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I. 2016 M. MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROSIOS ŽINIOS 

Mokyklos grupė – bendrojo  ugdymo mokykla. Mokyklos tipas – gimnazija. Mokymo kalba  

– lietuvių. Mokymo forma – dieninė savarankiško mokymosi įstaiga. Bendrojo ugdymo programos: 

pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo. Kitos veiklos rūšys: priešmokyklinis 

ugdymas, neformalusis ugdymas, kitos neformaliojo švietimo veiklos. 

 

I. ĮSTAIGOS 2016 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 TIKSLAS. Siekti aukštesnės kiekvieno mokinio ugdymo(-si) kokybės ir veiksmingumo, pereinant 

nuo mokymo prie mokymosi.  

1. Uždavinys 

Stiprinti mokinio esminių kompetencijų ūgtį, tobulinti jos stebėjimą bei fiksavimą. 

2. Uždavinys 

Tobulinti pamokos kokybę. 

 

2 TIKSLAS. Stiprinti vertybių, vienijančių mokyklos bendruomenę, kūrimą. 

1. Uždavinys 

Siekti gimnazijos bendruomenės vertybių įprasminimo kasdieninėje veikloje. 

2. Uždavinys 

Ugdyti mokinių vertybines nuostatas mokant kritiškai mąstyti ir vertinti aplinką. 

 

3 TIKSLAS. Gerinti mokymo(-si) kokybę,  kuriant naujas ugdymo(-si) galimybes bei  

pritaikant tam  mokyklos aplinkas. 

1. Uždavinys 

         Kurti inovatyvią ugdomąją aplinką, užtikrinant jos saugumą ir funkcionalumą. 

 

III. VEIKLOS Į(SI)VERTINIMAS 

 

Gimnazijoje 2016 metais tęsėme ugdymo sistemos orientuojančios į STEAM kūrimą. 

STEAM – tai skirtingų mokslų žinių pritaikymas, jų integracija ir praktinis panaudojimas. 

Mokymasis per žaismę, realių dalykų išbandymą, o ne tik teorinį paskaitymą vadovėlyje. 

Priešmokyklinėse grupėse į ugdomąją veiklą integruojame konstravimo, inžinerinio modeliavimo 

pradmenis ir pagilintą mokinių pasaulio suvokimo ugdymą per dailę, pradinėse klasėse -neformaliojo 

ugdymo užsiėmimas „Robotukų mokykla“, 5-oje klasėje - pasirenkamasis dalykas „Robotika, jos 

pradmenys“, vyresniųjų klasių mokiniai taip pat pareiškė norą mokytis robotikos, todėl  nuo šių 

mokslo metų“, 3 gimn. klasėje įvestas pasirenkamasis dalykas „Robotika“. Šių metų spalį įsijungėme 

į respublikoje organizuojamą Tyrėjų naktį, mokykloje buvo  tikras „STEAM  šėlsmas“. Daugybė 

vaikų domėjosi, stebėjo ir įsijungė į robotų kovas, fizikos, chemijos bandymus, stebėjo per 

elektroninius mikroskopus mikropasaulio gyvenimą, tapė dažais pasigamintais iš natūralių gamtoje 

esančių medžiagų. Mokyklos krepšelio lėšos nepakankamos toliau vystyti STEAM kryptį, trūkstam 

lėšų laboratorijos įkūrimui, jos įrangai, gamtos mokslų kabinetų remontui,  perdegė keramikos 
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krosnies valdymo kompiuteris, todėl negalime pilnavertiškai vykdyti pasirenkamojo dalyko – 

keramikos programos. Šiais metais panaikinus instruktoriaus etatą nebevyksta vairavimo mokymas.  

 2016 metais gimnazija įsijungė į Tarptautinį savanorystės projektą  Erasmus + . 

Patvirtinta Mosėdžio gimnazijos akreditacijos paraiška dalyvauti Europos savanorių tarnybos 

projektuose.  Įgijome EST priimančios organizacijos statusą EST savanoriui. Šiuo metu kartu su 

Kauno organizacija ,,AC Patria“ rengiamas projektas.  Informacija apie mūsų gimnaziją yra paskelbta 

“SOS Volunteer Helpdesk” tinklapio duomenų bazėje.  

2016 metais pradėtas įgyvendinti tarptautinis projektas „Gyvoji istorija“ kartu su San 

Diego Universitetu, Kalifornija, JAV.    

Parengtas ir laimėtas ES finansuojamas projektas. „Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklos mokyklose, LMNŠC. Jo 

veiklos prasidės 2017 m. 

                    2016 m. iš savivaldybės lėšų buvo suremontuoti chemijos ir matematikos kabinetai, 

pakeisti centrinių laiptų turėklai.  Stigo lėšų  pakeisti reikiamą grindų dangos plotą, suremontuoti 

kitus kabinetus, higienos mazgus, atnaujinti edukacines erdves, stigo lėšų mokyklinių suolų 

įsigijimui. Senų suolų problemos nepavyksta išspręsti jau keletą metų iš eilės. Mokyklai labai reikėtų 

vidinės renovacijos, kuri kompleksiškai spręstų visas susidariusias problemas. Iš 2 procentų 

dešimčiai kabinetų nupirkti roletai, remti renginiai, projektai, išvykos. 

Būtina atnaujinti IKT bazę, ieškome galimybių įsigyti modernių, šiuolaikiškų priemonių 

mokinių ugdymui. Visiškai nusidėvėjo kopijavimo aparatai, spalvotas spausdintuvas, reikia atnaujinti 

informatikos kabinetą. 

 MK lėšų nepakanka platesniam mokinių poreikių tenkinimui, ugdymo planas 

vykdomas tik minimaliai. Šiais metais racionaliai naudojant aplinkos lėšas pavyko subalansuoti 

aplinkos lėšų metinį  biudžetą ir baigti  metus be didelių įsiskolinimų. Pedagogams išmokėtas 

gruodžio mėnesio avansas. Per 2016 m. iš 2 proc. pavyko sukaupti 1746,33 euro, tai daugiau negu 

2015 metais. 

