatų aptarimas

Metodinės
grupės planas

birželis

Metodinės
grupės planas

Spalis

Metodinės
grupės planas

spalis

Metodinės
tarybos planas

Spalis

Birželis
Gamtos mokslų metodinė L.Kneižienė,
grupė
T.Šėporaitienė
Spalis
Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojos

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Gamtos mokslų mokytojų Gamtos mokslų
metodinės grupės
mokytojai
pasitarime
Administracijos ir
Kristina Gerčaitė,
metodinės tarybos
Natalija Jackus
posėdyje

Tarptautinis simuliacinis
projektas "Klimatui
neutralus miestas"

Metodinės
grupės planas

Lapkritis

Socialinių mokslų
metodinė grupė

Moksleivių konsultavimas
siekiant jų asmeninės
pažangos

Metodinės
grupės planas

Visus metus UK metodinė grupė

Mokinių konsultavimas

Metodinės
grupės planas

Visus metus Matematikos ir
ITmetodinė grupė

Lapkritis
A.Būdvytytė
J.Mekšriūnienė
Visus metus
Užsienio kalbų
mokytojai
J.Balsevičienė

L.Kneižienė

Įgis pranešimų rengimo, pristatymo, viešo
kalbėjimo kompetenciją, komunikavimo
kompetenciją, pagilins dalykines žinias

D. Vėlaitienė

Kiekvieno mokinio įgūdžių kurti rišlų tekstą
įsivertinimas ir vertinimas

T.Šėporaitienė

VBE rezultatų analizavimas ir aptarimas

Metodinė taryba

Bus aptarti VBE rezultatai

A.Būdvytytė

Vokiečių kalbos ir kitų dalykų žinių
integravimas, komandinio darbo ir
debetavimo gebėjimų valdymas.

Užsienio kalbų
mokytojai

Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui.
Moksleivių, kuriems buvo teiktos
konsultacijos, pažanga.
Konsultacijomis pasinaudos 60% mokinių

Matematikos ir IT
mokytojos

16

Tikslas:
1. Gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę
Uždavinys:
1.4. Skatinti mokinių tyrinėjimais, atradimais grįstą mokymą(si)

Pagrindinės priemonės
Dalyvavimas socialinių
partnerių rengiamuose
renginiuose, pvz.: II-ųjų
užsienio kalbų konferencija
Dainų progimnazija.
eTwinning projektas ROBOT
MISSION: CO2 NEUTRAL
GREEN CITY
Finansų matematika 1 klasių
mokiniams

Saugesnio interneto savaitė
Matematikos 1 - 4 klasių
mokinių mini konferencija
Tarptautinis matematikos
konkursas „Kengūra 2020“
Projektinė veikla "Pėsčiųjų
bulvaro tyrimas" II kl.
mokiniams

Programa,
projektas

Įvykdymo
data

Kur aptariama,
analizuojama

Metodinės
grupės planas

Sausis

Sausis
UK metodinė grupė E.Nachataya,
A.Būdvytytė

Metodinės
grupės planas

Sausis-birželis Matematikos ir IT
metodinė grupė

Metodinės
grupės planas

Vasaris-birželis Matematikos ir IT
metodinė grupė

Metodinės
grupės planas

Vasaris

Matematikos ir IT
metodinė grupė

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Kovas

Matematikos ir IT
metodinė grupė
Matematikos ir IT
metodinė grupė

Metodinės
grupės planas

Kovas

Gegužė

Socialinių mokslų
metodinėje
komisijoje

Atsakingas

N.Bružaitė

Vasaris
J.Balsevičienė

Organizatoius

Laukiamas rezultatas

E.Nachataya,
A.Būdvytytė

Patobulinti ir įsivertinti II-ųjų užsienio kalbų
gebėjimai.
Sustiprintas ryšys tarp gimnazijų ir progimnazijų

N.Bružaitė

Dalyvaus aktyviai 20 ir pasyviai 70 2-4 klasių
mokinių

K.Vaitkuvienė
E.Klimaitė

35% proc. dalyvaus ir pristatys pranešimus 5-10
mokinių. 1 klasių mokinių pasirinks mokytis
Finansų matematiką
100% mokinių bus supažindinti su saugaus interneto
naudojimu. Dalyvaus 5-8 mokiniai ir 10% užims
prizines vietas

N.Bružaitė

N.Bružaitė

Kovas
E. Klimaitė

E. Klimaitė

7-10 mokiniai pristatys pranešimus

K.Vaitkuvienė

K.Vaitkuvienė

30–35 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš jų 10 %
pateks į miesto geriausiųjų dešimtukus

Gegužė
J.Mekšriūnienė

J.Mekšriūnienė

Mokinių skatinimas domėtis geografija ir juos
supančia aplinka
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Darbo su gabiais mokiniais
aptarimas ir rezultatų
pristatymas
Projektų diena
I-III klasių mokiniams

Metodinės
tarybos planas
Metodinės
grupės planas

„Europos kalbų diena“

Birželis
birželis

Administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Rugsėjis
Rugsėjis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Susitikimas su mokslininkais. Metodinės
„Tyrėjų naktis 2022“
grupės planas

Rugsėjis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Metodinės
grupės planas

Susitikimas su 45-uoju
Z.Gėlės laureatu1-4 kl. mok.

Gimnazijos
Spalis
projektas
„Z.Gėlės
tradicija“
Socialinio
Spalis
pedagogo
veiklos planas

Renginys „Pasitikrink, ar
gerai žinai gimnazijos
mokinių elgesio taisykles“

Spalis

L. Kneižienė
T.Šėporaitienė

Rugsėjis
UK metodinė grupė A.Būdvytytė

Metodinės
grupės planas
Susitikimas su mokslininkais. Metodinės
Mokslo festivalis
grupės planas
"Erdvėlaivis Žemė 2022“

Vokiečių kalbos savaitės
renginys gimnazijoje

Birželis
Natalija Jackus

Natalija Jackus
L. Kneižienė

A.Būdvytytė

R.Uža
R.Uža
A.Pelanskienė
T.Šėporaitienė
G. Stankevičienė
L.Kneižienė
D.Orlovienė
T. Šėporaitienė L. L.Kneižienė
Kneižienė
R.Uža
R.Palepšaitienė
G. Stankevičienė
D.Orlovienė

Spalis
UK metodinė grupė A. Būdvytytė

A.Būdvytytė

Lietuvių kalbos ir
D. Jaugienė
literatūros mokytojų
metodinė grupė

D. Jaugienė

VGK,
administracijos
posėdyje

R. Baltraitienė

R. Baltraitienė

Bus parengta darbo su gabiais mokiniais statistika,
pristatyta mokinių laimėjimų olimpiadose ir
konkursuose suvestinę
Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

Supažindinti mokinių su profesijomis, susijusiomis
su užsienio kalbomis.
Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais.

