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2022 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ  
 

2022 metais gimnazijoje ugdymo procesas vyko tiek kontaktiniu, tiek hibridiniu būdu. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pradėtas taikytas hibridinis 

mokymas ir 2022 m. tęsiamas toliau tais atvejais: kai mokiniui(-iams) skiriamas mokymas namuose; turima laikinų sveikatos sutrikimų; atsižvelgiama į 

gydytojų rekomendacijas; pateiktas tėvų (globėjų / rūpintojų) prašymas ugdyti hibridiniu būdu. Hibridinio mokymo poreikis sąlygojo koreguoti 

Gimnazijoje iki tol galiojusį Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarkos aprašą (nauja redakcija patvirtinta direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. 

įsakymu Nr. V-359) ir Sergančių mokinių pavienio mokymo(si) tvarką (nauja redakcija patvirtinta direktoriaus 2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu  

Nr. V-348). 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. 

Nepaisant to, kad 2021–2022 m. m. sumažėjo mokinių, padariusių pažangą, skaičius (plg.: 2021–2022 m. m. – 74,6 proc.;  

2020–2021 m. m. – 77,37 proc.; 2019–2020 m. m. – 72,55 proc.), išryškėjo tokio ugdymo pridėtinė vertė gimnazijos veiklos kokybei: pagerėjo 

gimnazijos efektyvumo rodiklis rengiant mokinius VBE (plg.: 2022 m. – 1,10; 2021 m. – 1,09; 2020 m. – 0,84); PUPP ir VBE rezultatai išliko aukštesni 

už miesto ir respublikos rezultatus; 100 proc. mokinių sudarytos sąlygos dalyvauti nuotolinio ugdymo procese iš namų; 100 proc. mokytojų ir vadovų 

kryptingai stiprino pasirengimą bei kompetencijas rengiantis tinkamai įgyvendinti atnaujinto ugdymo turinį, taip pat plėtotos skaitmeninės kompetencijas, 

reikalingas kuriant individualizuotą ugdymo turinį.  

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. Vadovautasi mokinio Asmenybės ūgties stebėjimo ir vertinimo tvarkos 

aprašu, 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, 
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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 

20 proc. daugiau įvyko individualių tėvų konsultacijų su mokytojais apie vaiko asmeninę pažangą ir pasiekimus (plg.: 2022 m. – 571; 2021 m. – 476 tėvų 

konsultacijos, 2020 m. – 438 tėvų konsultacijos). 52 proc. padidėjo tėvų, dalyvaujančių susirinkimuose, skaičius (plg.: 2022 m. – 622 tėvai;  

2021 m. – 323 tėvai; 2020 m. – 297 tėvai).  

Gimnazijos mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (PUPP), vidutinis pažymys toks: lietuvių k. – 6,95 (miesto – 

6,46); matematika – 4,02 (miesto – 3,96). Gimnazijos mokinių, laikiusių PUPP, vidurkiai aukštesni už Šiaulių miesto ir šalies vidurkius. Aukšti 

abiturientų, laikiusių brandos egzaminus 2021–2022 m. m., rezultatai (vidutinis laikiusių mokinių įvertinimas balais): lietuvių k. – 60,9 (miesto – 45,8); 

matematikos – 25,7 (miesto – 19,8); biologijos – 49,0 (miesto – 36,8); istorijos – 58,1 (miesto – 44,7); anglų k. – 66,8 (miesto – 56,5); rusų k. –  

94,0 (miesto – 63,6); chemijos – 50,3 (miesto – 54,3); fizikos – 52,5 (miesto – 43,9); geografijos – 68,5 (miesto – 43,7); IT –39,4 (miesto – 35,4). Taigi 

visų, išskyrus chemijos, 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. Pagerėjo gimnazijos darbo kokybės ir efektyvumo rodiklis rengiant mokinius 

VBE pagal NŠA ataskaitas standartizuotais taškais (plg.: 2022 m. – 1,10; 2021 m. – 1,09; 2020 m. – 0,84).  

Žurnalo „Reitingas“ duomenimis, 2022 m. gimnazija patenka į geriausių šalies gimnazijų 50-uką pagal dviejų mokomųjų dalykų valstybinių 

brandos egzaminų rezultatus – geografijos (13 vieta tarp geriausių šalies gimnazijų, išmokančių mokinius šio dalyko) ir anglų kalbos (35 vieta tarp 

geriausių šalies gimnazijų, išmokančių mokinius šio dalyko). Jeigu lyginti su 2021 m. žurnale „Reitingas“ pateiktais duomenimis, matyti, kad 2021 m. 

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 2022 m. reitinge gimnazija yra 23 vietoje (2021 m. buvo 9 vieta, 2020 m. – 16 vietoje, 2019 m. – 8 vietoje). 

Respublikinėse olimpiadose 2022 metais pelnyta po vieną pirmąją, antrąją ir trečiąją vietą (respublikinių olimpiadų dalyvės – Goda Samalionytė ir Alina 

Kulikauskaitė). 2022 m. žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 43,4 proc. „Romuvos“ gimnaziją 2022 metais baigusių abiturientų pateko į valstybės 

finansuojamas studijų vietas šalies universitetuose.  

Gimnazijoje ypatingas dėmesys skirtas pirmų klasių mokinių adaptacijai, jų pažangai stebėti, savalaikės ir tikslingos pagalbos organizavimui 

vykdyti. Atnaujinta 1-ų klasių mokinių adaptacijos programa. 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.  

2022 metais daug dėmesio skirta Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkai, kurios turinys buvo koreguojamas ir pildomas. Atnaujinta iki 

tol Gimnazijoje galiojusi Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka (nauja redakcija patvirtinta direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu  

Nr. V-246). Po diskusijų su dalykų mokytojais ir klasių auklėtojais mokytojų tarybos posėdžiuose, Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka buvo 

dar kartą koreguota (Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka, patvirtinta direktoriaus 2022 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-246, pripažinta 

nebegaliojanti); Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos nauja redakcija patvirtinta direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. V-468 – ji 

įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. Taigi atnaujinus Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos turinį ir įgyvendinus prevencines priemones, be 

pateisinamos priežasties mokinių praleistų pamokų skaičius sumažėjo 32 proc. (plg.: 2021–2022 m. m. iš viso nepateisintos 1 485 pamokos;  
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2020–2021 m. m. – 2 195 pamokos; 2019–2020 m. m. – 2 596 pamokos). Tačiau pandeminė situacija sąlygojo ženklų praleistų pamokų dėl ligos skaičius 

didėjimą, kuris siekia 46 proc. (plg.: 2021–2022 m. m. iš viso praleistos 39 427 pamokos; 2020–2021 m. m. – 21 325 pamokos; 2019–2020 m. m. – 

32 876 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 lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėta I vieta, respublikinėje Lietuvos mokinių rusų kalbos 

olimpiadoje – II vieta, respublikinėje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje – III vieta. Gimnazijos mokiniai dalyvavo visų dalykų ŠMSM olimpiadų 

miesto turuose ir užėmė 17 prizinių vietų. 2022 metais iš viso pasiekti 28 svarūs laimėjimai 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, nuo 2021 m. vadovaujamasi gimnazijos mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso 

organizavimo tvarkos aprašu. 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: 21 proc. sumažėjo mokinių, atleistų nuo fizinio ugdymo pamokų dėl 

sveikatos (plg.: 2022 m. – 3 mok.; 2021 m. – 4 mok.; 2020 m. – 14 mok.). 100 proc. mokinių organizuojamas fizinis ugdymas laikantis gydytojų 

rekomendacijų (6 mokiniams). Mokinių, lankančių sportinės krypties būrelius, skaičius liko toks pats, kaip ir 2021 m. (plg.: 2022 m. – 88 mok.;  

2021 m. – 88 mok.; 2020 m. – 80 mok.). 

Gimnazijoje veikia sveikatą stiprinančios programos ir įgyvendinimo grupė, kurią sudaro pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų grupė, 

atsakinga už programos įgyvendinimą. Grupė įgyvendina sveikatą stiprinančią programą „Saugus, aktyvus ir sveikas AŠ“. Remiantis šia programa, 

2022 m. 100 proc. mokinių dalyvavo fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo programos veiklose: 100 proc. I–II kl. mokinių dalyvavo VšĮ Lytiškumo 

akademijos, Kultūros paso edukaciniuose lytiškumo ugdymo užsiėmimuose; vyko 4 moksleivių psichologinio atsparumo ir savęs pažinimo dirbtuvės 

2 klasių mokiniams; 4 klasių mokiniai dalyvavo projekto „Keisdamiesi keičiamės“ mokymuose. I–IV klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai / rūpintojai) 

ir mokytojams dalyvavo projekto „Griauname sienas“ veiklose.  