2016 metais Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra atliko Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazijos veiklos išorės vertinimą. Išsami ataskaita pateikta mokyklai ir savivaldybei. Stipriaisiais 

gimnazijos veiklos aspektais (vertinimas  1- 4 lygiais, 4 - aukščiausias) buvo pripažinti:  

1. Tapatumo jausmas ( 4 lygis).  

2. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje ( 4 lygis).  

3. Klasių mikroklimatas (3 lygis).  

4. Mokytojo ir mokinio dialogas ( 3 lygis).  

5. Neformalusis švietimas ( 3 lygis).  

6. Mokinių pasiekimai konkursuose, varžybose bei projektinėje veikloje ( 4 lygis).  

7. Profesinis konsultavimas ir informavimas ( 3 lygis).  

8. Nebiudžetinių lėšų pritraukimas ( 3 lygis).  

9. Lyderystė mokykloje ( 4 lygis).  

10. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis ( 3 lygis).  

 

Tobulintinais veiklos aspektais buvo pripažinti: 

1. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas pamokoje (2 lygis).  

2. Ugdomosios veiklos įvairovė derinant individualų, grupių ir klasės mokymąsi ( 2 lygis).  

3. Išmokimo tikrinimo veiksmingumas (2 lygis).  

4. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas ( 2 lygis).  

5. Atskirų mokinių pažanga ( 2 lygis).  
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                                                    IV. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 Mokinių skaičius 2016 m sausio 1 d. Mosėdžio gimnazijoje buvo 350 mokinių ir 23 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, t.y. iš viso 373 mokiniai. Sausio 1 d. komlektų skaičius buvo 

19, o gruodžio 31 d. – 20. Komplektų skaičius padidėjo, nes dėl mokinių skaičiau (26 mokiniai) buvo 

suformuotos dvi trečios klasės įgyvendinant pradinio ugdymo programą. 

 

Vidutinis mokinių skaičius pagal programas: 

2016 m. pradžioje:  pradinio ugdymo programa – 18 mokiniai, pagrindinio ugdymo 

programa – 20 mokinių, vidurinio ugdymo programa – 20 mokinių; 

2016 m. pabaigoje: pradinio ugdymo programa – 19 mokinių, pagrindinio ugdymo programa 

– 19 mokinių, vidurinio ugdymo programa – 17 mokinių. 

          Gimnazijoje dirba 4 administracijos darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui ir pavaduotojas ūkio reikalams. Direktorė atestuota I vadybinei kategorijai, pavaduotojos 

ugdymui – II vadybinei kategorijai. Iš viso gimnazijoje dirba 41 pedagogas, iš jų  17 atestuoti 

mokytojo metodininko,  20  vyresniojo mokytojo,  4 mokytojo  kvalifikacinėm kategorijom.  

Gimnazijoje iš savivaldybės biudžeto aplinkos lėšų buvo finansuojami 27 etatai. Bendras darbuotojų 

skaičius  - 67.   

                                                         V.  STATISTINIAI DUOMENYS 

 2016 m pradinio ugdymo programą baigė 15 mokinių. Visiems išduoti pradinio išsilavinimo 

pažymėjimai. Pagrindinio ugdymo programą baigė 47 (100%). mokiniai. Iš jų: 3 (6,4%)  mokiniai 

baigė aukštesniuoju lygiu, 21 (44,7 %) mokinys – pagrindiniu lygiu ir 23 (48,9%) mokiniai – 

patenkinamu lygiu. Bendras visų mokomųjų dalykų pažymių vidurkis – 7,66 Išduoti 47 pagrindinio 

išsilavinimo pažymėjimai. Pirmą pagrindinio ugdymo programos dalį baigė  ir pažymėjimus gavo 36 

mokiniai. Vidurinio ugdymo programą baigė 41 mokinys. Visi abiturientai gavo brandos atestatus. 

 

Tolesnė 2 gimnazinių klasių mokinių veikla: 

 

Veikla 

 

Metai 

Baigė Tęsia mokymąsi 

Mosėdžio gim-

nazijos  3 gimn. kl. 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Nesimoko 

niekur 

Kita ( parašyti) 

2016 47 29 (61,7%) 16 (34%) 2 (4,3%)  

 

Per paskutinius trejus metus daugiausiai mokinių pasirinko profesines mokyklas, t. y. du kartus 

daugiau negu praėjusiais metais.   

Ugdymo programa 

Mokinių skaičius 

2016 m. sausio 1 d. 2016 m. gruodžio 

31 d. 

Priešmokyklinio ugdymo programa 23 24 

Pradinio ugdymo programa     68 91 

Pritaikyta pradinio ugdymo programa 1 1 

Individualizuota pradinio ugdymo programa 1 1 

Pagrindinio ugdymo programa    188 175 

Pritaikyta pagrindinio ugdymo programa 11 10 

Individualizuota  pagrindinio ugdymo programa 3 2 

Vidurinio ugdymo programa  76 69 

Pritaikyta vidurinio ugdymo programa 2 - 

Iš viso 373 373 
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                                                      Tolesnė abiturientų  veikla: 

 

Veikla 

 

Metai 

Įstojo į aukšt. 

universitetines 

mokyklas 

Įstojo į aukštąsias 

neuniversitetines 

mokyklas 

Mokosi 

užsie-

nyje 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Dirba  Nedirba 

ir nesi-

moko 

Lanko 

kursus 

2016 9 (22%) 11 (26,8%) - 16 (39%) 4 

(9,8%) 

1 (2,4%) tarnauja 

armijoje 

 

Šiais metais savo tolimesne karjera - tęsti studijas aukštosiuose mokyklose -  rinkosi mažiau 

abiturientų negu per paskutinius trejus metus, o daugiausiai rinkosi profesines mokyklas. Nei vienas 

abiturientas nesirinko studijų užsienyje, tačiau pirmą kartą per paskutinius 15 metų vienas 

abiturientas po vidurinio išsilavinimo įgijimo pasirinko tarnybą armijoje. 

Iš karto po Gimnazijos baigimo mažiau negu 2015 m. mokiniai rinkosi darbą.  

 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminai 

 

 Pagrindinio ugdymo matematikos ir lietuvių k. pasiekimų patikrinime dalyvavo visi 47 

antrų gimnazinių klasių mokiniai. Iš 47 mokinių  3 mokiniai – specialiųjų ugdymo poreikių turintys 

mokiniai. Dviems mokiniams, turintiems specisliųjų ugdymosi poreikių, lietuvių k. ir matematikos 

pasiekimų patikrinimo vykdymas buvo pritaikytas pratęsiant užduotims atlikti skirtą laiką.  