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais.

Vokiečių kalbos žinios integruotos su kitomis
kūrybinėmis veiklomis.
Galimybė dalyvauti veiklose visiems vokiečių kalbą
besimokantiems moksleiviams.
Dalyvaus projekto dalyviai, kurie įgis diskusijai
reikalingų gebėjimų, susipažins su kūrybinio procesi
ypatumais
Dalyvaus visi mokiniai, kurie pasikartos gimnazijoje
galiojančias mokinio elgesio taisykles

Lapkritis
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Tarptautinis simuliacinis
projektas "Klimatui neutralus
miestas"
Tarptautinis online konkursas
"Best In English competition"
Šiaulių universiteto
organizuojamas grožinio
teksto vertimo konkursas
Tarptautinis IT konkursas
„Bebras“
Susitikimas-paskaita su
socialiniais parneriais

Metodinės
grupės planas

Lapkritis

UK metodinė grupė

A.Būdvytytė
J.Mekšriūnienė

A.Būdvytytė

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Lapkritis

UK metodinė grupė

I.Adomavičienė

I.Adomavičienė

Lapkritis

UK metodinė grupė

A.Būdvytytė

A.Būdvytytė

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Lapkritis

Matematikos ir IT
metodinė grupė
Matematikos ir IT
metodinė grupė

N.Bružaitė

N.Bružaitė

K.Vaitkuvienė

K.Vaitkuvienė

Viktorina „Nematomas virusų Gamtos
pasaulis“
mokslų
metodinė
grupė
Respublikinis Teodoro
Gamtos
Grotuso gamtos mokslų
mokslų
eksperimentų konkursas
metodinė
grupė
Anglų k būrelis 1-2 kl.
„Angliškai kalbančių šalių
kultūra“

Lapkritis

Gruodis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Gruodis

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime

Gruodis
L.Kneižienė
T.Šėporaitienė

Vokiečių kalbos ir kitų dalykų žinių integravimas,
komandinio darbo ir debetavimo gebėjimų
valdymas.
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio pažanga,
kūrybiniai gebėjimai.
Patobulinti ir įsivertinti užsienio kalbų gebėjimai
verčiant grožinius tekstus, susipažinta su vertėjo
profesija.
30–35 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš jų 10 %
pateks į miesto geriausiųjų dešimtukus
20–25 mokiniai dalyvaus susitikime

L.Kneižienė

Mokinių skatinimas domėtis AIDS ir narkomanijos
problemomis.

T.Šėporaitienė

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais,
gebėjimas eksperimentuoti.

Visus metus
UK metodinė grupė V. Latožienė
I.Adomavičienė
R.Švedienė
A.Kulikauskienė
UK metodinė grupė R. Švedienė
L.Gorškovienė

V. Latožienė
I.Adomavičienė
R.Švedienė
A.Kulikauskienė
R.Švedienė

Patobulinti ir įvertinti moksleivių anglų kalbos
gebėjimai įvertinti

Gamtos dalykų
mokytojai

Metodinės
grupės planas

Visus metus

Erasmus+ strateginės
Metodinės
mokyklų partnerysčių
grupės planas
projektas „Europe in motion“

Visus metus

Erasmus+ strateginių
partnerysčių projektas
„Digital Literacy in 6 Steps“

Metodinės
grupės planas

Visus metus

UK metodinė grupė

I.Adomavičienė
A.Kulikauskienė

I.Adomavičienė

Erasmus+ strateginių
partnerysčių projektas

Metodinės
grupės planas

Visus metus

UK metodinė grupė

A.Būdvytytė
J.Mekšriūnienė

A.Būdvytytė

Patobulinti moksleivių anglų kalbos ir tarpkultūriniai
gebėjimai realiose veiklos situacijose.
Patobulinti mokytojų bendradarbiavimo ir
tarpkultūriniai gebėjimai
Patobulinti mokinių anglų kalbos ir tarpkultūriniai
gebėjimai realiose veiklos situacijose.
Patobulinti mokytojų bendradarbiavimo ir
tarpkultūriniai gebėjimai.
Ugdyti mokinių daugiakalbystę taikant dalyko ir
kalbos integruotą mokymą/si ir IT inovacijas bei
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tobulinti užsienio kalbos gebėjimų įsivertinimo
kompetencijas taikant kompiuterines simuliacijas.
A.Būdvytytė
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.
Matematikos ir IT Dalyvaus ir pristatys pranešimus 5-10 mokinių
mokytojos

Integruotas vokiečių ir
geografijos modulis.

Metodinės
grupės planas

Visus metus

UK metodinė grupė

A.Būdvytytė
J.Mekšriūnienė

Mokinių dalyvavimas miesto,
respublikinėse, tarptautinėse
konferencijose kituose
renginiuose
3-ių klasių mokinių
projektinių darbų vykdymas
ir pristatymas
Respublikinis projektas „Mes
rūšiuojame“

Metodinės
grupės planas

Visus metus

Matematikos ir IT
metodinė grupė

J.Balsevičienė

Metodinės
grupės planas

Visus metus

L. Kneižienė
T.Šėporaitienė

L. Kneižienė.

Metodinės
grupės planas

Visus metus

L.Kneižienė,
R.Palepšaitienė

L. Kneižienė

Mokinių dalyvavimas IT
programavimo ir kituose
konkursuose

Metodinės
grupės planas

Visus metus

Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Gamtos mokslų
metodinės grupės
pasitarime
Matematikos ir IT
metodinė grupė