Tikslinės mokinių grupės vyko į keturis tarptautinio Erasmus+ projekto „Digital Literacy in 6 Steps“ dalyvių susitikimus užsienyje 

(Portugalijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Italijoje). Kitos tikslinės mokinių grupės dalyvavo tarptautinio projekto Erasmus+ projekto „Europe in motion“ 

trijų dienų virtualiuose susitikimuose su parneriais iš užsienio šalių bei vyko į šio projekto dalyvių susitikimą vykti į Slovėnijoje.  

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokyklose, vedė 6 edukacinius užsiėmimus sveikatos stiprinimo temomis I kl. 

mokiniams. Vesti pirmosios pagalbos mokymai I–II klasių mokiniams ir atskirai – mokytojams. 100 proc. I–IV kl. mokinių supažindino su asmens 

higienos reikalavimais ir jų laikymųsi pandemijos metu. I–IV kl. sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrojo programa integruota į 

mokomuosius dalykus ir užklasinę veiklą.  
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Gimnazija organizavo nuotolinę apskritojo stalo diskusiją „Aktyvus veikimas kartu siekiant kiekvieno mokinio pažangos“, kurios tikslas – 

inicijuoti „Romuvos“, Dainų, Sandoros, Gegužių ir Gytarių progimnazijų ir „Romuvos“ gimnazijos bendruomenių aktyvaus veikimo kartu interaktyvų 

dialogą siekiant kiekvieno mokinio pažangos tema „Kas užtikrina progimnazistų sėkmingą tęstinį mokymą(si) gimnazijoje?“. Diskusijoje dalyvavo 

„Romuvos“ gimnazijos bendruomenė ir „Romuvos“, Dainų, Sandoros, Gytarių ir Gegužių progimnazijų bendruomenės. Ši apskritojo stalo diskusija 

atvėrė galimybes spręsti mokinių ugdymo iššūkius, kurie peržengia atskiros ugdymo įstaigos ribas.  

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. Biologijos, chemijos ir matematikos mokytojos gimnazijoje organizavo STEAM dieną 

„Aš esu žalias“ „Sandoros“, „Romuvos“ ir Dainų progimnazijų mokiniams.  

Gimnazija įgyvendina gerosios patirties sklaidos modelį „Kolega–kolegai“, apibrėžiantį mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo formas, 

kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo principus. Modelio „Kolega–kolegai“ įgyvendinimui skirtos 330 val., dalyvauja 36 mokytojai; pagal sudarytą KGR 

tvarkaraštį vedamos atviros pamokos ir sistemingai vykdomas jų stebėsenos aptarimas. 2022 metais 86 proc. mokytojų vedė atviras arba integruotas 

pamokas (plg.: 2022 m. – 86 proc.; 2021 m. – 81 proc.; 2020 m. – 42 proc.).  

Gimnazijoje mokiniams buvo siūlomos įvairios neformaliojo švietimo veiklos. 2022–2023 m. m. įgyvendinamos 24 neformaliojo švietimo 

programos (plg.: 2021–2022 m. m. – 24; 2020–2021 m. m. – 22 neformaliojo švietimo programos). NVŠ programose dalyvauja arba lanko BUM būrelius 

96 proc. gimnazijos mokinių (plg.: 2021 m. – 94 proc.; 2020 m. – 84,45 proc.). Savo pasiekimais 2022 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 „Bene Notes“ ir džiazo orkestrą „Romuva“ lankantiems mokiniams nupirkta 

nauja apranga, atnaujinti gimnazijos džiazo orkestro „Romuva“ instrumentai – įsigyti nauji pučiamieji instrumentai.  

Pučiamųjų orkestras yra nuolatinis „Big Band Festival Šiauliai“, „Gatvės muzikos dienos“ renginių dalyvis. 2022 m. balandžio mėnesį Europos 

bigbendų čempionate Liuksemburge tarptautinė komisija džiazo orkestrui „Romuva“ skyrė pirmąjį Europos prizą. Renovuoto amfiteatro atidarymo metu 

surengtas bendras koncertas su Omahos (JAV) Nebraskos universiteto džiazo grupe. Gimnazijos vokalinis ansamblis „Fresco“ – ne tik daugkartinis 

respublikinio konkurso „Dainų dainelė“ dalyvis, bet ir laureatas. 2022 m. vokalinis ansamblis „Fresco“ užėmė II vietą LNK TV projekte „Lietuvos 

balsas. Kartos“. Organizuota gimnazijos džiazo orkestro kūrybinė stovykla, kurioje buvo sudarytos sąlygos gimnazijos orkestro nariams intensyviai ir 

kryptingai stiprinti bei tobulinti savo gebėjimus. Šio kolektyvo nariai stovykloje profesionaliai tobulėjo: parengė naują repertuarą, kurį sėkmingai pristatė 

koncertuodami visoje šalyje ir dalyvaudami įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose.  

Dalis neformaliojo švietimo veiklų pristatomos viešoje elektroninėje erdvėje, pvz., leidžiama gimnazijos laikraščio ,,VIVAT Romuvensis“ 

elektroninė versija. Tačiau kontaktiniu būdu kontaktiniu būdu organizuotas tradicinis gimnazijos padėkos vakaras „Romuvos garbė 2022“, konkursas 

„Romuvos balsas 2022“. Gimnazijoje įgyvendinama prevencinė programa LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę“, 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 
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pagerinti pasiekimus: buvo sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu iš gimnazijos, teiktos individualios konsultacijos. Gimnazistams taip pat buvo 

teikiamos 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, I–IV kl. mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės remiamose STEAM veiklose, kurios vyko Vilniaus 

universiteto Šiaulių akademijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir Šiaulių profesinio rengimo centre. I–II 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 numatytų pasirenkamųjų modulių. Visi 

I–II 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 2 respublikiniuose („Jugend debattiert international“, „Mes rūšiuojam“) projektuose: vykdė praktines veiklas 

kūrybiškumo, ekologijos, sveikos gyvensenos, meninės raiškos, geros savijautos, 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 už 

gimnazijos ribų – kitose ugdymo įstaigose.  

Gimnazijos veikloje daug dėmesio skiriama gimnazijos bendruomenės telkimui ir stiprinimui, o tai atspindi suplanuotų ir įgyvendintų renginių 

skaičius, kurių 2022 m. įvyko daugiau kaip 30. Veiklos plane numatytos veiklos, susijusios su bendruomenės stiprinimu, buvo įgyvendintos. Didelio 

gimnazistų susidomėjimo sulaukė bene labiausiai mokinių bendruomenę vienijantys tradiciniai gimnazijos renginiai: Šimtadienis, OuSKARŲ įteikimo 

ceremonija, Paskutinis skambutis, „Romuvos balsas“, „Romuvos garbės 2022“, Brandos atestatų įteikimas, Rugsėjo 1-oji, Pirmokų inauguracija, 

Naujametis karnavalas. 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 ir esamieji“, kurie 2022 m. vyko tiek kontaktiniu, tiek 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. Organizuotoje tėvų 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 Vilniaus universitetą, Šiaulių botanikos sodą, „Aušros“ muziejaus Fotografijos muziejų, dalyvauta verslo kompetencijų 

stiprinimo mokymuose Šiaulių techninės kūrybos centre, viešojo kalbėjimo ir debatų mokymuose.  

Gimnazijoje organizuotas renginys „Pirmokų popietė gimnazijoje“, kurioje dalyvavo 1 ir 4 klasių mokiniai. Būsimieji I klasių mokiniai vyko į 

mokomąją-pažintinę ekskursiją „Zigmo Gėlės gimtinėje“ Naisiuose. Tikslinė 2 klasių mokinių grupė dalyvavo išvykoje į Zigmo Gėlės tėviškę.  

Visus metus tęstas aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais savanorystės ir profesinio veiklinimo srityse. 2022 metais vyko  

31 profesinio veiklinimo vizitas. 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 ir Šiaulių miesto 
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savivaldybės 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.  

