
 

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

PRIORITETAS: 
            UGDYMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS 
 

1. TIKSLAS:  

TENKINTI ĮVAIRIŲ GABUMŲ MOKINIŲ POREIKIUS 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 
VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 
VEIKLOS APTARIMAS, 

REZULTATŲ PATEIKIMAS 

1. 1.Formuoti 

klases ir/ar 

mobilias grupes, 

atsižvelgiant į 

mokinių 

gebėjimus, 

motyvaciją 

1. Sukurti klasių komplektavimo ir 

mokinių paskirstymo į I klases 

kriterijus  

D.Račkys 

A.Armonienė 
 

Iki gegužės mėn. Metodinės tarybos ir direkcijos  

posėdis 05 mėn. 

2. Sukurti mokinių paskirstymo į 

mobilias grupes per lietuvių kalbos, 

matematikos ir užsienio kalbų 

pamokas kriterijus 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Iki gegužės mėn. Metodinės tarybos ir direkcijos 

posėdis 05 mėn. 

3. Supažindinti gimnazijos 

bendruomenę su klasių sudarymo ir 

mobilių grupių skirstymo aprašais  

Metodinių grupių 

pirmininkai 
Gegužės mėn. Mokytojų tarybos posėdis 06 

mėn. 

Gimnazijos tarybos posėdis 08 

mėn. 

1.2. Aktualizuoti 

ugdymo turinį 
 

.  

1. Parengti integruotą humanitarinių, 

socialinių mokslų ir menų 

eksperimentinį išplėstinį teminį 

planą I kl.  

S.Skučas 

J.Petrikaitė 
 

Balandis-rugpjūtis Metodinės tarybos ir direkcijos 

posėdis 04 mėn.  

2. Parengti integruotą tiksliųjų, 

gamtos mokslų ir IKT 

eksperimentinį išplėstinį teminį 

planą I kl. 

A.Račkauskienė, 

D.Grigienė 
 

Balandis-rugpjūtis Metodinės tarybos ir direkcijos 

posėdis 04 mėn. 

3. Organizuoti teminius mėnesius 

ugdomojo proceso ir tarpdalykinės 

integracijos didinimui: rugsėjis – 

JLD ir Lietuvos laisvės kovos;  

spalis – menai; 

Metodinių grupių 

pirmininkai 
Sausis- gruodis Mokytojų susirinkimai 



lapkritis – gimtoji kalba ir 

tolerancija; 
gruodis – Adventas 

sausis – laisvė  

vasaris – valstybingumas 
kovas – skaičiai ir ne tik 
balandis – sveikata, daugiakalbystė; 
gegužė – ekologija  
 

4. Vykdyti mokinių mokymosi 

motyvacijos ir atsakomybės už 

ugdymosi rezultatus skatinimą 

pasitelkiant netradicinius pamokų 

turinio perteikimo būdus ir namų 

darbų skyrimo korekciją (neskirti 

namų darbų kovo ir gruodžio mėn.) 
 

Mokytojai Kalėdinio ir Velykinio 

laikotarpio metu  
( gruodis; 

kovas/balandis) 

Direkcijos posėdžiai 04 mėn. 

5. Organizuoti pokalbius apie namų 

darbų įtaką mokymosi rezultatams ir 

motyvacijai 
 

S.Skučas, J.Raudienė Kovas- balandis  Direkcinis posėdis  04 mėn. 

6.Organizuoti seminarą apie 

ugdymo proceso modernizavimą ir 

mokinio poreikių tenkinimo bei 

diferencijavimo dermę pamokoje 

A.Urbonienė Spalis  

7. Stebėti pamokas, analizuojant 

ugdymo turinio diferencijavimą ir 

individualizavimą 
 

A.Urbonienė 

D.Račkys 
A.Vinciūnienė 

Vasaris, kovas, balandis, 

spalis, lapkritis 

Direkcijos posėdžiai 04, 12 mėn. 

8. Atlikti tyrimą  dėl ugdymo turinio 

diferencijavimo  
 

A.Urbonienė Gruodis Direkcijos posėdis 12 mėn. 

