
 

2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 
 

 

Prioritetas: Pamokos kokybė  

 Mokyklos kultūra 

 

 

Veiklos tikslai ir uždaviniai 
 

 

1 TIKSLAS: SKATINTI PRODUKTYVŲ MOKYMĄ(SI)  

 

1.1. Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją.  

 

1.2. Kurti mokinius motyvuojančią aplinką. 

 

1.3. Efektyvinti pagalbos mokiniui teikimą.  

 

1.4. Tobulinti mokinių pažangos stebėjimo ir vertinimo sistemą. 

 

 

 

2 TIKSLAS: SKATINTI PAGEIDAUJAMĄ BENDRUOMENĖS ELGESĮ, FORMUOJANT IR KEIČIANT GIMNAZIJOS ETOSĄ. 

 

2.1. Susisteminti gimnazijos darbo tvarkos ir bendruomenės narių elgesio normas.  

 

2.2. Aktyvinti klasės vadovo veiklą mokyklos kultūrai ir tradicijoms puoselėti. 

 

2.3. Įtraukti mokinių tėvus formuojant ir keičiant gimnazijos kultūrą.  

 

 

 

 

 

 



2017 M. VEIKLOS PLANAS 

 

1 TIKSLAS: SKATINTI PRODUKTYVŲ MOKYMĄ(SI) 

 
UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI VYKDYTOJAI VYKDYMO 

TERMINAI 

LĖŠOS IR 

IŠTEKLIAI 

VEIKLOS APTARIMAS 

1.1. Stiprinti 

mokinių 

mokymosi 

motyvaciją 

II ir III klasių mokinius per lietuvių kalbos, 

anglų kalbos ir matematikos pamokas skirstyti į 

grupes, atsižvelgiant į pasiekimus ir motyvaciją 

A.Urbonienė 

Dalykų mokytojai 

Rugsėjis   

Taikyti įvairias ugdomosios veiklos formas 

pamokoje 

Mokytojai Sausis–gruodis   

Dalytis gerąja patirtimi mokinių motyvacijos 

klausimais 

Z.Talutienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis–gegužė   

Parengti rekomendacijas mokinių motyvacijos 

klausimais 

Z.Talutienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Vasaris  Mokytojų 

susirinkimas 

Atlikti mokinių nuomonės tyrimus 

(motyvacija ir savijauta)  

J.Raudienė Kovas  Mokytojų tarybos 

posėdis 

Stebėti pamokas, vertinant metodų tikslingumą 

ir mokinius skatinančių priemonių naudojimą 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

Vasaris– 

balandis; 

Spalis–lapkritis 

 Direkciniai 

pasitarimai 

Organizuoti atviras ir/ar  integruotas pamokas 

 

Mokytojai Sausis - gruodis   

Dalyvauti olimpiadose, konkursuose, 

projektuose, varžybose, konferencijose 

Z.Talutienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

   

Organizuoti šventę „Sėkmės raktas“ S.Skučas 

Z.Butiškytė 

Gegužė   

Organizuoti pranešimą-diskusiją „Mokinių  

teigiamos motyvacijos formavimas“ 

 

J.Raudienė Balandis   

1.2. Kurti 

mokinius 

motyvuojančią 

aplinką 

Parengti mokymo priemonių poreikio sąrašą ir 

pagal galimybes įgyvendinti 

Z.Talutienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Sausis   

Tęsti tarptautinio projekto su Olandijos 

mokyklomis vykdymą 

E.Liutkevičienė 

V.Vėjelytė 

Sausis–gruodis  Mokytojų 

susirinkimas  



Tęsti tarptautinio projekto ERASMUS+ 

NEStOR vykdymą   

J.Lėgaudaitė 

V.Levanauskaitė 

Sausis–gruodis  Mokytojų 

susirinkimas 

Parengti pamokų netradicinėse erdvėse 

vykdymo planą (nuo 2017-09-01) 

A.Urbonienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Rugsėjis   

Parengti gimnazijos laisvalaikio erdvių ir I a. 

centrinio informacinio stendo apipavidalinimo 

planą 

S.Skučas Balandis   

1.3. 