Į pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus 2 gimnazinių klasių mokiniai atėjo su tokiu 

pažymių vidurkiu: 2a gimnazinės klasės – 6,86, o 2b gimnazinės klasės pažymių vidurkis – 8,45.  

2a gimnazinės klasės mokinių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

įvertinimų vidurkis – 5,6 . o metinio pažymių vidurkis - 5,3, matematikos – 3,5 kai metinio – 5,5. 

2b gimnazinės klasės mokinių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo 

įvertinimų vidurkis – 7,3, o metinio pažymių vidurkis - 7,3,  matematikos – 6,8 kai metinio – 6,7. 

Lietuvių k. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  pažymių vidurkis 6,5. 

Lietuvių kalbos PUPP įvertinimus gavo atitinkamas procentas  mokinių: 

 

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pažymių  vidurkis – 5,15.  

PUPP matematikos įvertinimus nuo 1-10 gavo atitinkamas procentas mokinių: 

 

Mokytojų tarybos posėdyje teikiama bendra mokyklos analizė, lietuvių kalbos ir tiksliųjų 

mokslų metodinėse grupėse atliekama dalykinė analizė. PUPP rezultatai aptariami su kiekvienu 

mokiniu 3 gimnazinėje klasėje. Pagal reikalą koreguojami ilgalaikiai teminiai planai. 

Bendri PUPP rezultatai pagal surinktų taškų skaičių (palyginimas su šalies mokiniais): 

 

PUPP 

Matematika 

0-17 testo taškų* 18-26 testo taškai 27-35testo taškai 36-52 testo taškai 

31,9 %  

(15 mok.) 

27,7 % 

(13 mok.) 

14,9 % 

(7 mok.) 

25,5 % 

(12 mok.) 

 

Aukštesniuoju lygiu lietuvių k. ir matematikos PUPP išlaikė daugiau mokinių negu  2015 m.  

(lietuvių k. - 7,6%, matematikos – 1,3%). 

Įvertinimai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 0 0 6,4 19,1 10,6 8,5 19,1 14,9 17 4,3 

Įvertinimai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 0 0 6,4 19,1 10,6 8,5 19,1 14,9 17 4,3 

PUPP 

Lietuvių kalba 

0-42 testo taškai 43-53 testo taškai 54-64 testo taškai 65-88  testo taškas 

36,2  %  

(17 mok.) 

8,5  %  

(4 mok.) 

23,4  %  

(11 mok.) 

31,9  %   

(15 mok.) 
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Mokinių pasiskirstymas pagal gautus 9, 10 balus yra didesnis negu Respublikoje (lietuvių k. – 4,7 %, 

matematikos – 0,1 %). 

Sunkiausios mokiniams veiklos sritys: 

lietuvių kalba – viešasis kalbėjimas ir rašymas, 

matematika – geometrija, matai ir matavimai bei matematikos taikymai ir matematinis mąstymas 

 

2016 vidurinio ugdymo programą baigė 41 mokinys (100%). Iš jų du mokiniai turėjo 

specialiuosius ugdymosi poreikius, todėl jiems buvo  pritaikytos lietuvių k. ir literatūros mokyklinio 

brandos egzamino  vykdymo ir vertinimo instrukcijos.  

Abiturientai rinkosi ir vyko laikyti brandos egzaminus (procentai pateikti nuo bendro mokinių 

skaičiaus): 

Eil. 

Nr. 

Egzaminas Egz. tipas Pasirinkimas 

2015 m. (%) 

Pasirinkimas 

2016 m. (%) 

1. Lietuvių k. ir lit. V 71 61 

2. Matematika V 52 68 

3. Istorija V 52 36,6 

4. Biologija V 35 29,3 

5. Chemija V 17 22 

6. Fizika V 2 22 

7. Anglų k. V 73 63,4 

8. Vokiečių k. V 0 0 

9. Rusų k. V 4 0 

10. Informacinės technologijos V 2 0 

11. Geografija V 12 2,4 

12. Lietuvių k. ir lit. M 29 39 

13. Muzika M 6 4,9 

14. Dailė M 0 0 

15. Technologijos M 15 22 

 

2016 m.:  

 daugiausiai mokinių pasirinko laikyti valstybinį matematikos brandos egzaminą; 

 rusų ir vokiečių viduriniame ugdyme nebuvo pasirinkęs nei vienas mokinys, todėl todėl nėra 

ir laikiusiųjų šį egzaminą; 

 nei vienas mokinys nepasirinko laikyti informacinių technologijų ir dailės brandos egzaminų; 

 daugiau negu praėjusiais metais mokiniai rinkosi matematikos, chemijos, fizikos valstybinius 

brandos egzaminus. 

Brandos egzaminų 2016 m. rezultatų išvados: 

• lietuvių k. ir literatūros bei technologijų mokyklinių brandos egzaminų mokinių egzaminų 

įvertinimai aukštesni, negu rajono ir visos Lietuvos; 

• menų mokyklinio brandos egzamino – geresni negu rajono abiturientų; 

• anglų k. 86-99 balus gavo 11,54 % laikiusių (rajone – 10,64 %); 

• fizikos aukščiausi balai rajone 36-85 (50 %). Mūsų gimnazijos 5 abiturientų (55,56 %) 

įvertinimai yra 36-85 balai; 

• matematikos brandos egzaminą išlaikė visi jį pasirinkę abiturientai (rajone 18 neišlaikiusiųjų). 

Nuo 36-85 balų gavo  10 mokinių (35,71 %), rajone – 22,97 %. Tik 2,7 % rajono mokinių 

gavo aukštesnius balus; 

• geografijos brandos egzaminą laikė 1 mokinys (rajone-26). Nei vienas negavo didesnio balo 

kaip 86. Nuo 36-85  surinko Lietuvoje – 58,83 %, rajone – 65,38 %, Mosėdžio -100 %; 

• biologijos brandos egzamino nuo 36-85 balų gavo 6 (50 %) mokiniai , kai rajone – 44,3 %. 