Partnerystės tinklo stiprinimą atspindi gimnazijos I–IV klasių mokinių pažintiniai profesinio veiklinimo užsiėmimai į Šiaulių m. įmones, 

susitikimai su įmonių atstovais, vykę tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu. Mokinių profesinis veiklinimas vykdytas įvairiose verslo ir kultūros įstaigose: 

UAB „Dipolis“, draudimo brokerių bendrovėje „Esame kartu“, UAB „Metal production“, UAB „Baltik vairas“, Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, 

Šiaulių televizijoje, lopšeliuose-darželiuose. Mokiniai dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos kūrybinėse-praktinėse „PIN kodas“ dirbtuvėse, STEAM 

užsiėmimuose Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, Šiaulių profesinio rengimo centre. Siekiant stiprinti 

kompetencijas ugdymo karjerai srityje dalyvauta dvejose darbo stebėjimo vizituose į Suomiją ir Italiją pagal Erasmus+ programos projektą „Ugdymo 

karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.  

2022 metais atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių valstybine kolegija ir pasirašytos dvi naujos bendradarbiavimo sutartys su 

socialiniais partneriais – Šiaulių techninės kūrybos centru ir Šiaulių miesto savivaldybės viešąja biblioteka.  

Gimnazijos mokytojų vestos atviros kontaktinės pamokos, jas stebint kolegoms, o tai prisidėjo prie partnerystės tinklo stiprinimo. Visi 

pedagoginiai darbuotojai tobulino kvalifikaciją kursuose ir seminaruose. 5 mokytojai moderavo sudarytas darbo grupes nuotolinėje apskritojo stalo 

diskusijoje „Aktyvus veikimas kartu siekiant kiekvieno mokinio pažangos“, 19 mokytojų skaitė pranešimus šalies ir tarptautinėse konferencijoje. 

Intensyviai tobulinti įgūdžiai dirbant su nuotolinio mokymo skaitmeniniais įrankiais.  
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2023 M. GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

 

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

1.1. Kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos.  

1.2. Sėkmingai pasirengti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį 1 ir 3 klasėse. 

1.3. Plėtoti mokinių tyrinėjimais, atradimais ir tarpdalykine integracija grįstą mokymą(si). 

 

 

2 tikslas. Sistemiškai ir veiksmingai teikti švietimo pagalbą, atliepiant individualius mokinių poreikius. 

2.1. Tobulinti švietimo pagalbos įgyvendinimo formas ir būdus atsižvelgiant į mokinių socialinius, emocinius ir akademinius poreikius.  

2.2. Ugdyti mokinių socialines kompetencijas ir stiprinti karjeros planavimo gebėjimus. 

2.3. Stiprinti mokinių fizinę ir psichoemocinę sveikatą. 

 

 

3. tikslas. Užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą. 

3.1. Kryptingai stiprinti pedagogų ir vadovų pasirengimą bei kompetencijas planuojant ir įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį. 

3.2. Tobulinti pedagogų profesines ir dalykines kompetencijas siekiant tinkamai pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui.  

3.3. Plėtoti pedagogų skaitmenines kompetencijas, reikalingas kuriant individualizuotą ugdymo turinį. 
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1. TIKSLAS:   gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę 
 

1.1. UŽDAVINYS:  kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas siekiant kiekvieno mokinio pažangos 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Meninio skaitymo konkursas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Sausis 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

D. Vėlaitienė D. Vėlaitienė 
Pirmąsias dvi vietas laimėje mokiniai 

dalyvaus miesto ture 

I klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso mokyklinis turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

R. Švedienė 

Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga.  

Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

I klasių mokinių anglų kalbos 

konkurso miesto turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

R. Švedienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

II klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso mokyklinis 

turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

L. Gorškovienė 

Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga.  

Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

II klasių mokinių anglų 

kalbos konkurso miesto turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

L. Gorškovienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

Šiaulių apskrities kūrybinio 

rašymo anglų kalba 

konkursas Izoldos Požėlaitės-

Davis premijai laimėti 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Anglų kalbos 

mokytojos 

Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

Anglų kalbos olimpiada III 

klasių mokiniams miesto 

turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

R. Švedienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

IV kl. bandomojo egzamino 

organizavimas ir rezultatų 

analizė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

I. Adomavičienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga. 

I klasių mokinių rezultatų 

analizė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

V. Latožienė 

E. Nachataya 

Palyginti anglų, rusų ir vokiečių 8 klasės ir 

I gimn. klasės pusmečio rezultatai, įvertinta 

asmeninė moksleivių pažanga, numatytos 
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priemonės, kaip gerinti moksleivių asmeninę 

pažangą. 

Fizikos mokyklinė olimpiada 

I–II ir III–IV klasių 

mokiniams  

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

R. Uža 
12 gabiausių mokinių dalyvaus savivaldybės 

ture 

Biologijos olimpiados 

savivaldybės turas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

L. Kneižienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga 

Fizikos olimpiados 

savivaldybės turas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

D. Orlovienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio 

pažanga 

Matematikos bandomojo 

egzamino darbas IV klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

veiklos planas 
Sausis 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

V. Grigalaitis V. Šeikytė 
100 % mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins 

savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius 

Mokinių bendrųjų 

kompetencijų stebėjimas ir 

vertinimas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Sausis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

R. Uža 

A. Pelanskienė 

T. Šeporaitienė 

R. Palepšaitienė 

L. Kneižienė 

G. Stankevičienė 

D. Orlovienė 

D. Orlovienė 
100 % mokinių įsivertins dalykines bei 

bendrąsias kompetencijas 

Lietuvos istorijos olimpiados 

mokyklinis turas 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Vasaris 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
Istorijos mokytojos Istorijos mokytojos 4–6 gabiausi mokiniai dalyvaus miesto ture 

Pilietinė iniciatyva ,,Lietuvos 

spalvos“ 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Vasaris 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas 

IT bandomojo egzamino 

darbas IV klasių mokiniams 

Matematikos ir IT 

veikos planas 
Vasaris 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė L.Tankelevičienė 
100% mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins 

savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 

Konkursas „Atidusis grožinių 

kūrinių skaitymas“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Vasaris 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

G. Samalionienė G. Samalionienė 
Iš kiekvieno klasių koncentro išrenkama po 

vieną mokinį į miesto turą. 

Konkursas „Taisyklinga 

kalba – vertybė“ 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Vasaris 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

D. Streckienė D. Streckienė 
Iš kiekvieno klasių koncentro išrenkama po 

vieną mokinį į miesto turą. 
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Raštingumo konkursas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Vasaris 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

R. Laurinavičienė R. Laurinavičienė Išrenkami raštingiausi gimnazijos mokiniai 

III klasių Šiaulių miesto rusų 

kalbos olimpiados miesto 

turas. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Vasaris 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

N. Jackus 
Įvertinta ir įsivertinta individuali mokinio 

pažanga. 

II kl. pasiekimų patikrinimo 

testo organizavimas ir 

rezultatų analizė. Mokymo 

lygmens nustatymas. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Vasaris 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

N. Jackus 

L. Gorškovienė 

90 % mokinių pasiekė B1 anglų kalbos ir B1 

kalbų (rusų, vokiečių – A2) mokėjimo lygį 

Kovas 

LGMA respublikinė 

geografijos olimpiada „Mano 

gaublys“ 9–12 klasių 

mokiniams 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Kovas 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė 

Dalyvaus gabiausi mokiniai, pasitikrins ir 

įsivertins savo geografines žinias 

Tarptautinė mokinių 

konferencija „Laisvės kelias 

istorijos tėkmėje“ 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Kovas 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
K. Karošaitė K. Karošaitė 

Mokinių skatinimas domėtis ne tik Lietuvos, 

bet ir savo regiono istorija 

Pilietiškumo forumas 

,,Kurianti asmenybė – laisva 

valstybė“ 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Kovas 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio analizė. 
 Kovas Metodinėje taryboje A. Aleknienė A. Aleknienė 

Mokytojai laiku pasiruoš mokymo 

priemones kitiems mokslo metams. 