L.Tankelevičienė

L.Tankelevičienė
N.Bružaitė

Įgis pranešimų rengimo, pristatymo, viešo kalbėjimo
kompetenciją, komunikavimo kompetenciją, pagilins
dalykines žinias.
Mokinių skatinimas domėtis ekologinėmis
problemomis.
Dalyvaus 5-8 mokiniai ir 10% užims prizines vietas
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Tikslas:
2. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą
Uždavinys:
2.1. Teikti savalaikę švietimo pagalbą kiekvienam mokiniui, patiriančiam ugdymo(si) sunkumų
Pagrindinės priemonės
SUP mokinių pusmečių ir metinių pasiekimų
analizė
Parengtų pritaikytų ir individualizuotų
programų SUP mokiniams suderinimas

Profesinis švietimas 2 kl. mokiniams,
norintiems siekti tolesnio ugdymo(si)
profesinėse mokyklose

Programa, Įvykdymo Kur aptariama,
projektas data
analizuojama

Atsakingas

Organizatoius

VGK planas Sausis

Sausis
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė VGK

VGK planas Sausis

Vasaris
VGK posėdžiuose E.Klimaitė

VGK planas Kovas

Mokinių lankomumo ir „signalinio“ pusmečio VGK planas Balandis
duomenų suvestinės aptarimas bei pagalbos
numatymas
Profesinis švietimas 2 kl. mokiniams,
VGK planas Balandis
norintiems siekti tolesnio ugdymo(si)
profesinėse mokyklose

VGK

Laukiamas rezultatas
Bus aptarti SUP mokinių pusmečių ir metinių
pasiekimai
Bus aptartos SUP mokinių pritaikytos ir
individualizuotos programos, parengtos
rekomendacijos.

Kovas
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė G. Kulbeckienė 2 kl. mokiniams, norintiems siekti tolesnio
ugdymo(si) profesinėse mokyklose, bus teikiamas
profesinis švietimas
Balandis
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė VGK
VGK posėdžiuose

Bus aptarti mokinių lankomumo ir „signalinio“
pusmečio duomenys bei nupsręsta, kokią pagalbą
mokiniams būtina teikti
Edita Klimaitė G. Kulbeckienė 2 kl. mokiniams, norintiems siekti tolesnio
ugdymo(si) profesinėse mokyklose, bus teikiamas
profesinis švietimas

Gegužė
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė G. Kulbeckienė 2 kl. mokiniams, norintiems siekti tolesnio
ugdymo(si) profesinėse mokyklose, bus teikiamas
profesinis švietimas

Profesinis švietimas 2 kl. mokiniams,
norintiems siekti tolesnio ugdymo(si)
profesinėse mokyklose

VGK planas Gegužė

SUP mokinių pusmečių ir metinių pasiekimų
analizė
Mokinių, mokomų namuose ir ugdomų pagal

VGK planas Birželis

Birželis
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė VGK

VGK planas Gruodis

VGK posėdžiuose

Edita Klimaitė VGK

Bus aptarti SUP mokinių pusmečių ir metinių
pasiekimai
Aptarti mokinių pasiekimai. Esant poreikiui
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pritaikytas ir individualizuotas programas
mokymosi pasiekimų aptarimas.
Dalykinių konsultacijų mokiniams
organizavimo ir apskaitos tvarkos aptarimas
Susitikimai su I gimnazijos klasių mokiniais,
siekiant susipažinti su švietimo pagalbos
specialistais
Parengtų pritaikytų ir individualizuotų
programų SUP mokiniams suderinimas

1-ų, 3-ų klasių ir naujai atvykusių mokinių
adaptacijos periodo aptarimas.

sudarytos rekomendacijos ateinantiems metams.

Metodinės Rugsėjis
tarybos
planas
VGK planas Rugsėjis

Rugsėjis
Administracijos ir Natalija Jackus Metodinė taryba
metodinės tarybos
posėdyje
Administracijos ir Edita Klimaitė VGK
VGK posėdžiuose

VGK planas Rugsėjis

VGK posėdžiuose

VGK planas Gruodis

Lapkritis
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė VGK

Mokinių lankomumo ir „signalinio“ pusmečio VGK planas Gruodis
duomenų suvestinės aptarimas bei pagalbos
numatymas
Mokinių, mokomų namuose ir ugdomų pagal VGK planas Gruodis
pritaikytas ir individualizuotas programas
mokymosi pasiekimų aptarimas.

Moksleivių konsultavimas siekiant jų
asmeninės pažangos.

Metodinės Visus
grupės plana metus

Mokinių konsultavimas

Metodinės
grupės plana
Metodinės
grupės plana

Mokinių konsultavimas

Mokinių konsultavimas

Visus
metus
Visus
metus

Metodinės Visus
grupės plana metus

Edita Klimaitė VGK

Gruodis
VGK posėdžiuose Edita Klimaitė VGK
VGK posėdžiuose

Edita Klimaitė VGK

Visus metus
UK metodinė grupė Užsienio kalbų Užsienio kalbų
mokytojai
mokytojai
Matematikos ir IT
metodinė grupė
Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojų metodinė
grupė
Socialinių mokslų
metodinė grupė

J.Balsevičienė

Bus susitarta dėl dalykinių konsultacijų apskaitos
tvarkos
I gimnazijos klasių mokiniai, susipažinę su
švietimo pagalbos specialistais, žinos, kur ieškoti
pagalbos esant poreikiui
Bus aptartos SUP mokinių pritaikytos ir
individualizuotos programos, parengtos
rekomendacijos.
Aptartos mokinių sėkmės ir nesėkmės adaptacijos
laikotarpiu.
Bus aptarti mokinių lankomumo ir „signalinio“
pusmečio duomenys bei sutarta, kokią pagalbą
mokiniams būtina teikti.
Aptarti mokinių pasiekimai, išsakytos mokytojų
pastabos apie mokymo namuose ir
individualizuotų programų pritaikymo grėsmes ir
galimybes.
Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui. Moksleivių, kuriems buvo teiktos
konsultacijos, pažanga.
Konsultacijomis pasinaudos 60% mokinių

Matematikos ir
IT mokytojos
Lietuvių kalbos Lietuvių kalbos Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
ir literatūros
ir literatūros
mokiniui. Moksleivių, kuriems buvo teiktos
mokytojos
mokytojos
konsultacijos, pažanga.
Istorijos ir
geografijos

Istorijos ir
geografijos

Suteikta veiksminga ir savalaikė pagalba
mokiniui. Moksleivių, kuriems buvo teiktos

22

Mokinių individualus ir grupinis
konsultavimas karjeros klausimais

VGK plnas

Gamtos mokslų dalykinės konsultacijos

Metodinės Visus
grupės plana metus
VGK planas Visus
metus
(pagal
poreikį)