1.3. Sukurti 

vieningą mokinių 

skatinimo sistemą 

1.Parengti mokinių skatinimo 

kriterijų projektą 

V.Urbšys 

J.Sipavičienė 
 

Gegužis -birželis  

2.Pristatyti projektą gimnazijos 

bendruomenėje 
 

V.Urbšys 
J.Sipavičienė 

Birželis 
Rugpjūtis 

Mokytojų tarybos posėdis 06 
Gimnazijos tarybos posėdis 08 

1.4. Sukurti 1. Parengti klasių vadovų/kuratorių A.Armonienė Birželis Mokytojų tarybos posėdis 06 



bendrąją klasių 

vadovų/kuratorių 

I-IV kl. veiklos 

programą.  

bendrąjį veiklos planą/programą I-

IV kl. 
S.Skučas  
 

mėn. 

2. Pristatyti projektą gimnazijos 

bendruomenėje 
 

A.Armonienė 

S.Skučas 

Birželis 

Rugpjūtis 

Mokytojų tarybos posėdis 06 

Gimnazijos tarybos posėdis 08 

 

LAUKIAMI  REZULTATAI: 

1. Suformuotos klasės/grupės I kl. pagal mokinių gebėjimus ir motyvaciją. Pagerės mokinių mokymosi motyvacija ir atsakomybė už savo veiklą 

ir rezultatus. Silpniau besimokantys mokiniai turės galimybę siekti individualios pažangos. Mokiniai mokysis  pagal savo gebėjimus, tempą ir 

galimybes. 
2. Sukurtos dalykų integruotos programos I klasėse, sumažės mokinių mokymosi krūvis, bus tenkinami įvairių gebėjimų mokinių poreikiai. 

3. Sukurta mokinių skatinimo sistema gerins mokinio motyvaciją, lankomumą. 

4. Pagerės klasių vadovų / kuratorių darbo planavimo, veiklos, bendradarbiavimo sistema.   
5. Integruotas teminis planas I kl. leis tikslingiau planuoti savo veiklas, ugdymo turinį, metodus ir atsiskaitymus efektyviau ir naudingiau 

mokiniui. 
 

 

2.TIKSLAS:   

AKTYVINTI BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ TĖVAIS IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 
VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 
VEIKLOS APTARIMAS, 

REZULTATŲ PATEIKIMAS 

2.1. Tikslingai 

įtraukti tėvus į 

gimnazijos veiklą 

1. Atnaujinti ir nuolatos pildyti tėvų 

duomenų bazę  

A.Vinciūnienė Rugsėjis Mokytojų susirinkimas 09 mėn. 

2. Suorganizuoti tėvams 

prisijungimo prie Tamo.lt  mokymus  

E.Petrulienė Rugsėjis  

3. Suburti nuolatinį tėvų forumą, 

parengti ir patvirtinti veiklos 

nuostatus  

V.Vitkauskas 

A.Vinciūnienė 

Kovas, spalis Gimnazijos tarybos posėdis 03 ir 

12 mėn. 

4. Organizuoti tėvų dienas 2 kartus 

per metus  

A.Vinciūnienė 

 

Lapkritis, balandis Mokytojų susirinkimas 11, 04 

mėn. 



5. Organizuoti atvirų durų dieną 

būsimų gimnazistų tėvams  

A.Vinciūnienė Vasaris Mokytojų susirinkimas 02 mėn. 

6.Vykdyti tėvų apklausas gimnazijos 

veiklos ir ugdymo proceso gerinimo 

klausimais  

 

V.Vitkauskas, J.Raudienė Lapkritis Direkcijos pasitarimas 11 mėn. 

7. Vykdyti individualius tikslinius 

pokalbius su mokinių tėvais 

gimnazijos veiklos ir ugdymo 

tobulinimo klausimais 

 

V.Vitkauskas Lapkritis, gruodis, 

balandis, gegužė 

Direkcijos pasitarimai 12, 05 

mėn. 

8. Rengti paskaitas tėvams aktualiais 

švietimo klausimais: 

8.1.Kaip padėti mokiniui pasirinkti 

profesiją?Koleginės ir 

universitetinės studijos. Skirtumai, 

panašumai. 

8.2.Psichologinės paauglių 

problemos. Kada verta susirūpinti? 

8.3. Mokymosi sunkumų priežastys. 

Galimi pagalbos būdai. 