Matematikos mini 

konferencija I–IV kl. 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

veikos planas 
Kovas 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

E. Klimaitė E. Klimaitė 7–10 mokiniai pristatys pranešimus 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2023“ 

Matematikos ir IT 

veikos planas 
Kovas 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

V. Grigalaitis V. Grigalaitis 
15–30 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš jų 

10 % pateks į miesto geriausiųjų dešimtukus 

Kubiko Rubiko konkursas 
Matematikos ir IT 

veikos planas 
Kovas 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

E. Klimaitė E. Klimaitė 
10–15 mokinių dalyvaus konkurse.  

25–30 mokinių stebės konkursą 

Šiaulių krašto mokinių vieno 

žanro kūrybos konkursas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Kovas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

D. Jaugienė D. Jaugienė 
3–5 gimnazijos kuriantys mokiniai pristatys 

savo kūrinius 
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Mokyklinis raiškiojo 

skaitymo anglų kalba 

konkurso turas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

V. Latožienė 

Įsivertinta individuali dalyvio pažanga, 

kūrybiniai gebėjimai.  

Atrinkti dalyviai į miesto turą. 

Miesto raiškiojo skaitymo 

konkursas  

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

V. Latožienė 
Įsivertinta individuali dalyvio pažanga, 

kūrybiniai gebėjimai.  

Šiaulių respublikos mokyklų 

rusų kalbos raiškiojo 

skaitymo konkursas 7–12 

klasių mokiniams 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

N. Jackus  
Įsivertinta individuali dalyvio pažanga, 

kūrybiniai gebėjimai.  

Vokiečių kalbos tarptautinis 

sertifikatas DSDI I 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Vokiečių k. 

mokytojas 

Patobulinti ir tarptautiniu sertifikatu įvertinti 

moksleivių vokiečių kalbos gebėjimai 

prilyginami vokiečių kalbos valstybiniam 

egzaminui. 

Chemijos bandomasis 

egzaminas IV kl. mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 
T. Šėporaitienė T. Šeporaitienė 

Mokinys pasitikrins savo žinias ir 

gebėjimus, įsivertins egzamino pasirinkimo 

galimybes 

Biologijos bandomasis 

egzaminas IV kl. mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

L. Kneižienė 

R. Palepšaitienė 
L. Kneižienė 

Mokinys pasitikrins savo žinias ir 

gebėjimus, įsivertins egzamino pasirinkimo 

galimybes 

Fizikos bandomasis 

egzaminas 4 kl. mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Kovas 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

R. Uža 

A. Pelanskeinė 
A. Pelanskienė 

Mokinys pasitikrins savo žinias ir 

gebėjimus, įsivertins egzamino pasirinkimo 

galimybes 

Balandis 

Matematikos bandomojo 

egzamino darbas IV klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

veiklos planas 
Balandis 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

E. Klimaitė L. Tankelevičienė 
100 % mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins 

savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 

Matematikos bandomasis 

PUPP darbas  

Matematikos ir IT 

veiklos planas 
Balandis 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

V. Šeikytė J. Balsevičienė 
95 % mokinių pasitikrins savo žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

bandomasis PUPP darbas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Balandis 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

R. Laurinavičienė 
Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

100 % II klasių mokinių pasitikrins 

gebėjimus ir įgūdžius 
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Bandomasis lietuvių kalbos ir 

literatūros BE rašinys 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Balandis 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

G. Samalionienė 
Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

100 % IV klasių mokinių pasitikrins 

gebėjimus ir įgūdžius 

Šiaulių miesto 9–10 klasių 

mokinių ekonomikos ir 

verslumo olimpiada 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Balandis 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
S. Zonienė S. Zonienė 2–3 gabiausi mokiniai dalyvaus miesto ture 

Gegužė 

Europos dienos minėjimas 
Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Gegužė 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Pilietiškumo ugdymas 

Europos egzaminas 
Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Gegužė 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
I. Lentinienė I. Lentinienė 

Mokinių skatinimas domėtis Europos 

Sąjungos aktualijomis 

Naujų ar trūkstamų vadovėlių 

komplektų užsakymas pagal 

poreikį 

 Gegužė Metinėje ataskaitoje A. Aleknienė A. Aleknienė 
Mokiniai ir mokytojai bus aprūpinti 

reikiamomis mokymo priemonėmis. 

Humanitaro diena 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Gegužė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

G. Trinkaitė G. Trinkaitė Mokinių skatinimas domėtis lituanistika 

Spalis 

Konstitucijos egzaminas 
Socialinių mokslų 

veiklos planas 
2023-10-25 

Socialinių mokslų 

metodinėje 

komisijoje 

Ilona Lentinienė Ilona Lentinienė Pilietiškumo ugdymas 

Valandėlės pirmų klasių 

mokiniams 

Bibliotekos veiklos 

planas 
Spalis Metinėje ataskaitoje Angelė Aleknienė Angelė Aleknienė 

Pirmokai bus supažindinti su bibliotekos 

fondų pasiūla ir galimybėmis 

Bandomasis lietuvių kalbos ir 

literatūros BE rašinys 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Spalis 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinėje grupėje 

G. Samalionienė 
Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojos 

100 proc. ketvirtų klasių mokinių pasitikrins 

gebėjimus ir įgūdžius 

VBE rezultatų aptarimas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

2023 m. planas 

Spalis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

R. Uža 

A. Pelanskienė 

T. Šeporaitienė 

L. Kneižienė 

R. Palepšaitienė 

D. Orlovienė VBE rezultatų analizė ir aptarimas 

Matematikos bandomojo 

egzamino darbas IV klasių 

mokiniams 

Matematikos ir IT 

veiklos planas 
Spalis 

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

V. Grigalaitis V. Šeikytė 
100 % mokinių pasirinkusių VBE pasitikrins 

savo žinias, gebėjimus ir įgūdžius. 
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Lapkritis 

Renginys, skirtas Lietuvos 

kariuomenės dienai  

Socialinių mokslų veiklos 

planas 
Lapkritis  

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
I. Lentinienė I. Lentinienė 

Skirta tikslinei grupei. Mokiniai 

susipažins su Lietuvos kariuomenės 

struktūra, veikla, karininko profesija. 

Tolerancijos dienos 

minėjimas 

Socialinių mokslų veiklos 

planas 
Lapkritis  

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
I. Saunorienė I. Saunorienė Tolerancijos kaip vertybės ugdymas 

Tarptautinis IT konkursas 

„Bebras“ 

Matematikos ir IT veikos 

planas 
Lapkritis  

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

R. Baronienė R. Baronienė 

15-20 mokiniai dalyvaus konkurse ir iš 

jų 10% pateks į miesto geriausiųjų 

dešimtukus 

Susitikimas-paskaita su 

socialiniais parneriais 

Matematikos ir IT veikos 

planas 
Lapkritis  

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

V. Grigalaitis V. Grigalaitis 20-25 mokiniai dalyvaus susitikime 

Samprotavimo rašinio 

konkursas III–IV kl. 

mokiniams 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Lapkritis  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinėje 

grupėje 

D. Vėlaitienė D. Vėlaitienė 
Išrenkami geriausiai samprotavimo 

rašinį kuriantys mokiniai 

Gruodis 

Renginiai, skirti tarptautinei 

žmogaus teisių dienai 

Socialinių mokslų veiklos 

planas 
Gruodis  

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
N. Vaigauskienė N. Vaigauskienė Pilietiškumo ugdymas 

Šv. Liucijaus – Šviesos 

dienos – minėjimas 

Socialinių mokslų veiklos 

planas 
Gruodis  

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
I. Saunorienė I. Saunorienė Atjautos, altruizmo vertybių ugdymas 

IT olimpiada I turas I–II ir 

III–IV klasių mokiniams 

Matematikos ir IT veikos 

planas 
Gruodis  

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

L. Tankelevičienė L. Tankelevičienė 
Dalyvaus 5–10 mokiniai, iš jų 1–2 

mokiniai bus atrinkti dalyvauti II ture 

Matematikos olimpiada I 

turas I–IV klasių mokiniams 

Matematikos ir IT veikos 

planas 
Gruodis  

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

J.Balsevičienė J.Balsevičienė 
Dalyvaus 20 -30 mokinių ir 4-6 bus 

atrinkti dalyvauti II ture 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados I turas 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinės 

grupės veiklos planas 

Gruodis  

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinėje 

grupėje 

D. Streckienė, R. 

Laurinavičienė 

D. Streckienė, R. 

Laurinavičienė 

Dalyvaus 20–30 mokinių, iš jų 4–6 

mokiniai bus atrinkti, dalyvausiantys II 

ture m 

III klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados 

mokyklinis turas 

3 klasių mokinių anglų 

kalbos olimpiados 

mokyklinis turas 

Gruodis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupėje  

Užsienio kalbų metodinė 

grupės pirmininkas 
I. Laurinėnienė 

Įvertinta ir įsivertinta individuali 

mokinio pažanga, kūrybiniai 

gebėjimai.  