Mokinių pažangumo, lankomumo ir elgesio
problemų bei pagalbos teikimo posėdžiai

Visus
metus

Krizinės situacijos įvertinimas, krizės
valdymo plano parengimas

VGK planas Visus
metus
(pagal
poreikį)

Atvejo analizė (pagalbos plano koregavimo,
konkrečių atvejų aptarimas) dalyvaujant
mokytojams

VGK planas Visus
metus
(pagal
poreikį)

Darbo su mokiniais, turinčiais specialiųjų
VGK planas Visus
poreikių, būdų, metodų, užduočių
metus
individualizavimo, diferencijavimo aptarimas.
(pagal
poriekį)
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas
mokiniams. Mokinių nemokamo maitinimo ir
aprūpinimo mokymosi reikmėmis, atvykimo
priemiestiniais autobusais organizavimas.
Mokinių profesinis informavimas ir
konsultavimas, mokinių tėvų profesinis
informavimas ir konsultavimas

Socialinėspedagoginės
pagalbos
teikimo
veiklos
planas
VGK planas

Visus
metus
(pagal
poreikį)
Visus
metus
(pagal

VGK, klasės
auklėtojų
susirinkimai,
administracijos
posėdžiai
Gamtos mokslų
metodinė grupė
VGK, klasės
auklėtojų
susirinkimai,
administracijos
posėdžiai
VGK, klasės
auklėtojų
susirinkimai,
administracijos
posėdžiai
VGK posėdžiai

VGK, klasės
auklėtojų
susirinkimai,
administracijos
posėdžiai
VGK,
administracijos
posėdžiai

VGK posėdžiuose

mokytojai

mokytojai

konsultacijos, pažanga.

Ugdymo
karjerai
pedagogas

Ugdymo
karjerai
pedagogas

Konsultacijomis pasinaudos 80 % mokinių

Gamtos dalykų T.Šėporaitienė
mokytojai
VGK nariai
Edita Klimaitė

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais

VGK nariai

Esant krizinei situacijai, bus vertinama krizinė
situacijoa, rengiamas krizės valdymo planas

E. Klimaitė

Mokinių pažangumo, lankomumo ir elgesio
problemų sprendimai bei pagalbos teikimas.

VGK nariai,
E. Klimaitė
klasės
auklėtojai,
dalykų
mokytojai,
administracija
Edita Klimaitė E. Klimaitė
J. Lymantienė

Aptartas konkretus atvejis, pagalba ieškant
tinkamo problemos sprendimo.

R.Baltraitienė

R. Baltraitienė

Teikiama socialinė pedagoginė pagalba visiems
mokiniams, kuriems ji reikalinga. Mokinių
nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokymosi
reikmėmis, atvykimo priemiestiniais autobusais
organizavimas (poreikiaia ir apskaita)

E. Klimaitė

G. Kulbeckienė 1–4 kl. mokiniai ir jų tėvai bus informuojami ir
konsultuojami dėl būsimos profesijos ir tolesnės
karjeros galimybių

Rekomendacijų ir konsultacijų mokytojams ir
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams)
teikimas
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poreikį)
Mokinių turinčių emocinio, elgesio,
lankomumo bei patiriančių mokymosi
sunkumų stebėsena. Individualūs pokalbiai,
problemų nustatymas ir pagalbos jiems
numatymas.

Socialinėspedagoginės
pagalbos
teikimo
veiklos
planas

Visus
metus
(pagal
poreikį)

VGK,
administracijos
posėdžiai

R.Baltraitienė

R. Baltraitienė

Pagalbos teikimas sprendžiant elgesio, socialinės
adaptacijos, mokymosi motyvacijos problemas.
Susidariusių lankomumo ir mokymo (si)
situacijų analizė ir pagalbos teikimo formų ir
būdų numatymas. Bendradarbiavimas su
išorinėmis institucijomis.

Tikslas:
2. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą
Uždavinys:
2.2. Stiprinti fizinę ir psichinę mokinių sveikatą
Pagrindinės priemonės
Projektas ,,Pasaulinė sniego diena"

,,Buvusieji ir esami“

,,Vėlykinis tinklinio turnyras"
Kovas - sąmoningumo didinimo mėnuo
be patyčių

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

Programa,
projektas

Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama

Metodinės
Sausis
grupės planas
Metodinės
Vasaris
grupės planas
Metodinis
Kovas
grupės planas
SocialinėsKovas
pedagoginės
pagalbos
teikimo
planas
SocialinėsKovas
pedagoginės
pagalbos
teikimo
planas

Sausis
Metodinėje grupėje

Atsakingas

Organizatoius Laukiamas rezultatas

D. Gaubienė
A. Burdinienė

D. Gaubienė Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimas
A. Burdinienė

Vasaris
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė
Kovas
Metodinėje grupėje
VKG, administracijos
posėdžiuose

VGK posėdis

D.Gaubienė

Bendruomeniškumo stiprinimas

D.Gaubienė,
A.Burdinienė
R.Baltraitienė

D. Gaubienė Propaguoti sveiką gyvenimo būdą.
A. Burdinienė
R.Baltraitienė Gimnazijos bendruomenė organizuos ir vykdys
veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio
žeminančio elgesio stabdymui.

R.Baltraitienė

R.Baltraitienė Konkurso-viktorinos metu ugdomas mokinių
teisinis sąmoningumas. Bendradarbiaujama su
Šiaulių apskrities bendruomenės pareigūnais.
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Baudų metimo konkursas ,,Taiklioji
Metodinės
Balandis.
ranka"
grupės planas
Atvira šokio pamoka miesto pedagogams Metodinės
Balandis
grupės planas
Šokių savaitė gimnazijoje
Metodinės
Balandis
grupės planas
Renginiai, skirti Europos dienai paminėti
,,Europos diena su kamuoliu“, 1000 m
bėgimas
Kartu su Šiaulių apskrities policijos
bendruomenės pareigūnais ir kinologais
gimnazijos patalpose organizuoti
prevencinius reidus „Mokykla be
narkotikų“ .
Projektas ,,Fizinis aktyvumas, skirtas
pasaulinei bėgimo ir dviračio dienai
paminėti"