8.4.Gabūs paaugliai. Ką reikėtų 

žinoti tėvams. 

A.Vinciūnienė 

J.Raudienė 

 

 

 

Vasaris 

 

Balandis 

 

Gruodis 

Spalis 

Klasių vadovų metodinės grupės 

pasitarimai 

Mokytojų informaciniai 

pasitarimai 

2. 2. Stiprinti 

santykius su 

socialiniais 

partneriais 

1. Plėsti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais: numatyti 

bendradarbiavimo būdus ir formas, 

pasirašyti sutartis 

 

V.Vitkauskas Sausis- gruodis Gimnazijos tarybos posėdžiai 01 

ir 12 mėn. 

2. Parengti bendradarbiavimo su 

universitetais (pagal dėstomą dalyką) 

Z.Ganusauskienė  

J.Sipavičienė 

Vasaris Direkcijos ir metodinės tarybos 



ir/ar kitomis organizacijomis/ 

institucijomis veiklos planą 

 

 posėdis 02 mėn. 

3. Parengti projektą „Kalbiname 

asmenybę...“ 
 

A.Račkauskienė  

Z.Talutienė 

Vasaris- gruodis Mokytojų susirinkimai 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 
1. Įkurtas tėvų forumas. Didės tėvų įsitraukimas į gimnazijos veiklą, stiprėja mokinių mokymosi motyvacija. Duomenų bankas leis mokyklos 

administracijai  tikslingai bendrauti su atitinkamomis tėvų grupėmis sprendžiant gimnazijai svarbius klausimus. 

2. Parengtas bendradarbiavimo su universitetais (pagal dėstomą dalyką) ir kitomis institucijomis  veiklos planas. Esant plačiam socialinių 

partnerių ratui didėja galimybės siūlyti mokiniams pamokas netradicinėse erdvėse arba kviesti svečius į netradicines pamokas mokykloje.  
3. Vykdomas projektas “Kalbiname asmenybę”. 
4. Sėkmingi ryšiai su tėvais ir mokyklos aplinkos bendruomenės nariais - kryptingos ir efektyvios gimnazijos veiklos pagrindas.  
 
 

3.TIKSLAS: 
 

TOBULINTI INFORMACIJOS SKLAIDĄ 
 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 

VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 

VEIKLOS APTARIMAS, 

REZULTATŲ PATEIKIMAS 

3.1. 

Reorganizuoti 

biblioteką į 

kultūrinės ir 

metodinės 

informacijos 

sklaidos centrą 

1.Parengti kultūrinės ir metodinės 

informacijos sklaidos centro veiklos 

projektą  

 

E.Raudaitienė 

I.Grinienė 

V.M.Vėjelytė 

 

Gegužė- birželis Metodinės tarybos ir direkcijos 

posėdis 06 mėn. 

2. Pristatyti projektą gimnazijos 

bendruomenei  

I.Grinienė 

V.M.Vėjelytė 

Rugpjūtis, rugsėjis Mokytojų susirinkimas 08 mėn. 

3.2. Sukurti 

efektyvią 

informacijos 

sklaidos viešojoje 

2. Atnaujinti gimnazijos internetinės 

svetainės administravimo aprašą 

 

V.Levanauskaitė Balandis Mokytojų susirinkimas 04 mėn. 

3. Sukurti nuolatinės informacijos 

teikimo apie gimnazijos veiklą ir 

V.Levanauskaitė, Balandis Mokytojų susirinkimas 04 mėn. 



erdvėje sistemą. pasiekimus tvarką  
 

D.Juknevičienė 

 

1. Sukurti gimnaziją reprezentuojantį 

atributikos paketą  

L.Zizas 

E.Petrulienė 

 

Birželis  Mokytojų susirinkimas 06 mėn. 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

1. Biblioteka bus reorganizuota į  kultūrinės ir metodinės informacijos sklaidos centrą. Efektyviau bus įgyvendinamas mokinių ir mokytojų 

darbo šiame centre optimizavimas. 

2. Sistemingas informacijos pateikimas mokyklos internetinėje svetainėje, svetainės atnaujinimas. 

3. Sukurtas gimnaziją reprezentuojantis atributikos paketas( suvenyrai, vėliava ir kt.). Pagerės mokyklos įvaizdis. 