Atrinkti dalyviai į miesto turą.  
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Biologijos mokyklinė 

olimpiada I–II ir III–IV kl. 

mokiniams  

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 2023 

m. planas 

Gruodis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

L. Kneižienė, R. 

Palepšaitienė 
L. Kneižienė 

I–II vietas laimėję mokiniai dalyvaus 

savivaldybės ture 

Chemijos mokyklinė 

olimpiada I–II ir III–IV kl. 

mokiniams 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 2023 

m. planas 

Gruodis  
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 
T. Šeporaitienė T. Šeporaitienė 

I–II vietas laimėję mokiniai dalyvaus 

savivaldybės ture 

Visus metus 

Integruotas IT ir anglų 

kalbos mokyklinis projektas 

„Digital fans“ 

Matematikos ir IT veikos 

planas 

Visi 

metai  

Matematikos ir IT 

metodinės grupės 

susirinkime 

R. Baronienė R. Baronienė 
Aktyviai dalyvaus tikslinė II kl. 

mokinių grupė (70 % mokinių iš II kl. )  

 

 

1. TIKSLAS:               gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę 

1.2. UŽDAVINYS:     sėkmingai pasirengti ir įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį I ir III klasėse 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

30 % pasirenkamo ugdymo turinio dalykų 

programose planas I gimnazijos klasėms 

UTA planas, 

metodinių grupių 

planai 

Sausis  

Metodinės grupės, 

metodinė taryba, 

administracija 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Sudarytas 30 % pasirenkamo 

turinio įgyvendinimo planas 

Vasaris 

Tarpdalykinių temų integracija BUP, 

metodinių grupių susitarimai dėl bendrai 

integruojamų tarpdalykinių temų 

UTA planas, 

metodinių grupių 

planai 

Vasaris  

Metodinės grupės, 

metodinė taryba, 

administracija 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Sudarytas tarpdalykinių temų 

sąrašas, susitarta dėl 

integracijos laiko 

Balandis  

Pamokos stebėjimo protokolo parengimas UTA planas Balandis  
Metodinė taryba, 

administracijos posėdžiai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Parengtas pamokos stebėjimo 

protokolas 

Gegužė 

Ilgalaikio dalyko plano formos parengimas UTA planas Gegužė  Metodinė taryba, 

administracijos posėdžiai 

Pavaduotojas 

ugdymui 
Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Parengtas ilgalaikio plano 

pavyzdys 
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Birželis 

Susipažinimas su ŠMSM planuojamais mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo pokyčiais, mokomųjų dalykų vertinimo tvarkų 

koregavimas  

UTA 

planas 
Birželis 

Metodinė taryba, 

administracijos posėdžiai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Pakoreguotos 

vertinimo tvarkos 

 

 

1. TIKSLAS: gerinti mokinių pasiekimus stiprinant ugdymo(si) kokybę 

1.3. UŽDAVINYS:       plėtoti mokinių tyrinėjimais, atradimais ir tarpdalykine integracija grįstą mokymą(si) 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Vasaris 

Tarpdalykinių temų integracija 

BUP, metodinių grupių 

susitarimai dėl bendrai 

integruojamų tarpdalykinių 

temų. 

UTA planas, 

metodinių grupių 

planai 

2023 

balandžio 

mėn 

Metodinės grupės, 

metodinė taryba, 

administracija 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Sudarytas tarpdalykinių temų sarašas, 

susitarta dėl integracijos laiko 

Trispalviai pusryčiai Vasario 

16 d. paminėti. 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

vasario 

mėn. 

Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

S. Zonienė S.Zonienė 
Tyrinėjimais ir atradimais grįsto 

trispalvių patiekalų gaminimas. 

Kovas 

XVIII abiturientų laidos 

šimtadienio šventė 

Ketvirtų klasių 

auklėtojų veiklos 

planas 

Kovas 
Administracijos 

posėdis 

IV klasių auklėtojų 

vadovė 

G. Samalionienė 

IV klasių auklėtojai ir 

mokiniai 

95 proc. abiturientų dalyvaus 

Šimtadienio šventėje ir patobulins 

kultūrinę kompetenciją, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 

XVIII abiturientų laidos 

šimtadienio spektaklis 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Kovas 
Administracijos 

posėdis 
I. Dovidaitienė 

I. Dovidaitienė, III–IV 

klasių mokiniai ir III–

IV klasių auklėtojai 

Pastatytas abiturientų laidos spektaklis, 

parodytas gimnazijos bendruomenei. 

Geografijos pamoka Šiaulių 

meteorologijos stotyje 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Kovas  

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
J. Mekšriūnienė J. Mekšriūnienė 

Patyriminė pamoka, ugdymo karjerai 

integravimas 
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Pasaulinės Žemės dienos 

minėjimas (pagal atskirą 

planą) 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Kovo-

balandžio 

mėn. 

Gamtos mokslų 

metodinėje grupėje 
L. Kneižienė 

Gamtos mokslų 

mokytojų grupė 

Mokinių skatinimas domėtis ekologija, 

tarpdalykinė integracija 

Balandis  

Integruotos istorijos pamokos 

Šiaulių apygardos teismo 

muziejuje  

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Balandis 

Socialinių mokslų 

metodinėje grupėje 
I. Lentinienė I. Lentinienė 

Tyrinėjimais grįsto istorijos dalyko 

mokymasis ir ugdymo karjerai 

integravimas 

Fizinio ugdymo pamoka 

"Apollo" boulinge 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Balandis 
Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

A. Burdinienė 

D. Gaubienė 

A. Burdinienė 

D. Gaubienė 

Mokiniai susipažins su netradicinės 

sporto šakos ypatumais. 

Integruota technologijų ir 

fizinio ugdymo pamoka 

"Valgau ir lieknėju" 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Balandis 
Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

S. Zonienė 

D. Gaubienė 
S. Zonienė D. Gaubienė  

Mokiniai suvoks, koks fizinis aktyvumas 

reikalingas norint sudeginti tam tikrą 

kalorijų kiekį. 

Gegužė 

Netradicinė istorijos ir 

pilietiškumo pamoka "Aš 

pasaulio dalis" 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Gegužė 
Socialinių mokslų 

grupėje 
K. Karošaitė 

K. Karošaitė 

Belgijos ir Latvijos 

lietuvių bendruomenės 

Mokiniai pagilins žinias apie emigraciją 

ir jos poveikį šiandieniai visuomenei 

Dailės pamoka Šiaulių dailės 

galerijoje 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas 

Gegužė 

Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje 

R. Daužvardis R. Daužvardis Gilesnė kūrinių analizė 

Birželis 

Tarptautinis teatro festivalis 

„Bühne frei für Deutsch“ 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Rugsėjis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

vadovas 

A.Būdvytytė 

Sukurtas spektaklis „Romeo und Julia“. 

Sudalyvauta festivalyje Vilniuje. 

Patobulinti kūrybiniai vaikų gebėjimai, 

vokiečių kalbos gebėjimai kūrybinėje 

veikloje. 

Projektų diena I-III kl. 

mokiniams 

Gamtos moklsų 

metodinės grupės 

planas 

Birželis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

L. Kneižienė, T. 

Šeporaitienė 
L. Kneižienė 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos 

mokslais 
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Rugsėjis 

Susitikimas su mokslininkais. 

Respublikinis festivalis 

„Erdvėlaivis Žemė“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Rugsėjis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė 
R. Uža Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais 

Respublikinis renginys 

„Tyrėjų naktis“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Rugsėjis 
Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė 
L. Kneižienė Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais 

Spalis 

Vokiečių kalbos savaitės 

renginys gimnazijoje 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Spalis  
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Vokiečių kalbos žinios integruotos su kitomis 

kūrybinėmis veiklomis. Galimybė dalyvauti veiklose 

visiems vokiečių kalbą besimokantiems moksleiviams.  

Tarptautinis simuliacinis 

projektas „Klimatui neutralus 

miestas“ 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Spalis  Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Patobulinti moksleivių vokiečių kalbos gebėjimai, 

integruojamos kitų dalykų žinios, tobulinami 

debatavimo gebėjimai. 