Aukštesnius kaip 85 balus rajone gavo 2 mokiniai. 
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Metodinių grupių posėdžiuose išanalizuoti brandos egzaminų rezultatai, mokinių įvertinimai 

palyginti su metiniais įvertinimais ir padarytos išvados į ką atkreipti dėmesį įgyvendinant brandos 

egzaminų programas.  

                                                          VI. MŪSŲ SĖKMINGOS VEIKLOS 

              Gimnazijoje buvo atlikta apklausa ir tirtas klasės mokinių būrelių pasirinkimas. Susumavus 

pateiktus duomenis pastebėta, kad dalis mokinių lanko ne vieną būrelį, kita dalis mokinių lanko 

būrelius gimnazijoje ir už jos ribų, tačiau yra mokinių, kurie nelanko nei vieno būrelio nei 

gimnazijoje, nei už jos ribų. Suvedus rezultatus, gauta tokia duomenų, liudijančių apie neformaliojo 

švietimo veiklų lankomumą, lentelė: 

 

Eil. 

Nr. 

                  Veiklos rodiklis Mokinių 

skaičius 

Procentai 

1. Lanko neformaliojo švietimo veiklas (Gimnazijoje   ir už 

jos ribų) 

        295      83,8 

2. Lanko neformaliojo švietimo veiklas tik  Gimnazijoje         273      77,6 

3. Lanko iš neformaliojo švietimo veiklų tik vieną būrelį  

Gimnazijoje 

        129     36,6 

4. Lanko neformaliojo švietimo veiklas tik  už Gimnazijos  

ribų (meno  mokykla, sporto mokykla, Mosėdžio kultūros 

centras ir kt.) 

         22       6,3 

5. Nelanko jokio būrelio          57      16,2 

6. Dalyvauja neformaliojo ugdymo socialinėje veikloje 

(savanorystė, savivalda, klubai, organizacijos, LMS ir kt.) 

         90      25,6 

 

               Aptariant mūsų gimnazijos neformaliojo švietimo sėkmingiausias sritis, išskirtina projektinė 

veikla.  Devynerius  metus pilietiškumo  būrelis tęsia pilietiškumo ir tautiškumo projektą „Tradicijos 

ir amatai Lietuvoje seniau ir dabar“ įgyvendinimą. Pagal šį projektą gruodžio mėn. vyko į 

rašytojos Žemaitės muziejų Bukantėje, kur dalyvavo trijuose edukaciniuose užsiėmimuose: 

senovinėje mokykloje, žvakių liejimo ir Kūčių valgių gaminimo. Šio projekto dalyviai gruodžio 16-

18d. buvo išvykusi į ekskursiją po Lenkiją maršrutu: Seinai - Varšuva - Velička - Krokuva. 

Aplankyta Seinų lietuvių mokykla, modernusis Varšuvos Koperniko mokslo centras, Veličkos druskų 

kasykla, Krokuvos senamiestis: istoriniai ir kultūrinių objektai, Vavelio katedra.  

                 Šiemet gimnaziją pasiekė džiugi žinia – šio būrelio vadovės laimėtas projektas „Kino 

klubas“, kuris yra  tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas“ dalis, 

vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe“. Nacionalinis 

projekto koordinatorius – Lietuvos kino centras. Projekto partneriai – Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto įgyvendinimas bus 

vykdomas 2017 metais ir papildys neformaliojo švietimo veiklas gimnazijoje.   

             Pradinių klasių mokinius ir jų tėvelius džiugina laimėta tęstinė vaikų socializacijos programa 

,,Mums gera, kai mes kartu“ (koordinatorė A. Kleivienė).  Programos vykdymo metu visiems 

pradinių klasių mokiniams buvo sudarytos sąlygos tenkinti pažinimo, bendravimo ir saviraiškos 

poreikius per pažintinę, meninę, kūrybinę veiklą, išvykas ir popietes. Į programos veiklą 

,,Pusvalandis su knyga“  buvo pakviesti įsijungti ir mokinių tėveliai. Projekto metu buvo 
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organizuota išvyka į lėlių spektaklį ,,Žaismingos muzikos orkestras: lėlės seka pasaką“ Klaipėdos 

koncertų salėje. Gimnazijoje edukacinius užsiėmimus vedė Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo 

centro teatro studijos pedagogės. Projekto veiklas vainikavo Kelmės mažojo teatro spektaklis 

,,Kaminkrėčio laimė“.              

             Gimnazijos neformaliojo švietimo srityje ryškiai išsiskiria dvi katalikiškos vaikų ir jaunimo 

organizacijos - ,,Ateitininkų kuopa“  (vadovė – tikybos mokytoja M. Petrauskaitė) ir Valančiukų 

kuopa (vadovė – pavaduotoja V. Jonkuvienė).   Savo katalikiška veikla ateitininkai ir valančiukai 

dalijosi gerąja patirtimi su kitomis rajono mokyklomis bei dalykiškai bendradarbiavo su socialiniais 

partneriais: parapijos bažnyčia, Skuodo dekanatu, Telšių vyskupija ir kt. Pavasarį ateitininkams ir 

valančiukams buvo organizuota tikslinė edukacinė išvyka į Telšius, kurios metu  aplankė 

Gailestingumo šventovę – Telšių katedrą. 

           ,,Ateitininkų kuopos“ nariai mokslo metų eigoje kartu su tikybos mokytojomis M. 

Petrauskaite ir A. Jonušiene organizavo ne vieną katalikišką renginį  gimnazijoje ir ne kartą vyko į 

ateitininkų renginius kitose rajono mokyklose: Ylakių gimnazija, Aleksandrijos ir Šačių pagrindinės 

mokyklos bei  Skuodo Bartuvos progimnazija 

          Jau daugiau nei dešimtmetis gimnazijos Valančiukų kuopa (vadovė  pavaduotoja V. 