Metodinis
Gegužė
grupės planas
Socialinėspedagoginės
pagalbos
teikimo
planas

Gegužė

Metodinės
Birželis
grupės planas

Projektas ,,BIACTIVE - žaisk kvadratą" Metodinės
Rugsėjis
grupės planas
Renginiai skirti Šiaulių miesto
Metodinės
Rugsėjis
gimtadieniui: futbolo turnyras, 1000m
grupės planas
bėgimas.
,,Ėjimo iššūkis " - sveikatos stiprinimo
programa
1-ų klasių mokinių apklausa „Pirmieji
žingsniai gimnazijoje“

Metodinės
Spalis
grupės planas
VGK,
Spalis
Socialinėspedagoginės
pagalbos
teikimo planai

Balandis
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė
Miesto choreorgafams L. Makarienė

D.Gaubienė,
A.Burdinienė
L. Makarienė

Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimas

Bendruomenei

L. Makarienė

L. Makarienė

Skatinti kūrybiškumą mene

Gegužė
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė

D.Gaubienė,
A.Burdinienė

Skatinti judėjimą, teigiamas emocijas.

VGK, administracijos
posėdžiai

R.Baltraitienė

Parodyti naujoves kolegoms

R.Baltraitienė Formuojamas kritinis mąstymas, siekiama, kad
mokiniai susipažinę su galiojančia tvarka bei
teisės aktais sąmoningai vengs nusižengti, o
įvykus pražangai sugebės prisiimti atsakomybę
už savo veiksmus.

Birželis
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė

D.Gaubienė,
A.Burdinienė

Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimas

Rugsėjis
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė

D.Gaubienė,
A.Burdinienė
D.Gaubienė,
A.Burdinienė

Propaguoti sveiką gyvenseną

Spalis
metodinėje grupėje
Administracijos
posėdis. Mokytojų
tarybos posėdis.

D.Gaubienė,
A.Burdinienė
R. Baltraitienė

Propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą.

D.Gaubienė, Propaguoti sveiką gyvenseną
A.Burdinienė
R. Baltraitienė Adaptacijos metu dauguma mokinių patiria
sunkumų susijusiu su mokymusi, aplinka,
bendravimu.. Apklausa siekiama išsiaiškinti
adaptacijos sunkumus bei sėkmes, pagalbos
mokiniui galimybes.
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Lietuvos kariuomenės dienai paminėti
Metodinės
Lapkritis
,,Tinklinio turnyras'
grupės planas
Projektas ,,Gyvenk sveikiau dėl rytojaus" Metodinės
Lapkritis
grupės planas
Atvira šokio pamoka
Pedagogams Lapkritis

Lapkritis
metodinėje grupėje
D.Gaubienė.

D.Gaubienė.

metodinėje grupėje

A.Burdinienė

A.Burdinienė

Turiningas laisvalaikio praleidimas, skatinantis
sportuoti.
Teigiamo požiūrio į fizinį aktyvumą formavimas

metodinėje grupėje

L. Makarienė

L. Makarienė

Teigiamas požiūris į meną

R. Baltraitienė

R. Baltraitienė Gimnazijos mikroklimatas ir moksleivių bei
mokytojų tarpusavio santykiai atskleidžia
gimnazijos gyvenimo problemas, visos
gimnazijos bendruomenės tarpusavio santykius,
jų nuomonę apie psichologinę atmosferą.

Mokinių, tėvų ir mokytojų apklausa
apie mikroklimatą gimnazijoje

VGK,
Lapkritis
Socialinės pedagoginės
pagalbos
teikimo planai

Administracijos
posėdis. Mokytojų
tarybos posėdis,
mokiniams - klasės
valandėlių metu

Sporto renginiai ,,Kalėdų belaukiant"

Metodinės
Gruodis
grupės planas

Gruodis
Metodinėje grupėje
D.Gaubienė,
A.Burdinienė
Visus metus
Sveikatos stiprinimo
R. Baltraitienė,
darbo grupė, klasės
G. Kulbeckienė
auklėtojai, socialinis
pedagogas

Prevencinių porgramų (Vaiko emocijų
išraiškos kontrolės (V.E.I.K.), LION
QUEST „Raktai į sėkmę“)
įgyvendinimas, patyčių ir smurto
prevencijos vykdymas

VGK,
Visus
Socialinėsmetus
pedagoginės
pagalbos
teikimo planai

Susitikimai su socialiniais partneriais,
įvairių institucijų darbuotojais,
besirūpinančiais mokinių fizine ir
psichine sveikata, saugumu

Visus
metus

Sveikatos stiprinimo
darbo grupė, klasės
auklėtojai, socialinis
pedagogas

Visus
metus

Sveikatos stiprinimo
D. Prazauskienė,
darbo grupė, valgyklos D. Marcinkienė,
G. Kulbeckienė
vedėjas, sveikatos
priežiūros specialistas

Visus
metus

Sveikatos stiprinimo
darbo grupė, sveikatos
priežiūros specialistas

Sveikatą
stiprinanti
programa
„Saugus,
aktyvus ir
sveikas AŠ“
Sveikatai palanki mityba pagal sveikos Sveikatą
mitybos rekomendacijas, užtikrinant
stiprinanti
geriausią maisto kokybę
programa
„Saugus,
aktyvus ir
sveikas AŠ“
Bendradarbiavimas sveikatos stiprinimo Sveikatą
klausimais su esamais socialiniais
stiprinanti
partneriais (Šiaulių visuomenės sveikatos programa

D. Marcinkienė,
R. Baltraitienė,
G. Kulbeckienė

D. Marcinkienė,
G. Kulbeckienė

D.Gaubienė,
A.Burdinienė

Turiningas laisvalaikio praleidimas, skatinantis
sportuoti.