Integruota geografijos-

ekonomikos pamoka 

„Ekonominiai rodikliai“ 

Socialinių mokslų 

veiklos planas 
Spalis  

Socialinių 

mokslų 

metodinėje 

grupėje 

J. Mekšriūnienė 

S. Zonienė 

J. Mekšriūnienė 

S. Zonienė 
Tarpdalykinių temų integracija 

Lapkritis 

Tarptautinis online konkursas 

„Best In English competition“ 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Lapkritis 
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

I. Adomavičienė 
Įvertinta ir įsivertinta individuali dalyvio pažanga, 

kūrybiniai gebėjimai. 

Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos organizuojamas 

grožinio teksto vertimo 

konkursas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Lapkritis Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Patobulinti ir įsivertinti užsienio kalbų gebėjimai 

verčiant grožinius tekstus, susipažinta su vertėjo 

profesija.  

Dalyvavimas socialinių 

partnerių rengiamuose 

renginiuose, pvz.: II užsienio 

kalbų konferencija Dainų 

progimnazijoje. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

planas 

Lapkritis Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Patobulinti ir įsivertinti II-ųjų užsienio kalbų gebėjimai.  

Sustiprintas ryšys tarp gimnazijų ir progimnazijų.  
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Netradicinė pilietiškumo 

pamoka, skirta Savivaldos 

dienai 

Socialinių mokslų 

metodinės 

grupėsolanas 

Lapkritis 
Socialinių 

mokslų grupėje 
K. Karošaitė K.  Karošaitė Mokiniai pagilins žinias apie Lietuvos savivaldą 

Netradicinė pilietiškumo 

pamoka KASP Prisikėlimo 

apygardos 6-oji rinktinėje 

Socialinių mokslų 

metodinęs grupės 

veiklos planas 

Lapkritis 
Socialinių 

mokslų grupėje 
I. Lentinienė I.  Lentinienė 

Mokiniai susipažins su Prisikėlimo apygardos veikla, 

praktiškai atliks veiklas 

Gruodis 

Viktorina „Nematomas virusų 

pasaulis“ 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Gruodis 

Gamtos 

moskslų grupės 

pasitarime 

L. Kneižienė 

T. Šeporaitienė 
L. Kneižienė 

Mokinių skatinimas domėtis AIDS ir narkomanijos 

problemomis; Užkrečiamų ligų prevencija 

Visus metus 

Anglų k būrelis 1-2 kl. 

„Angliškai kalbančių šalių 

kultūra“ 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

visi 

mokslo 

metai 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

V. Latožienė 

I.Adomavičienė  

R.Švedienė  

Patobulinti ir įvertinti moksleivių anglų kalbos 

gebėjimai įvertinti. 

Erasmus+ strateginių 

partnerysčių projektas 

PLURICLIL 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

visi 

mokslo 

metai 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Ugdyti mokinių daugiakalbystę taikant dalyko ir kalbos 

integruotą mokymą/si ir IT inovacijas bei tobulinti 

užsienio kalbos gebėjimų įsivertinimo kompetencijas 

taikant kompiuterines simuliacijas. 

Integruotas vokiečių ir 

geografijos modulis 

„Geografijos labirintais su 

vokiečių kalba" 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

visi 

mokslo 

metai 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

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 kitose aplinkose.  
Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

visi 

mokslo 

metai 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

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.  

Netradicinės pamokos kitose 

erdvėse 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

metodinė grupė 

Visi 

mokslo 

metai 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

metodinė grupė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros metodinė 

grupė 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros 

mokytojos 

Ieškoma b9dū, kaip mokyti įdomiau, patirtimi grįsta 

veikla padės suvokti dalyko aktualumą 

Respublikinis projektas "Mes 

rūšiuojame" 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Visi 

mokslo 

metai 

Gamtos mokslų 

metodinėje 

grupėje 

L. Kneižienė, R. 

palepšaitienė 
L.Kneižienė 

Mokinių skatinimas domėtis ekologinėmis 

problemomis 

Gamtos mokslų mokytojų 7 

pamokos kitose erdvėse 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Visi 

mokslo 

metai 

Gamtos mokslų 

metodinėje 

grupėje 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė 
D. Orlovienė 

Mokinių skatinimas domėtis gamtos mokslais, 

eksperimentuoti 
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3 kl. projektinės veiklos 

vykdymas ir pristatymas 

Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

planas 

Visi 

mokslo 

metai 

Gamtos mokslų 

metodinėje 

grupėje 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė 

L. Kneižienė, T. 

Šeporaitienė 

Patobulins pranešimų rengimo, pristatymo, viešo 

kalbėjimo kompetenciją, komunikavimo kompetenciją, 

pagilins dalykine žinias 

 

 

2. TIKSLAS: sistemiškai ir veiksmingai teikti švietimo pagalbą, atliepiant individualius mokinių poreikius 

2.1. UŽDAVINYS:  tobulinti švietimo pagalbos įgyvendinimo formas ir būdus atsižvelgiant į mokinių socialinius, emocinius ir 

 akademinius poreikius 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Vasaris 

I–IV klasių tėvų 

susirinkimai 

Gimnazijos veiklos 

planas 
Vasaris 

Adminstracijos 

posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

I–IV klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, administracija 

80 % tėvų dalyvaus klasių tėvų susirinkimuose 

Kovas 

Dalyvavimas akcijoje 

„Kovas – sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių“ 

Socialinės-

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

planas 

Kovas VGK posėdis 
Socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

Mokytojai ir mokiniai gebės pastebėti, atpažinti ir 

tinkamai reaguoti į patyčias, tobulės mokytojų bei 

mokinių įgūdžiai spręsti konfliktus bei 

problemines situacijas.  

Teisinių Žinių konkursas 

„Temidė“ 

Socialinės-

pedagoginės 

pagalbos teikimo 

planas 

Kovas VGK posėdis 
Socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

Ugdysis mokinių teisinis sąmoningumą. Vykdant 

mokinių ankstyvąją teisės pažeidimų, 

narkomanijos, smurto prevenciją, mokiniams 

suteikiamos žinios, kuriant saugią aplinką.  

Balandis 

Tėvų dienos organizavimas. 
Gimnazijos veiklos 

planas 
Balandis 

Adminstracijos 

posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

administracija 

5–10 % daugiau tėvų nei praėjusiais metais 

dalyvaus Tėvų dienose aptariant savo vaiko 

poreikius  

Rugsėjis 

I–IV klasių tėvų 

susirinkimai 

Gimnazijos veiklos 

planas 
Rugsėjis 

Adminstracijos 

posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

I–IV klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, administracija 

80 % tėvų dalyvaus klasių tėvų susirinkimuose 
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Spalis 

Renginys „Pasitikrink, ar gerai žinai 

gimnazijos mokinių elgesio taisykles“ 
Spalis  

Spalio 

25 d. 

VGK, 

administracijos 

posėdyje 

Socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

Dalyvaus visi mokiniai, kurie pasikartos 

gimnazijoje galiojančias mokinio elgesio taisykles 

Gruodis 

Tėvų dienos organizavimas. Gruodis  Gruodis 
Adminstracijos 

posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

administracija 

5–10 % daugiau tėvų nei praėjusiais metais 

dalyvaus Tėvų dienose aptariant savo vaiko 

poreikius  

Visus metus 

Teikti pagalbą, konsultacijas mokymosi 

sunkumų patiriantiems mokiniams 
VGK planas 

Visus 

metus  
VGK posėdžiai  

VGK, socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

Sudaromi pagalbos planai mokiniams, kuriems 

VGK sprendimu teikiama pagalba. 

Teikti pagalbą mokiniams, linkusiems 

nelankyti gimnazijos 
VGK planas 

Visus 

metus  VGK posėdžiai  
VGK, socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

Sudaromi pagalbos planai mokiniams, kuriems 

VGK sprendimu teikiama pagalba. 

Konsultuoti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius mokinius mokymosi 

pastangų stiprinimo, elgesio, socialinių 

įgūdžių temomis. 

VGK planas 

Visus 

metus  
VGK posėdžiai  

VGK, socialinis 

pedagogas 
Socialinis pedagogas 

100 % suteikta pagalba mokiniams, kurie turi 

specialiųjų ugdymosi poreikių ir jiems PPT tyrimo 

išvadose buvo rekomenduojamos socialinio 

pedagogo konsultacijos. 