Jonkuvienė) įgyvendina tęstinį projektą „Ateik ir pakviesk draugus“, kurį finansavo Skuodo rajono 

savivaldybės Švietimo skyrius, buvo naudingas projekto dalyviams, ugdant jų savęs pažinimo, 

bendravimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Valančiukai kartu su ,,Bičiulių klubo“ nariais surengė 

prieš Kalėdas gerumo akciją į Nasrėnų senelio namus ir dalyvavo parapijos bažnyčios atlaiduose bei 

keletą kartų vyko į Vyskp. M. Valančiaus muziejaus renginius, pvz. : ,,M.Valančiaus raštų 

skaitymai“, ,,Žaidžiame senolių žaidimus“ ir kt. Svarbiausias šio projekto renginys – prevencinė 

konferencija ,,Mums reikia atsigręžti į M. Valančių“ - sukvietė visas rajono mokyklas. Jauniesiems 

valančiukams buvo suorganizuota išvyka į Skuodo atvirą Jaunimo centrą, kur jiems užsiėmimus vedė 

Centro darbuotojos. Projekto įgyvendinimą vainikavo valančiukų išvyka į Kauną. Valančiukai 

lankėsi Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje, kur dalyvavo Montesori pedagogikos užsiėmimuose. 

           Sėkmingai įgyvendinamas ir kitas Valančiukų kuopos projektas ,,Atrask save vis iš naujo“, 

kuri finansavo Skuodo r. sav. Jaunimo reikalų taryba, buvo skirtos vyresniesiems valančiukams. 

Metų eigoje Valančiukų kuopa dalijosi gerąja veiklos patirtimi su kitų rajonų valančiukais 

(Kretingos, Plungės, Marijampolės ir kt.) bei tęsė jau užmegztus partnerystės ryšius su M. Valančiaus 

muziejumi, su Lietuvos Vyskp. M. Valančiaus Blaivystės sąjūdžiu, su Marijampolės BS ir kt.). Šią 

vasarą jų atstovai dalyvavo  Plungės rajono Alsėdžių gimnazijos organizuotoje tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimo stovykloje ,,Jaunimo karjeros kompetencijų valdymas“. Galime 

didžiuotis, kad mūsų gimnazijos valančiukų kuopa, aktyviai dalyvaudama respublikinio Vyskupo M. 

Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio veikloje, gali patekti į respublikinius renginius ir ten atstovauti 

Skuodo rajonui , o kartu ir Žemaitijai. Šių metų pavasarį valančiukai dalyvavo LMNŠC 

respublikiniame projekte ,,M. Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte“ kartu su Kretingos 

rajono Kūlupėnų pagrindinės mokyklos mokiniais. Svarbiausias projekto ,,Atrask save vis iš naujo“ 

renginys buvo regioninė vakaronė ,,Po Žemaitijos dangumi“, kurioje dalyvavo 5 Suvalkijos 

mokyklų valančiukai ir jų vadovės. Šio projekto veiklomis Kuopa stiprina gimnazijos partnerystę su 

kitų rajonų mokyklomis bei kitomis  valstybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis. 

           Sėkmingai gimnazijos neformaliojo švietimo veiklą papildo bibliotekos vedėjos iniciatyvos. 

Šiais mokslo metais įsteigtas ,,Knygų mylėtojų klubas“, kuris sudarys sąlygas produktyviam 

mokinių užimtumui po pamokų. Kubo nariai dalyvauja knygų skaitymo skatinimo projektais. Jie 
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aktyviai dalyvavo respublikiniame populiariausios ,,Paauglių literatūros“ knygos rinkimuose ir buvo 

pakviesti dalyvauti baigiamajame renginyje Vilniuje.  

Šiais metais stengėmės ir toliau dalyvauti respublikiniame projekte ,,Kam to reikia“ (vadovė - 

pavaduotoja V.Jonkuvienė), kurį planuojame tęsti ir ateityje. Metų eigoje kvietėme į gimnaziją 

įvairių profesijų žmones , kurie vedė užsiėmimus (paskaitas, mokymus)  mokiniams pagal atitinkamo 

amžiaus  poreikius. Atvykę lektoriai kalbėjo, kaip pasirinkti savo profesiją ir kaip teisingai išnaudoti 

savo proto galias bei kaip tinkamai išnaudoti savo laiką. Pagal šį projektą įgyvendinta 30 veiklų, 7 

veiklos siūlomos, 38 veiklos derinamos (bendras savanoriavimo laikas – 28 val. 25 min.). 
      Ypač daug šis projektas šiais metais pateikė ugdymo karjerai internetinių pamokų vyresniųjų 

klasių mokiniams, kurias galėjome stebėti per dorinio ugdymo, pilietiškumo pamokas bei per klasės 

valandėles. Manome, kad šis projektas puikiai atliepė mūsų gimnazijos ugdymo karjerai prioritetą ir 

sustiprino mokinių savęs pažinimo bei mokėjimo mokytis  kompetencijas. 

               Laimėtas ir įgyvendintas ugdymo karjerai Lietuvos Žemės ūkio ministerijos projektas 

,,Šviečiamoji gyvulininkystė“, kurio programoje ,,Augink, rūpinkis, mylėk“  galėjo dalyvauti 5-8 

klasių  mokiniai lankantys ugdymo karjerai būrelį. Šis projektas sudarė sąlygas mokiniams nuvykti į 

edukacinius ugdymo karjerai užsiėmimus Joniškio žemės ūkio mokykloje ir kitose pasirinktose 

vietose (kaip antai: Salantų ,,mini“ zoo ūkis, privatus žirgynas Kūlupėnuose ir kt.).                                     

2016m. pabaigoje parašiau ir laimėjome LMNŠC inicijuotą neformaliojo mokinių švietimo veiklų  

projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-

0001) edukacinių programų ir kūrybinių partnerysčių veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, 

žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techninius išteklius. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, o 

projekte numatytos veiklos (pažintinės išvykos su edukacijomis) bus  įgyvendinamas 2017 – 2018 

metais.                   

  Statistinė informacija apie projektinę veiklą  

 

Įgyvendinta projektų Skaičius Komentaras 

Įgyvendinta SB lėšomis finansuotų projektų  4  3 - vaikų socializacijos ir 

pilietiškumo projektas, 1- jaunimo 

tarybos lėšomis valančiukų projektas 

Įgyvendinta VB ir įvairių fondų lėšomis 

finansuotų projektų 

3 1.“Renkuosi mokyti“  VšĮ Mokyklos 

tobulinimo centras; 

2.“Aktyviosios klasės sprendimas“ – 

ŠMM, UPC ir ,,Alma litera“; 

3. „Mes rūšiuojam“- Nacionalinis 

aplinkosauginis projektas. 