Efektyvinti 

pagalbos 

mokiniui 

teikimą 

Atlikti I kl. mokinių adaptacijos tyrimą apie 

mokinių savijautą 

J.Raudienė Spalis  Mokytojų 

susirinkimas  

Analizuoti mokinių gimnazijos nelankymo 

priežastis ir teikti siūlymus dėl situacijos 

gerinimo 

J.Raudienė 

G.Orintienė 

Sausis–gruodis  Mokytojų 

susirinkimas 

Organizuoti susirinkimus ir paskaitas tėvams 

(mokinių motyvacijos ir vertybinių nuostatų 

klausimais) 

S.Skučas Vasaris, spalis   

Organizuoti Karjeros dieną gimnazijos 

moksleiviams  

J.Raudienė 

G.Orintienė 

Lapkritis   

Teikti dalykų konsultacijas mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų 

A.Urbonienė 

Mokytojai 

Sausis–gruodis   

1.4. Tobulinti 

mokinių 

pažangos 

stebėjimo ir 

vertinimo 

sistemą 

Tobulinti Vaiko individualios pažangos (VIP) 

fiksavimo sistemą 

A.Urbonienė 

Z.Talutienė 

   

Organizuoti I ir III kl. mokiniams diagnostinius 

testus (lietuvių kalbos, anglų kalbos ir 

matematikos) 

A.Urbonienė   Mokytojų tarybos 

posėdis 

Organizuoti IV kl. mokiniams bandomuosius 

lietuvių k., matematikos, istorijos egzaminus 

A.Urbonienė 

 

  Direkciniai 

pasitarimai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 TIKSLAS: SKATINTI PAGEIDAUJAMĄ BENDRUOMENĖS ELGESĮ, FORMUOJANT IR KEIČIANT GIMNAZIJOS ETOSĄ.  

 
UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI VYKDYTOJAI VYKDYMO 

TERMINAI 

LĖŠOS IR 

IŠTEKLIAI 

VEIKLOS APTARIMAS 

2.1. 

Susisteminti 

gimnazijos 

darbo tvarkos 

ir 

bendruomenės 

narių elgesio 

normas 

 

 

Koreguoti ir atnaujinti gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisykles 

D.Račkys Birželis   

Supažindinti gimnazijos bendruomenės narius 

su patikslintomis vidaus darbo tvarkos ir 

mokinių elgesio taisyklėmis 

V.Vitkauskas Rugsėjis  Mokytojų 

susirinkimas 

Parengti mokinių elgesio taisykles pamokoje A.Urbonienė Sausis   

Pertvarkyti gimnazijos bendruomenės narių 

informavimo būdus, parengiant naują sistemą 

V.Vitkauskas 

D.Dulinskienė 

Gegužė   

2.2. Aktyvinti 

klasės vadovo 

veiklą 

gimnazijos 

kultūrai ir 

tradicijoms 

puoselėti. 

Atlikti mokinių nuomonės tyrimą dėl renginių  

gimnazijoje poreikio 

S.Skučas Balandis   

Organizuoti klasių vadovams kvalifikacinį 

seminarą moksleivių socialinių įgūdžių ir 

emocinio pažinimo ugdymo klausimais 

V.Vitkauskas  Spalis   

Reguliariai organizuoti popamokinius klasių 

grupių renginius, atspindinčius mokinių 

poreikius ir gimnazijos filosofiją 

S.Skučas Sausis–gruodis   

2.3. 

Organizuoti 

gimnazijos 

25-mečio 

minėjimą 

Sudaryti darbo grupę gimnazijos jubiliejaus 

minėjimo programos projekto rengimui 

V.Vitkauskas Sausis   

Parengti gimnazijos jubiliejaus minėjimo 

programos projektą  

S.Skučas Vasaris   

Vykdyti darbo grupės parengto ir direktoriaus 

patvirtinto minėjimo plano veiklas 

S.Skučas Kovas–balandis    

2.4. Įtraukti 

mokinių tėvus 

formuojant ir 

keičiant 

gimnazijos 

kultūrą. 

Atnaujinti ir nuolatos pildyti tėvų duomenų 

bazę 

S.Skučas Rugsėjis  Mokytojų 

susirinkimas  

Suburti nuolatinį tėvų forumą, parengti ir 

patvirtinti veiklos nuostatus 

V.Vitkauskas 

S.Skučas 

Kovas 

Spalis 

  

Organizuoti tėvų dienas 2 kartus per mokslo 

metus 

S.Skučas Lapkritis 

Balandis 

  

Organizuoti atvirų durų dieną būsimų 

gimnazistų tėvams 

A.Urbonienė 

S.Skučas 

Vasaris   

 