Individualios ir grupinės konsultacijos 

mokytojų dalykininkų konsultacijos 

Metodinių 

grupių planai 

Visus 

metus  
Metodinių grupių 

posėdžiai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Suteiktų konsultacijų skaičius, mokinių pasiekimai 

ir pažangą 

Darbas su gabiais mokiniais 
Metodinių 

grupių planai 

Visus 

metus  
Metodinių grupių 

posėdžiai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
Gabių mokinių pasiekimai ir pažanga 

Individualūs mokymo planai specialių 

poreikių mokiniams 

Metodinių 

grupių planai 

Visus 

metus  
Metodinių grupių 

planai 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
Parengti planai 
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2. TIKSLAS:  sistemiškai ir veiksmingai teikti švietimo pagalbą, atliepiant individualius mokinių poreikius 

2.2. UŽDAVINYS: ugdyti mokinių socialines kompetencijas ir stiprinti karjeros planavimo gebėjimus 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Buvusių alumnų vakaras  

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Sausio mėn. 

paskutinis 5-

nis 

Administracijos posėdis 
Pavaduotojas 

ugdymui 

Gimnazijos 

administracija, dalykų 

mokytojai 

Dalyvavimas apie 60 % visų mokinių. 

Sabo sėkmės istorijomis pasidalys 4–6 

alumnai. 

Renginys „Kaip tau sekasi, 

pirmakursi?“ 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Sausio mėn. 

paskutinis 5-

nis 

Administracijos posėdis 
Pavaduotojas 

ugdymui 
Skyriaus vedėjas 

Diskusija „Kaip tau sekasi, pirmakursi?“ 

praktiniai buvusių abiturientų patarimai 

III–IV kl. mokiniams. 

Kovas 

Klasės valandėlė „Tėvų 

karjeros diena" 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Kovas 
Koncentrų klasės 

auklėtojų susirinkimai  
E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasės 

auklėtojos 

Kiekviena klasė organizuoja bent vieną 

valandėlę, kurios metu mokiniai pristato 

savo tėvų karjeros kelią. 

Karjeros dienos-2023  

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Kovas 
Koncentrų klasės 

auklėtojų susirinkimai  
E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasės 

auklėtojos, mokinių 

tėvai, miesto įmonių 

atstovai 

Sustiprins karjeros planavimo 

kompetencijas 

Balandis 

„Romuvos sėkmės" 

organizavimas 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Balandis Administracijos posėdis 
Pavaduotojas 

ugdymui 
Klasių auklėtojai 

Buvusio mokinio sėkmės istorijos 

nominacijai „Romuvos sėkmės" rinkimas. 

Išrinktas ir pristatytas bendruomenei 

nominantas.  

Mokymai IV kl. mokiniams 

pildant LAMA BPO prašymą 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Balandis 
IV klasių auklėtojų 

susirinkimas 
E. Laurinavičienė E. Laurinavičienė 

100 % mokinių užsipildys teisingai 

LAMA BPO prašymus 

Gegužė 

„Romuvos garbė“ 

organizavimas 
Metodinė taryba Gegužė Administracijos posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 
Skyriaus vedėjas Bendruomeniškumo stiprinimas 

Paskutinio skambučio šventė 
Klasės auklėtojų 

veiklos planas 
Gegužė Administracijos posėdis 

Pavaduotojas 

ugdymui 

III kl. auklėtojai, 

skyriaus vedėjas 
Bendruomeniškumo stiprinimas 
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Birželis 

Mokslo metų baigimo šventė 

I–III kl. mokiniams 

I–III kl. 

auklėtojų veiklos 

palnas 

Birželis Adminstracijos posėdis Pavaduotojas 

ugdymui 

Skyriaus vedėjas, I–III 

kl. auklėtojai 

Bendruomeniškumo stiprinimas 

Liepa 

Brandos atestatų įteikimo 

šventė 

IV klasės 

auklėtojų veiklos 

planas 

Liepa Adminstracijos posėdis 
Pavaduotojas 

ugdymui 
Skyriaus vedėjas Bendruomeniškumo stiprinimas 

Rugsėjis 

Rugsėjo 1-osios šventė 

IV klasės 

auklėtojų veiklos 

planas 

Rugsėjis Administracijos posėdis 
Pavaduotojas 

ugdymui 

Skyriaus vedėjas, IV 

klasių auklėtojai 
Bendruomeniškumo stiprinimas 

XVIII abiturientų laidos 

tolesnio karjeros kelio 

pasirinkimo informacijos 

rinkimas, analizavimas, 

pristatymas gimnazijos 

bendruomenei. 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Rugsėjis 

Administracijos posėdis, 

III–IV kl. mokinių klasės 

valandėlės, III–IV kl. 

tėvų susirinkimai 

E.Laurinavičienė 
E. Laurinavičienė, buvę 

IV kl. auklėtojai 

XVIII abiturientų laidos tolesnio karjeros 

kelio pasirinkimo informacijos 

pristatymas bendruomenei, pasirinkimų 

tendencijų išsiaiškinimas. 

Spalis 

Susitikimai su mokiniais 

klasių valandėlių, integruotų 

pamokų, neformalaus ugdymo 

dienų metu. 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Spalis 
Koncentrų klasės 

auklėtojų susirinkimai  
E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė 

I–IV klasių auklėtojai 

Pristatyti gimnazistams, paskatinti 

dalyvauti ugdymo karjerai renginiuose. 

Tėvų paskatinimas aktyviai įsitraukti į 

ugdymo karjerai veiklas, jų pagalba 

organizuojant profesinį veiklinimą.  

Socialinių mokslų mokinių 

konferencija "Pilietinė 

visuomenė - demokratijos 

pagrindas" 

Socialinių 

mokslų 

metodinės 

grupės veiklos 

planas 

2023-spalio 

mėn. 

Socialinių mokslų 

metodinė grupė 

Metodinės grupės 

pirmininkas 

Socialinių mokslų 

mokytojai 

Socialinių kompetencijų ir pilietiškumo 

ugdymas. Dalyvaus apie 100 mokinių. 

Visus metus 

Mokinių profesinio veiklinimo 

vizitai į Šiaulių miesto įmones, 

organizacijas, tėvų darbovietes 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Visus metus  Klasių auklėtojai E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai, miesto 

įmonių atstovai. 

Mokiniai susipažins su organzacijos 

darbo aplinka ir darbo rinkoje darbuotojui 

keliamais reikalavimais. 

Mokinių susitikimai su 

aukštųjų mokyklų, Kalba.lt 

atstovais 

Profesinio 

orientavimo 
Visus metus Klasių auklėtojai E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasių 

auklėtojai, aukštųjų 

III klasių mokiniai susipažins su 

galimybėmis studijuoti Lietuvos ir 
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(ugdymo 

karjerai) planas 

mokyklų, profesinio 

rengimo centrai. 

užsienio aukštosiose mokyklose ir 

keliamais reikalavimais studijoms. 

Tiksliniai IV klasių mokiniai 

konsultuojami dėl mokymosi Lietuvos ir 

užsienio aukštosiose mokyklose. 

Pamokos netradicinėse 

erdvėse, išvykos į įvairias 

įmones, organizacijas 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Visus metus  Karjeros planas E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasių 

auklėtojai, miesto 

įmonių atstovai. 

Pamokų metu mokiniai atliks savęs 

pažinimo užduotis, susipažins su darbo 

rinka, dalyvaus patyriminiuose vizituose 

ir intensyviame veiklinime. 

Ugdymo karjerai temų 

integravimo į dalykus 

aptarimas ir dalykų 

mokytojais, klasių vadovais.  

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Visus metus  Karjeros planas E. Laurinavičienė 

E. Laurinavičienė, klasių 

auklėtojai, dalyko 

mokytojai 

Ugdymo karjerai programos 

įgyvendinimas integruojant į 

mokomuosius dalykus, neformalias 

veiklas. 

Individualių ir grupinių 

konsultacijų organizavimas 

Profesinio 

orientavimo 

(ugdymo 

karjerai) planas 

Visus metus  Karjeros planas E. Laurinavičienė E. Laurinavičienė Dalyvaus apie 60% mokinių. 