Projektinėje veikloje dalyvavusių mokinių 

skaičius  

650 

Mosėdžio 

gimnazijos 

mokinių 

Projekto veiklose, pridėjus 

partnerius, dalyvavo dar 120 kitų 

mokyklų mokinių. 

Bendra projektų vertė, € 6550   

 

                                 Mokinių laimėjimai rajono ir šalies olimpiadose bei konkursuose 

 

2016 m. mokiniai rajone laimėjo daugiau prizinių vietų negu 2014 -2015 metais, o šalies 

konkursuose taip pat pelnyta nemažai laimėjimų. Šiais  mokslo metais gimnazijos bendruomenė 

džiaugiasi ir didžiuojasi tokiais mūsų mokinių pasiekimais rajono bei šalies olimpiadose, 

konkursuose ir varžybose: 
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Dalyvavimas Skaičius Laimėjimai Skaičius 

Mokinių, dalyvavusių įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose 

skaičius  

410 Mokinių, laimėjusių įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose 

skaičius  

43 

Mokinių, dalyvavusių įvairiuose 

respublikiniuose renginiuose 

skaičius 

40 Mokinių, laimėjusių įvairiuose 

respublikiniuose renginiuose 

skaičius 

11 

 

Prevencinės programos 

Prevencinė programa ,,Antras žingsnis“, skirta 1 ir 2 klasių  mokiniams. Šios programos 

tikslas – vystyti vaikų empatijos įgūdžius. Pagal šią programą ir ankstesniais, ir 2016 metais mūsų 

mokiniai mokėsi  atpažinti savo ir kitų jausmus, ir  mokomi suprasti, kad žmonės gali skirtingai jausti 

bei galvoti toje pačioje situacijoje. Jos įgyvendinimas integruojamas į dalykų (gimtosios kalbos, 

tikybos, gamtos pažinimo, kūno kultūros ir kt.) pamokas bei į klasės valandėles. 

Prevencinė programa ,,Įveikime kartu“ įgyvendinama 2 ir 3 klasėse. Ši programa skirta 

mokinių psichologinių problemų sprendimui. Mokiniai žaisdami, dirbdami grupėse, padeda vienas 

kitam įveikti sunkumus. Programa integruojama į klasės veiklą, dažniausiai užsiėmimai vyksta klasės 

valandėlių metu. 

,,Valančiukų ugdymo programa“  - tai vyskupo M.Valančiaus Lietuvos Blaivybės 

sąjūdžio parengta vaikų ugdymo programa, kuri pasisako prieš alkoholio ir tabako  vartojimą bei 

kitus žalingus įpročius iki pilnametystės. Ši programa ugdo sveiką gyvenseną, stiprina mokinių 

socialinius įgūdžius, skatina mokinių meninę saviraišką ir ugdo jų tautiškumą bei pilietiškumą.           

Mūsų gimnazijoje jau apie 20 metų veikia Valančiukų kuopa, kurios veikla nukreipta į žalingų 

įpročių prevencija. Šios Kuopos veikloje dalyvauja 5 – 8 klasių mokiniai ir savanorystės principu 

jungiasi 1-2 gimn. klasių mokiniai. 

,,Alkoholio, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė programa“  

yra integruojama į mokomuosius dalykus bei įtraukta į klasės ugdomąją veiklą visose klasėse.  

  

PROJEKTAI 2016m. 

 

Eil. 

Nr. 

  

Projekto lygmuo, 

iniciatoriai  

Projekto 

pavadinimas 

Vadovo kategorija, 

v., pavardė, partneriai 

Laimėjimas, 

lėšos 

1. Švietimo ir mokslo 

ministerija, Ugdymo 

plėtotės centras, 

„Alma litera“ įmonių 

grupę atstovaujanti 

leidykla „Šviesa“, 

UAB „Alma litera 

sprendimai“. Skuodo 

rajono savivaldybės 

administracija. 

„Aktyviosios 

klasės sprendimas 

geresniam 

mokymui (si): 

skaitmeninis 

turinys, 

formuojamojo 

vertinimo 

metodika ir 

technologijos“ 

 

Koordinatorė – 

direktorė A. Šverienė; 

Darbo grupė: 

I. Kaniavienė 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė, 

A. Kleivienė. 

Aktyvioji klasė 

(interaktyvių 

priemonių 

komplektas, 

mokymai ir 

metodinės bei 

technologinės 

paslaugos 

mokytojams). 
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2. Europos socialinis 

fondas. Kuriame 

Lietuvos ateitį. 

Vilkaviškio 

vyskupijos BS Kazlų 

Rūdos skyrius. 

Dalyvavome 

projekte 

„Blaivi tauta – 

laisva tauta“ 

(VP1-1.3-SADM-

01-K-02-012)  

 Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė  

Konferencija, 

seminaras, 

mokymai 

tėveliams, įkurta 

prevencinės 

programos 

„Linas“ grupė. 

3. UAB „Atliekų 

tvarkymo centras“; 

Gamintojų ir 

importuotojų 

asociacija. 

„Mes rūšiuojame“ Koordinatorius – 

V. Pajarskas, jaunieji 

gamtininkai, klasių 

auklėtojai 

 310 eurų 

4. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

 

Pilietiškumo ir 

tautiškumo ugdymo 

projektas 

„Amatai ir 

tradicijos 

Lietuvoje seniau ir 

dabar - 9 “ 

Koordinatorė – 

istorijos mokytoja 

metodininkė 

L. Sėlenienė, 

mokytojai: 

R. Staškuvienė, 

A. Kleivienė, 

V. Pajarskienė 

L. Šverys, V. Pajarskas 

1600 eurų 

5. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

 

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Ateik ir pakviesk 

draugus – 10“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė ir 

lietuvių kalbos bei 

estetinių 

dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

 890 eurų 

6. 

 

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

  

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Mums gera, kai 

mes kartu - 9“ 

Koordinatorė – 

mokytoja metodininkė 

A. Kleivienė ir 

pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

1100 eurų 

 7. Skuodo rajono 

Mosėdžio gimnazija, 

Skuodo rajono 

Mosėdžio seniūnija. 

