
                                    

 

KLASIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMUOSE 2019 M. SPALIO-LAPKRIČIO MĖN. IŠSAKYTŲ PASTEBĖJIMŲ IR SIŪLYMŲ GIMNAZIJOS 

VEIKLAI TOBULINTI APIBENDRINIMAS IR PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Apibendrinti tėvų (globėjų, rūpintojų) 

siūlymai klasių susirinkimuose 

Administracijos priemonių planas, įgyvendinant klasės susirinkimuose tėvų (globėjų, 

rūpintojų) išsakytus pastebėjimus ir siūlymus gimnazijos veiklai tobulinti 

1. Gerinti mokinių ir mokytojų santykius, 

mokinių bendravimą 

1. Nuo 2019 m. lapkričio 11 d. gimnazijoje pradėjo dirbti psichologas. 

Gimnazijoje puoselėjama pozityvi bendradarbiavimo kultūra: mokytojai skatinami kurti tarpusavio 

pasitikėjimu ir pagarbiu bendravimu grindžiamą psichologinį klimatą pamokose, gilinti žinias 

bendravimo ir bendradarbiavimo srityje. Administracija periodiškai organizuoja seminarus 

psichologijos tematika, kad pedagogai gebėtų prisiimti atsakomybę už sklandų ir veiksmingą 

mokinių mokymo bei ugdymo procesą. 

Mokiniams sudarytos sąlygos dalyvauti Vaiko emocijų išraiškos programoje (VEIK). 

Akcentuotinas mokytojų kryptingas siekis rengti mokinius būti atsakingus ir savarankiškus. Reikia 

pabrėžti, kad būtinos ne tik mokytojų, bet ir mokinių pastangos kurti ir palaikyti pozityvią 

bendradarbiavimo kultūrą gimnazijoje, kurios esminis veiksnys – pagarba mokytojui, kitiems 

mokiniams grindžiamas bendravimas ir siekis konstruktyviai bendradarbiauti.  

2. Daugiau dėmesio skirti ugdymui karjerai, 

savanorystei 

2. Nuo 2019 m. spalio 1 d. gimnazijoje dirba mokinių socialinių kompetencijų ir ugdymo karjerai 

pedagogas. 

Gimnazijoje vyksta nemažai renginių, skirtų ugdyti mokinio karjerai. Ugdymo karjerai veiklos vyksta 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi procesą, siekiant nepertraukti ugdymosi proceso (ypač pamokoms 

skirto laiko), o integruojant ugdymo karjeros veiklas prie ugdymosi procesą ir derinant minėtąsias 

veiklas prie mokinių ugdymosi proceso. Klasės valandėlių metu skiriama dėmesio ugdymo karjerai 

sričiai: klasės valandėlės vedamos mokinių ugdymo karjeros tematika, atvyksta kitų organizacijų 

karjeros orientavimo specialistai skaityti paskaitų, pristatyti studijų galimybes Lietuvoje ir užsienyje. 

Per mėnesį ugdymo karjeros sričiai skiriama ne mažiau dvi veiklos – bent viena gimnazijoje ir bent 

viena už jos ribų. Tačiau dauguma mokinių negausiai dalyvauja organizuojamose ugdymo karjerai 

veiklose.  

Profesinio veiklinimo užsiėmimai už mokyklos ribų vyksta pagal socialinių partnerių pateikiamus 

pasiūlymus. Tačiau atsižvelgiama ir į mokinių išsakomus pageidavimus, į kurias institucijas jie norėtų 

vykti ir su kokių profesijų atstovų veiklomis susipažinti.  



Vyksta diskusijos su organizacijų atstovais apie galimybes mokiniams vykti į organizacijas susipažinti 

su realia darbo aplinka ir prašoma organizacijų atstovų atvykti į mokyklą rengti pristatymus, viešas 

paskaitas mokiniams tam tikromis temomis.  