R. Baltraitienė Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas ir
pozityvių vertybių tarpusavio puoselėjimas,
prevencijos ir intervencijos priemonių
įgyvendinimas, vaikų socialinio ir emocinio
ugdymo, prevencinių ir kitų programų
įgyvendinimas
D. Marcinkie- Mokinių fizinės ir psichinės sveikatos
nė,
stiprinimas
R.
Baltraitienė,
G. Kulbeckienė
D. Prazauskie- Mokinių sveikos mitybos įgūdžių ugdymas;
nė
geriamo vandens prieinamumo užtikrinimas
D. Marcinkienė,
G. Kulbeckienė
D. Marcinkie- Įgytas žinias ir gebėjimus pedagogai tikslingai
nė,
taikys sveikatos stiprinimo ir ugdymo
G. Kulbeckie- procesuose, dalysis patirtimi kvalifikacijos
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biuru, Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Šiaulių departamentu).
Dalyvavimas DoFe programoje

„Saugus,
aktyvus ir
sveikas AŠ“
Sutartiniai
darbai

nė
Visus
metus

Administracijos
posėdžiuose

K. Karošaitė,
S. Zonienė

K. Karošaitė,
S. Zonienė

tobulinimo renginiuose. Darbas mokinių
sveikatos kompetencijos ugdymo srityje taps
nuoseklus ir sistemingas.
20 gimnazistų, išsikėlę asmeninius tikslus,
sėkmingai juos įvykdys ir gaus sidabro arba
bronzos ženklelius

Tikslas:
2. Didinti švietimo pagalbos prieinamumą ir veiksmingumą
Uždavinys:
2.3. Skatinti mokinių mokymą(si) efektyvinant gimnazijos organizuojamas veiklas už gimnazijos ribų (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse, valdžios
institucijose ir kt.)
Pagrindinės priemonės

Pilietinė akcija „Sušilk prie
arbatos puodelio“
Abiturientų spektaklis "Ilgai ir
laimingai. Pelkių istorija"

Pamokos kitaip (boulingas)
Pasaulinės Žemės dienos
minėjimas

Programa,
projektas

Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama

Atsakingas
Sausis
K. Karošaitė

Organizatorius

Laukiamas rezultatas

K. Karošaitė

Pilietiškumo ugdymas

Sutartiniai darbai Sausio
13 d.

Socialinių mokslų
metodinė grupė

Sutartiniai darbai Vasario
25 d.

Vasaris
Menų metodinė
I. Dovidaitienė
grupė, administracijos
posėdis

I. Dovidaitienė
L. Makarienė

Bendruomeniškumo puoselėjimas,
bendradarbiavimas, susipažinimas su
meninėmis ir aptarnaujančiomis profesijomis
kultūros centre.

Metodinės
grupės planas
Metodinės
grupės planas

Kovas
Menų metodinė grupė D.Gaubienė
A.Burdinienė
Gamtos mokslų
L. Kneižienė,
metodinės grupės
R.Palepšaitienė
pasitarime

D.Gaubienė
A.Burdinienė
L. Kneižienė,

Supažindinimas su įvairiomis sporto šakomis.

Kovas
Kovas

Mokinių skatinimas domėtis ekologija

27

1 klasių mokinių išvyka į
Z. Gėlės literatūrinį muziejų

Gimnazijos
projektas
„Z. Gėlės
tradicija“

Rugsėjis

Rugsėjis
1 klasių
auklėtojai

D. Jaugienė

Tradicinių renginių tąsa, kultūrinės patirties
sklaida

Visus metus
UK metodinė grupė
Užsienio kalbų
mokytojai

Užsienio kalbų
mokytojai

Įvertintos užsienio kalbų žinios ir gebėjimai
realiose veiklos situacijose bei užsienio kalbos
žinios siejamos su profesine veikla, t.y.
susipažįstama tyrėjo profesija.
Mokiniai susipažins su organzacijos darbo
aplinka ir darbo rinkoje darbuotojui keliamais
reikalavimais.
III klasių mokiniai susipažins su galimybėmis
studijuoti Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose ir keliamais reikalavimais studijoms.
Tiksliniai IV klasių mokiniai konsultuojami dėl
mokymosi Lietuvos ir užsienio aukštosiose
mokyklose.
Mokiniai ugdysis ir plės kultūros kompetencijas
dalyvaudami kultūros įstaigų organizuojamose
edukacijose

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė

Pamokos netradicinėse erdvėse Metodinės
grupės planas

Visus
metus

Mokinių profesinio veiklinimo
vizitai į Šiaulių miesto įmones,
organizacijas, tėvų darbovietes
Mokinių susitikimai su
aukštųjų mokyklų, Kalba.lt
atstovais

Metodinės
grupės planas

Visus
metus

Klasių auklėtojai

G. Kulbeckienė

G. Kulbeckienė

Metodinės
grupės planas

Visus
metus

Klasių auklėtojai

G. Kulbeckienė

G. Kulbeckienė

Mokinių dalyvavimas kultūros
edukacijose pagal Kultūros
paso, Šiaulių m. Kultūros
krepšelio programas
Pamokos netradicinėse erdvėse,
išvykos į įvairias įmones,
organizacijas
Veikla su STEAM centru, VU
Šiaulių akademija, Šiaulių
valstybine kolegija

Klasės auklėtojų Visus
veiklos planas
metus

Klasių auklėtojai

G. Kulbeckienė

G. Kulbeckienė

Metodinės
grupės planas

Visus
metus

Socialinių mokslų
metodinė grupė

I.Saunorienė

Metodinės
grupės planas

Visus
metus

gamtos mokslų
metodinė grupė

L.Kneižienė
T.Šėporaitienė

Istorijos, geografijos,
etikos ir ekonomikos
mokytojai
L.Kneižienė

Teorinio ir praktinio ugdymo turinio sąryšio
stiprinimas.
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 ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą
Uždavinys:
3.1. Kryptingai tobulinti pedagogų dalykines, skaitmenines kompetencijas
Pagrindinės priemonės
Mokytojų praktinės veiklos
įsivertinimo formos (savianalizės
anketos) aptarimas ir
atnaujinimas.
Gamtos dalykų mokytojų veiklos
savianalizė
Gimnazijos Metodinės tarybos
funkcijų ir veiklos prioritetų
aptarimas, 2022-2023 m.m.
veiklos plano sudarymas

Programa,
projektas

Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama

Metodinės
Birželis
tarybos planas
Metodinės
Birželis
grupės planas
Metodinės
Rugsėjis
tarybos planas

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Gamtos mokslų
metodinė grupė
Metodinės tarybos
posėdyje

Atsakingas

Organizatoius

Laukiamas rezultatas

Birželis
Metodinė taryba

N. Jackus

Bus įvertinta ir atnaujinta mokytojų praktinės
veiklos įsivertinimo forma (savianalizės anketa).