  

Jaunimo iniciatyvų 

projektas per m. m. 

„Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos 

- 9“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja V. Jonkuvi

enė, Mokytojai: A. 

Drakšas, 

S.Matulevičius, G.Kova 

1000 eurų 

Gimnazijos, 

seniūnijos, rėmėjų 

ir dalyvių lėšos. 

8. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

  

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Sėkmės link " 

 Koordinatorė - 

pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovai 

 2901, 35 eurai 

9. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Kelias į Olimpą“ 

Koordinatorė – pradinių 

klasių vyresnioji 

mokytoja A. Kidykienė 

ir sportinio ugdymo 

būrelių vadovai 

1020 eurų 
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10. Sveikatos apsaugos 

ministerija,  

Švietimo ir mokslo 

ministerija,  

Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos 

centras,  

Nacionalinis maisto ir 

veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas ir 

kt. LPF „Maisto 

bankas“. 

Valstybinių 

institucijų, socialiai 

atsakingo verslo bei 

nevyriausybinio 

sektoriaus 

iniciatyva – sveikos 

gyvensenos ugdymo 

programa 

„Sveikatiada“ 

Klaipėdos apskrities 

mokyklų konkursas 

„Sveikatiados 

žaidynės“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. 

Mokytojai: 

L. Sėlenienė, 

A. Jonušienė, 

A. Aklienė, G. Kova 

Laimėtos prizinės 

vietos (I-5 kl., II-

6 kl.), judriųjų 

žaidimų aikštelė, 

stalo ir kt. 

žaidimų 

komplektai. 

11.  VšĮ Mokyklų 

tobulinimo centras. 

 

Programa 

„Renkuosi 

mokyti“ 

Koordinatorė – 

direktorė A. Šverienė;  

Mentorius – 

V. Gailienė, 

mokytoja – I. Lebedytė  

Dviejų metų 

darbo sutartis su 

VU absolvente 

Ieva Lebedyte. 

Seminarai, 

komandos 

nariams, 200 

akademinių val. 

mokymai 

mokytojai.  

 

II. SSGG  

Stiprybės 

1. Puoselėjama gimnazijos kultūra, saugomos tradicijos. 

      2. Švari, tvarkinga, estetiška ir  jauki gimnazijos aplinka. 

      3. Ugdomoji veikla kryptingai nukreipta į gimnazijos tikslų įgyvendinimą. 

4. Geras gimnazijos mikroklimatas, bendruomenės susitelkimas ir bendradarbiavimas. 

5. Stiprūs gimnazijos ryšiai su partneriais. 

6. Mokytojai skaito pranešimus rajoninėse ir respublikinėse konferencijose.                   

7. Mokiniai sėkmingai dalyvauja rajono ir šalies olimpiadose, konkursuose bei varžybose. 

8. Organizuojama daug ugdymo karjerai ir edukacinių išvykų mokiniams. 

9. Įgyvendinami įvairūs rajono, šalies ir tarptautiniai projektai. 

10. Sudarytos sąlygos IKT  ir kitos aparatūros naudojimui ugdymo procese. 

11. Organizuojami trišaliai (mokiniai - tėveliai – mokytojai) susirinkimai. 

12. Teikiama pagalba mokiniams (spec. pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas). 

13. Priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikiamos įvairios ugdymosi galimybės. 

14. Organizuojama daug įvairių renginių (koncertai, susitikimai, akcijos ir kt.). 

15. Suteiktos galimybės mokytis robotikos. 

16. Sudarytos sąlygos mokytis papildomai (organizuojamos konsultacijos). 

 

Silpnybės 

1. Didelis pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties. 

2. Mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas. 

3. Neefektyvi, tobulintina drausminimo sistema. 

4. Patyčios tarp pradinių klasių ir 5-8 klasių mokinių. 

5. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas.    

6. Tarpdalykinės integracijos ir kolegialaus grįžtamojo ryšio nebuvimas. 
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7. Kai kuriuose kabinetuose nusidėvėjusi grindų danga, seni mokinių suolai.     

 

Galimybės 

1. Ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimas. 

2. Kryptingai orientuoti vertinimą į kiekvieno mokinio individualią pažangą, pasirenkant 

fiksavimo metodus. 

3. Mokytojai turi galimybę kelti kvalifikaciją ir perteikti gerąją patirtį kolegoms. 

4. Tobulinti gimnazijos mokinių uniformą įvedant jos priedus. 

5. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekį. 

6. Dalintis gerąja patirtimi, įgyta dalyvaujant įvairiuose mokymuose, seminaruose, kituose 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

7. Daugiau mokytis iš kolegų gerosios patirties, vesti ir stebėti atviras pamokas. 

8. Įtraukti į ugdymo proceso organizavimą mokinių tėvelius. 

9. Įkurti daugiau poilsio erdvių gimnazijoje ir įsteigti spinteles mokiniams. 

 

Grėsmės 

1. Mažėja mokinių mokymosi motyvacija,  daugėja jų destruktyvaus elgesio atvejų.              

2. Socialinė aplinka neigiamai įtakoja mokinių bendravimo kultūrą ir mokykloje.                               

3. Mažėjant klasių komplektams ir pamokų krūviams, mokytojai patiria emocinį diskomfortą, 

mažėja motyvacija darbui. 

4. Žalingų įpročių ir patyčių plitimas mokinių tarpe. 

5. Tėvų ar globėjų nenoras atsakomybę už vaikų auklėjimą dalintis su mokykla. 

6. Higienos normų reikalavimai prasilenkia su mokyklos galimybėmis. 

III. VIZIJA 

Mosėdžio gimnazija – mokinių, tėvų ir mokytojų bendruomenė, pagrįsta tolerancijos, 

bendradarbiavimo principais ir siekianti: 

 laiduoti aukštą ugdymo kokybę; 

 tenkinti visų ugdytinių poreikius; 

 išugdyti pasirengusį visą gyvenimą mokytis jaunuolį; 

 formuoti laisvą ir demokratišką asmenybę. 

IV. MISIJA 
Mosėdžio gimnazija teikia pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir organizuoja 

priešmokyklinį ugdymą Mosėdžio ir aplinkinių kaimų mokiniams. 