Gimnazijoje yra susibūrusi savanorių grupė, kuriai priklauso mokiniai, kurie itin domisi savanorystės 

veikla. Mokiniai taip pat savanoriauja Šiaulių arenoje vykstančių renginių metu. Mokiniai taip pat 

skatinami savarankiškai domėtis savanorystės galimybėmis, patiems pasirenkant konkrečias 

organizacijos, kuriose jie norėtų neatlyginti dirbti. 

3. Stiprinti ugdymo pagalbą mokiniui 3. Nuo 2019 m. spalio  25 d. skirtos tikslinės konsultacinės valandos 4 klasių mokiniams, kurių 

tikslas – rengti abiturientus valstybiniams brandos egzaminams.  

Nuo 2019 m. lapkričio 2 d. skirtos dalykų mokytojų tikslinės konsultacinės valandos 1 klasių 

mokinių, nepadariusiems pažangos. 

Iki 2019 m. gruodžio 1 d. bus papildyti Gimnazijos norminiai teisės aktai, susiję su pagalbos 

mokiniui teikimo, mokinio pasiekimų ir pažangos stebėjimo ir vertinimo.  

Administracija daugiau dėmesio skirs mokinio mokymosi krūvio reguliavimo procesui, namų darbų 

skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo kontrolei 

4. Įvesti gimnazistams atitinkamą aprangą 4. Dėl poreikio gimnazistams įvesti atitinkamą aprangą įpareigotas mokinių seimas organizuoti 

mokinių apklausą, siekiant išsiaiškinti jų nuomonę šiuo klausimu, taip pat apie tai bus diskutuojama 

ir tariamasi su mokytojais. Sprendimą priims gimnazijos taryba.  

5. Daugiau organizuoti pamokų ir renginių 

ne gimnazijos erdvėse 

5. Pamokų ir renginių organizavimas ne gimnazijos erdvėse išderina pagal pamokų tvarkaraštį 

planuojamą ugdymosi procesą. Nepaisant to, administracija skatina mokytojus vesti pamokas, rengti 

išvykas kitose erdvėse, bet tokias veiklas organizuoti ne pamokų metu. 

Patvirtinta nauja gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka už minėtų veiklų organizavimą ne 

pamokų metu skatina mokytojus ir klasės vadovus renginius ir išvykas planuoti kitu – ne pamokų – 

metu (po pamokų, per mokinių atostogas, poilsio dienomis) 

6. Neorganizuoti kultūrinių-pažintinių dienų 

rugsėjo–gegužės mėn. – trukdomas ugdymo 

procesas (praleidžiamos pamokos etc.) 

6. Administracija yra nusprendusi, kad šiais mokslo metais tokių dienų, kai visiems gimnazijos 

mokiniams nevyksta pamokos dėl organizuojamos kultūrinės-pažintinės veiklos, bus organizuojama 

gerokai mažiau. Parėjusiais mokslo metais Bendrasis ugdymo planas (patvirtintas ŠMSM ministro) 

įpareigojo gimnaziją organizuoti bent 10 kultūrinių-pažintinių dienų per mokslo metus, o Šiaulių 

miesto savivaldybės Administracijos, Švietimo skyrius papildomai skyrė dar 5 dienas, nurodydami 

konkrečias datas ir atitinkamas veiklas.  

Šiais mokslo metais kultūrinei-pažintinei veiklai Gimnazijos Ugdymo plane numatyta skirti 8 dienas 

1–3 klasių mokiniams, 3 iš jų – birželio mėn.; 4 klasių mokiniams – 5 dienas per mokslo metus. 

Numatyta galimybė kultūrinę-pažintinę veiklą vykdyti individuliai, po pamokų – taip trumpėtų 

mokymosi trukmė, numatyta birželio mėn.  



Visą informaciją apie kultūrinės-pažintinės veiklos organizavimą pateikta Gimnazijos Ugdymo plane 

(10 punktas), skelbiama Gimnazijos tinklalapyje 

 

Priemonių planas aptartas ir patvirtintas 2019 m. lapkričio 21 d. mokytojų tarybos posėdyje. 

 

 

Direktorius Vytautas Giedraitis 