Gamtos dalykų
mokytojai

Gamtos dalykų
mokytojai

Mokytojai įsivertinta praktines veiklas

N. Jackus

Bus priimti sprendimai dėl metodinės veiklos
krypčių / prioritetų, parengtas 2022-2023 m.m.
Metodinės tarybos veiklos planas.

K. Karošaitė

Mokytojai susipažins su Rygos lietuvių mokykla

Užsienio kalbų
mokytojai

Office 365 platformoje kiekvienai mobiliai grupei
sukurtas kanalas, kuriame talpinama pamokų
medžiaga, atsiskaitymai, su mokiniai dirbama
nuotolinio mokymo forma.
Prie „Eduka klasės“ prijungtos anglų, rusų,
vokiečių kalbą besimokančių moksleivių grupės.
Sukurtos užduotys ir testai, diferencijuojamas ir
individualizuojamas mokymosi lygis.
Patobulintos užsienio kalbos mokytojų
kompetencijos įsisavinant skaitmeninių mokymosi
erdvių panaudojimą.

Rugsėjis
Metodinė taryba

Spalis
K. Karošaitė

Mokytojų išvyka į Rygos lietuvių Metodinės
Spalis
vidurinę mokyklą
grupės planas

Socialinių mokslų
metodinė komisija

Skaitmeninės platformos Office
365 naudojimas pamokose

Metodinės
Visus
grupės planas metus

Visus metus
UK metodinė grupė Užsienio kalbų
mokytojai

Skaitmeninės mokymosi
platformos „Eduka klasė“
naudojimas užsienio kalbų
pamokose

Metodinės
Visus
grupės planas metus

UK metodinė grupė

A. Būdvytytė
N. Jackus
A.Kulikauskienė
J. Nachataya
R. Švedienė

A. Būdvytytė
N. Jackus
A.Kulikauskienė
J. Nachataya
R. Švedienė
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Virtualių edukacinių mokomųjų
programėlių (Kahoot, deutsch.info
ir kt.) interaktyvių vadovėlių,
internetinių užduočių kūrimas
naudojimas pamokose.
Dalyvavimas skaitmeninio
raštingumo kvalifikacijos
tobulinimo kursuose,
seminaruose, konferencijose ir
kituose renginiuose
Dalyvavimas dalykiniuose ir
bendrųjų kompetencijų
tobulinimo seminaruose
Skaitmeninių platformų Office
365, Eduka, Egzaminatorius
naudojimas pamokose

Metodinės
Visus
grupės planas metus

UK metodinė grupė

Užsienio kalbų
mokytojai

Užsienio kalbų
mokytojai

Metodinės
Visus
grupės planas metus

Matematikos ir IT
metodinė grupė

J.Balsevičienė

Matematikos ir IT
mokytojos

Metodinės
Visus
grupės planas metus
Metodinės
Visus
grupės planas metus

Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų
metodinė grupė
Socialinių mokslų
metodinė grupė

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojos
Socialinių mokslų
mokytojai

Lietuvių kalbos ir
literatūros
mokytojos
Socialinių mokslų
mokytojai

Skaitmeninių platformų Office
365, Eduka, Egzaminatorius
naudojimas pamokose

Metodinės
Visus
grupės planas metus

Gamtos mokslų
metodinė grupė

Gamtos mokslų
mokytojai

Gamtos mokslų
mokytojai

Dalyvavimas skaitmeninio
raštingumo kvalifikacijos
tobulinimo kursuose,
seminaruose, konferencijose ir
kituose renginiuose

Metodinės
Visus
grupės planas metus

Gamtos mokslų
metodinė grupė

Gamtos mokslų
mokytojai

Gamtos mokslų
mokytojai

Sukurtos kūrybiškos užduotys ir testai,
diferencijuojamas ir individualizuojamas
mokymosi lygis. Patobulintos užsienio kalbos
mokytojų kompetencijos įsisavinant skaitmeninių
mokymosi erdvių panaudojimą.
100% mokytojų dalyvaus skaitmeninio raštingumo
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

Asmeninis tobulėjimas ir dalijimasis patirtimi
Office 365 platformoje kiekvienai mobiliai grupei
sukurtas kanalas, kuriame talpinama pamokų
medžiaga, atsiskaitymai, su mokiniai dirbama
nuotolinio mokymo forma.Pamokos turinio
kokybės gerinimas pasitelkiant skaitmenines
technologijas
Kiekvienai klasei Office 365 platformoje sukurtas
kanalas, kuriame talpinama pamokų medžiaga ir
atsiskaitymai. Dirbama su mokiniais nuotoliniu
būdu. Pamokos turinio kokybės gerinimas
pasitelkiant skaitmenines technologijas.
100% gamtos dalykų mokytojų dalyvaus
skaitmeninio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose.
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Tikslas:
3. Užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą
Uždavinys:
3.2. Skatinti kolegialų mokymąsi, gerosios patirties sklaidą
Pagrindinės priemonės

Programa,
projektas

Įvykdymo Kur aptariama,
data
analizuojama

Metodinės
tarybos planas

Sausis

Atsakingas

Organizatorius

Laukiamas rezultatas

Metodinė taryba

Bus organizuota Metodinė diena gimnazijoje.
Mokytojai susipažins su švietimo inovacijomis,
patobulins savo dalykines, bendravimo ir
bendradarbiavimo kompetencijas.

Sausis
Metodinė diena „Atnaujintos
bendrosios programos: kokie
pokyčiai?“

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

Natalija Jackus

Vasaris
Apskritojo stalo diskusija
Metodinės
„Aktyvus veikimas kartu siekiant tarybos planas
kiekvieno mokinio pažangos“
(nuotoliniu būdu, ZOOM)

Miesto geografijos mokytojų
apskritojo stalo diskusija
Projekto "Keisdamiesi keičiame"
vykdymo grupės gerosios
patirties pasidalijimas miesto
dorinio ugdymo mokytojų
metodinėje grupėje
Metodinė diena gimnazijoje

Vasaris

Metodinės grupės Vasaris
planas
Projekto
Kovas
"Keisdamiesi
keičiame" veiklos
planas

Metodinės
tarybos planas

Balandis

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus
G. Kulbeckienė

Metodinė taryba

Bus inicijuotas „Romuvos“, Dainų, Sandoros,
Gegužių ir Gytarių progimnazijų ir „Romuvos“
gimnazijos bendruomenių aktyvaus veikimo kartu
interaktyvus dialogas siekiant kiekvieno mokinio
pažangos.
Dalyvauja Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui,
progimnazijų vadovai ir pavaduotojai ugdymui,
gimnazijos ir progimnazijų Vaiko gerovės
komisijos pirmininkai, gimnazijos ir progimnazijų
metodinių grupių pirmininkai ir nariai.