 

 

2. TIKSLAS:  sistemiškai ir veiksmingai teikti švietimo pagalbą, atliepiant individualius mokinių poreikius 

2.3. UŽDAVINYS: stiprinti mokinių fizinę ir psichoemocinę sveikatą 
 

Pagrindinės priemonės Programa, projektas 
Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Sausis 

Pasaulinė sniego diena 

Menų, fizinio ugdymo, 

technologijų metodinės grupės 

planas 

Sausis 

Menų, fizinio ugdymo, 

technologijų metodinės 

grupėje 

A. Burdinienė  

D. Gaubienė 

A. Burdinienė 

D. Gaubienė 

Mokiniai stiprindami sveikatą 

gryname ore ugdys 

kūrybiškumą. 

Bėgimas 1300 m, skirtas 

Sausio -13-osios dienos 

minėjimui 

Menų, fizinio ugdymo, 

technologijų metodinės grupės 

planas 

Sausis 

Menų, fizinio ugdymo, 

technologijų metodinės 

grupėje 

A. Burdinienė  

D. Gaubienė 

A. Burdinienė 

D. Gaubienė 

Mokiniai dalyvaudami bėgime 

įprasmins atmintiną datą. 
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Vasaris 

Pranešimas „Burnos higienos 

svarba“ 

VS priežiūros 

veiklos planas 
 

Administracijos 

posėdis 
Ž.Žukauskaitė  Mokinių žinių apie burnos higieną įtvirtinimas. 

Kovas 

Diskusija „Stop tuberkuliozei“ 
VS priežiūros 

veiklos planas 
 

Administracijos 

posėdis 
Ž.Žukauskaitė  

Mokiniai įgys žinių apie tuberkuliozę ir jos 

sukeliamus padarinius sveikatai. Sužinos kaip 

apsisaugoti ir užkirsti kelią šiai ligai. 

Miesto gimnazijų mėgėjų tinklinio 

turnyras. 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Kovas 

Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje 

D. Gaubienė D. Gaubienė 
Bus išaiškintos miesto gimnazijų stipriausios 

komandos. 

Balandis  

Diskusija „Triukšmo žala 

organizmui“ 

VS priežūros 

veiklos planas 
Balandis 

Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė  

Mokiniai įgys žinių apie triukšmą ir jo sukeliamą 

žalingą poveikį organizmui. 

Šokio šventė Tarptautinei šokių 

dienai paminėti. 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Balandis Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

L. Makarienė L. Makarienė Mokiniai dalinsis kutūrine ir kūrybine patirtimi. 

Velykinis tinklinio turnyras 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

metodinės grupės 

planas. 

Balandis Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

A.Burdinienė A. Burdinienė Mokiniai tobulins tinklinio žaidimo įgūdžius. 

Gegužė 

Diskusija „Judėjimo nauda 

sveikatai“ 

VS priežūros 

veiklos planas 
Gegužė Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė  Mokinių fizinės sveikatos žinių stiprinimas. 

Diskusija „Pusryčiai ir jų nauda“ 
VS priežūros 

veiklos planas 
Gegužė Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė  

Mokinių sveikos mitybos žinių įtvirtinimas ir 

pritaikymas. 

Sporto šventė Olimpinei dienai 

paminėti 

Menų, fizinio 

ugdymo, 

technologijų 

Gegužė 

Menų, fizinio 

ugdymo, technologijų 

metodinės grupėje. 

A. Burdinienė  

L.Makarienė 

A. Burdinienė 

L.Makarienė 
Mokiniai praleis laiką aktyviai judėdami. 
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metodinės grupės 

planas 

Rugsėjis 

Diskusija „Rūkymo žala 

organizmui“ 

VS priežūros 

veiklos planas 
Rugsėjis  

Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė Ž. Žukauskaitė Mokiniai įgys žinių apie rūkymo žalą organizmui.  

Spalis 

Mokymai „Pirmoji pagalba“ 
VS priežūros 

veiklos planas 
Spalis  

Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė Ž. Žukauskaitė 

Mokymų metu mokiniai įgys žinių kaip suteikti 

pirmąją pagalbą ir mokysis praktiškai kaip tai atlikti. 

Lapkritis 

Diskusija „Antibiotikus vartokime 

atsakingai“ 

VS priežūros 

veiklos planas 
Lapkritis  

Administracijos 

posėdis 
Ž. Žukauskaitė Ž. Žukauskaitė 

Mokinių supratimo apie antibiotikus ir jų neteisingą 

vartojimą, aptarimas ir žinių įtvirtinimas. 

Visus metus 

Prevencinės porgramos LION 

QUEST „Raktai į sėkmę“ 

įgyvendinimas, patyčių ir smurto 

prevencijos vykdymas 

Klasių auklėtojų 

veiklos planai 

Visus 

metus  

VGK posėdis, 

administracijos 

posėdis 

VGK, klasių 

auklėtojai 

Klasių 

auklėtojai 

Dalyvauja 100 % gimnazijos mokinių. Pozityvaus 

mokyklos mikroklimato kūrimas ir pozityvių vertybių 

puoselėjimas, prevencijos ir intervencijos priemonių 

įgyvendinimas, vaikų socialinio ir emocinio ugdymo, 

prevencinių ir kitų programų įgyvendinimas 

Susitikimai su socialiniais 

partneriais, įvairių institucijų 

darbuotojais, besirūpinančiais 

mokinių fizine ir psichine 

sveikata, saugumu 

specialistų veikos 

planai 

Visus 

metus  
VGK posėdis, 

administracijos 

posėdis 

Karjeros 

specialistė  

visuomenės 

sveikatos 

specialistė 

socialinis 

pedagogas 

VGK Mokinių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas 

Projekto „Jaunieji ambasadoriai“ 

veikla ir susitikimai su mokiniais 

Projekto veiklos 

planas 

Visus 

metus  
Administracijos 

posėdyje 
I. Saunorienė I. Saunorienė 

Pagerintos jaunųjų ambasadorių ir I–II klasių mokinių 

žinios apie stresą, jo valdymą, emocinį intelektą ir 

psichologines problemas. Patobulintos viešojo 

kalbėjimo kompetencijos. 
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3. TIKSLAS:             užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą 

3.1. UŽDAVINYS:   kryptingai stiprinti pedagogų ir vadovų pasirengimą bei kompetencijas planuojant ir įgyvendinant  

                                   atnaujintą ugdymo turinį 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Visus metus 

Atviros pamokos įgyvendinant 

modelį „Kolega–kolegai“. 

Tobulintinas aspektas – kompetencijų 

ugdymas dalyku. 

UTA planas, 

metodinių grupių 

planai 

2023 m. 
KGR grupės, 

metodinės dienos 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Patobulinta pamokos kokybė, mokytojų 

kompetencijos. Pravesta po 1 atvirą pamoką ir 

stebėtos 2 pamokos.  

Kvalifikacijos tobulinimas apie UTA 

ir įtraukųjį ugdymą mokytojams.  

UTA planas, 

metodinių grupių 

planai 

2023 m. 
Metodinės grupės, 

metodinės dienos 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

16 mokytojų baigė 48 val.kvalifikacijos kėlimo 

kursus apie UTA.patirtimi pasidalinta su kitais 

kolegomis metodinėse grupėse ir metodinėse 

dienose. 

 

 

3. TIKSLAS: užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą 

3.2. UŽDAVINYS: Tobulinti pedagogų profesines ir dalykines kompetencijas siekiant tinkamai pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatorius Laukiamas rezultatas 

Visus metus 

Kvalifikacijos tobulinimas 

apie UTA ir įtraukųjį ugdymą 

mokytojams.  

Metodinės 

tarybos planas 
2023 m. 

Metodinės grupės, 

metodinės dienos 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

18 mokytojų baigė 48 val.kvalifikacijos kėlimo kursus 

apie UTA.patirtimi pasidalyta su kitais kolegomis 

metodinėse grupėse ir metodinėse dienose. 
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3. TIKSLAS: Užtikrinti pedagogų ir vadovų profesinio tobulėjimo tvarumą 

3.3. UŽDAVINYS: Plėtoti pedagogų skaitmenines kompetencijas, reikalingas kuriant individualizuotą ugdymo turinį 
 

Pagrindinės priemonės 
Programa, 

projektas 

Įvykdymo 

data 

Kur aptariama, 

analizuojama 
Atsakingas Organizatoius Laukiamas rezultatas 

Visus metus 

Individualizuotos skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas 

Metodinės 

tarybos planas 
2023 m. Metodinės grupės 

Pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sukurtas skaitmenizuotas turinys skirtingų 

gebėjimų mokiniams TEAMS platformoje 

 

 