Socialinių mokslų
metodinėje grupėje

J. Mekšriūnienė

J. Mekšriūnienė

Dalyvauja Šiaulių miesto geografijos mokytojai,
dalinsis gerąja patirtimi.

I. Saunorienė

Projekto idėjų sklaida, pasidalijimas gerąja
patirtimi, įgyta tarptautiniuose kvalifikacijos
kėlimo kursuose.

N. Jackus

Bus organizuota Metodinė diena gimnazijoje. Ne
mažiau kaip 80 proc. mokytoju pasidalins savo

Kovas
Projekto vykdymo I. Saunorienė
grupėje

Išplėstiniame
administracijos ir

Balandis
Metodinė taryba
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metodinės tarybos
posėdyje

Projekto „Kolega kolegai“
įgyvendinimo aptarimas

Gimnazijos dalykų mokytojų
gerosios patirties sklaidos
aptarimas.
Mokomųjų dalykų metodinės
veiklos pristatymas gimnazijos
internetinėje svetainėje.

Metodinės
tarybos planas

Gegužė

Metodinės
tarybos planas

Birželis

Metodinės
tarybos planas

Birželis

Šiaulių miesto rusų kalbos
Metodinės grupės Spalis
mokytojų Apskrito stalo diskusija planas

Atvirų ir integruotų pamokų bei
pamokų už mokyklos ribų
svarbos aptarimas.

Metodinės
tarybos planas

Mokytojų išvyka į Rygos lietuvių Metodinės grupės
vidurinę mokyklą
planas

Metodinė diena gimnazijoje

Metodinės
tarybos planas

Spalis

Spalis

Gruodis

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
Metodinės tarybos
posėdtje

gerąja patirtimi. Mokytojai patobulins savo
dalykines, bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas.
Gegužė
Metodinė taryba

N. Jackus,
A. Būdvytytė

Bus pristatyta KGR grupių veiklą ir projekte
dalyvaujančių mokytojų refleksiją

Birželis
Metodinė taryba

N. Jackus

Metodinė taryba

N. Jackus

Bus įvertinta mokytojų 2021-2022 m.m. gerosios
patirties sklaida ir pateikta gerosios patirties
sklaidos statistika.
Atnaujinta metodinės veiklos medžiaga bus
parengta ir patalpinta gimnazijos tinklapyje.

Spalis
UK metodinė grupė E.Nachataya,
N.Jackus

Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje
Socialinių mokslų
metodinėje
komisijoje
Išplėstiniame
administracijos ir
metodinės tarybos
posėdyje

N. Jackus

Metodinė taryba

N. Jackus

Pasikeista informacija apie dalyko dėstymo
naujoves, sustiprintas ryšys tarp gimnazijų ir
progimnazijų.
Užtikrintas rusų kalbos dėstymo ir moksleivių
gebėjimų vertinimo pereinamumas ir tęstinumas.
Bus sudarytas atvirų pamokų grafikas.

K. Karošaitė

K. Karošaitė

Mokytojai susipažins su Rygos lietuvių mokykla

Gruodis
Metodinė taryba N. Jackus

Bus organizuota Metodinė diena gimnazijoje. Ne
mažiau kaip 80 proc. mokytoju pasidalins savo
gerąja patirtimi. Mokytojai patobulins savo
dalykines, bendravimo ir bendradarbiavimo
kompetencijas.
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Visus metus
Atviros pamokos, kolegų atvirų
pamokų stebėjimas. Modelio
"Kolega-kolegai" įgyvendinimas

Metodinės grupės Visus
planas
metus

UK metodinė grupė Užsienio kalbų
mokytojai

Užsienio kalbų
mokytojai

Gerosios patirties sklaida, darbas KGR grupėse,
pravestos atviros pamokos, stebėtos atviros
pamokos

Patirties, sukauptos dalykiniuose
seminaruose, sklaida, seminarų
vedimas.
Užsienio kalbų mokytojų
dalijimasis savo parengtomis
metodinės priemonėmis,
bendradarbiavimas rengiant
metodines priemones.
Gerosios patirties sklaida.
Modelio ,,Kolega kolegai“
įgyvendinimas

Metodinės grupės Visus
planas
metus

UK metodinė grupė Užsienio kalbų
mokytojai

Užsienio kalbų
mokytojai

Gerosios patirties sklaida

Metodinės grupės Visus
planas
metus

Matematikos ir IT
metodinė grupė

Matematikos ir IT 100 % mokytojų dalysis gerąja patirtimi
mokytojos

Metodinės grupės Visus
planas
metus

Lietuvių kalbos ir
Lietuvių kalbos ir Lietuvių kalbos ir
literatūros mokytojų literatūros
literatūros
metodinė grupė
mokytojos
mokytojos

Asmeninis tobulėjimas ir dalijimasis patirtimi

Atviros pamokos. Modelio
„Kolega-kolegai“ įgyvendinimas

Metodinės grupės Visus
planas
metus

Menų, fizinio,
tecnologijų
metodinė grupė

Menų, fizinio,
technologijų
mokytojai

Tobulėjimas, dalijimasis patirtimi.

Modelio „Kolega-kolegai“
įgyvendinimas. Pamokos KGR
grupės nariams.

Metodinės grupės Visus
planas
metus

gamtos mokslų
metodinė grupė

gamtos mokslų
L. Kneižienė,
metodinės grupės T. Šėporaitienė,
mokytojai
R.Palepšaitienė,
D.Orlovienė

Asmeninis tobulėjimas ir dalijimasis patirtimi.

Gamtos dalykų mokytojų
dalijimasis savo parengtomis
metodinės priemonėmis,
bendradarbiavimas rengiant
metodines priemones.

Metodinės grupės Visus
planas
metus

gamtos mokslų
metodinė grupė

gamtos mokslų
T.Šėporaitienė
metodinės grupės
mokytojai

Asmeninis tobulėjimas ir dalijimasis patirtimi.

Dalyvavimas projekte „Kolega
kolegai“

J.Balsevičienė

Menų, fizinio,
technologijų
mokytojai
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