Mokykla ugdo dorą, kultūringą, siekiantį žinių, savarankišką, atsakingą pilietį, gebantį 

gyventi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, sudaro sąlygas tenkinti pažinimo poreikius ir 

tobulėti, perteikia tautinės ir etninės kultūros pagrindus. 

V. FILOSOFIJA 

Žmogaus buvimas yra vertingas tada, kai jis autentiškas, žmogiškas, turintis kūrybinio 

veržlumo užtaisą. Tik atskleisdamas savo prigimties kūrybines priedermes, žmogus patiria dvasios 

džiaugsmą. Mes patys mokykloje susikuriame tokį pasaulį, kuriame norime gyventi. 

SVARBIAUSIA, KAD VIENAS KITAM RŪPĖTUME. 
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VI. MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 TIKSLAS. Siekti aukštesnės kiekvieno mokinio ugdymo(-si) kokybės ir veiksmingumo, pereinant 

nuo mokymo prie mokymosi.  

1. Uždavinys 

Padėti mokiniams stebėti, fiksuoti bei valdyti savo mokymąsi ir priimti sprendimus dėl tolesnių 

veiksmų stiprinant savo mokėjimo mokytis gebėjimus. 

2. Uždavinys 

Tobulinti pamokos kokybę. 

2 TIKSLAS. Auginti gimnazijos bendruomenės kultūrą ir kurti palankią socialinę emocinę     

  aplinką. 

1. Uždavinys 

         Puoselėti gimnazijos bendruomenės kultūrą, siekiant ugdyti pilietiškai brandžią asmenybę. 

2. Uždavinys 

Organizuoti ugdymą(-si) karjerai, stiprinant vertybines nuostatas ir mokant kritiškai mąstyti     

         bei atsirinkti. 

         3. Uždavinys 

         Kurti pozityvią emocinę aplinką, stiprinant kiekvieno bendruomenės nario atsakomybę,    

         geranoriškumą ir įsipareigojimus. 

VII. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

1  tikslas - Siekti aukštesnės kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo,  

              pereinant nuo mokymo prie mokymosi.  

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data  Atsakingi 

1.1. Padėti 

mokiniams 

stebėti, fiksuoti 

bei valdyti savo 

mokymąsi ir 

priimti 

sprendimus dėl 

tolesnių veiksmų 

stiprinant savo 

mokėjimo 

mokytis 

gebėjimus. 

 

1. Naudoti parengtus esminių mokinio 

kompetencijų ugdymo stebėjimo, fiksavimo 

įrankius, jų paskirtį bei struktūrą.  

(http://mokomes5-8.ugdome.lt/ 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-

8/biblioteka/sablonai/). 

Iki 

mokslo 

metų 

pabaigos 

A. Šverienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai, 

1 tikslo 

įgyvendinimo 

grupė 

2. Vykdyti gerosios patirties sklaidą 

analizuojant pasirinktų mokinio asmeninės 

pažangos (toliau MAP) stebėjimo ir fiksavimo   

įrankių taikymo veiksmingumą. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

A. Šverienė, 

1 tikslo 

įgyvendinimo 

grupė 

3. Tobulinti MAP stebėjimo formas. 

Apsvarstyti pateiktą gerąją patirtį metodinėse 

grupėse ir individualiai taikyti ugdymo 

procese. 

Per visus 

m. m. 

 

A. Šverienė, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai  

4. Sukurti ir taikyti ilgalaikius MAP stebėjimo 

bei fiksavimo instrumentus.  

Iki 

lapkričio 

mėn. 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

 5. Vertinti ir analizuoti kiekvieno mokinio 

daromą pažangą, lyginant su ankstesniais 

akademiniais įvairių sričių pasiekimais pagal 

išsikeltus tikslus. 

Per visus 

m. m. 

 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

http://mokomes5-8.ugdome.lt/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
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6. Analizuoti mokinių pasiekimų pokyčius ir  

teikti rekomendacijas mokytojams. 

Per visus 

m. m. 

A. Šverienė, 

klasės 

auklėtojai, 

dalyko 

mokytojai 

7. Susisteminti ir apibendrinti ilgalaikius 

stebėjimo patirtis.   

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

Administracija 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

1. 90% 5–8 kl. dirbančių mokytojų susipažins su parengtais mokinio kompetencijų 

pažangos stebėjimo, fiksavimo įrankiais, jų paskirtimi bei struktūra. Projekto        

„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų 

ugdymas“.  

2. Bus organizuota tikslinės grupės mokytojų (3-5 pranešimai) gerosios patirties 

sklaida apie MAP vertinimo įrankių taikymo veiksmingumą.  

3. Iš kiekvienos metodinės grupės 60 % mokytojų  išbandys MAP pasirinktus 

vertinimo įrankius ugdymo procese. 

4. Priimti bendri susitarimai metodinėse grupėse  apie MAP stebėjimą ir skatinimą 

pamokose. 

5. Bus dalyvaujama konferencijose, seminaruose, metodinėse dienose siekiant 

sužinoti respublikos mokyklų MAP patirtį.   

6. Mokinių, perėjusių į aukštesnį pasiekimų lygmenį, skaičiaus didėjimas. 

7. Klasių vadovų metodinė grupė parengs ilgalaikę MAP stebėjimo formą. 

8. 90% klasių vadovų vykdys ilgalaikę MAP stebėseną. 

 

1.2. Tobulinti 

pamokos kokybę 

1. Teorinės medžiagos studijavimas apie 

uždavinio, nukreipto į diferencijavimą ir 

individualizavimą bei išmokimo pamatavimą 

pamokoje, formulavimą.  

Vasario -

kovo mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

2. Praktinė veikla grupėse apie uždavinio 

formulavimą. 

Kovo 

mėn. 

V. Gailienė 

3. Gerosios patirties sklaida: teorinis praktinis 

užsiėmimas  apie šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymosi metodus. 

Kovo 

mėn. 

I. Lebedytė,  

El. Petrauskienė 

4. Teorinis užsiėmimas ,,Vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje“. 

Kovo 

mėn. 

A. Drakšas 

5. „Kviečiu į pamoką“  - kolegos pamokų 

stebėjimas ,,Nuo uždavinio iki rezultato 

pamatavimo“.  

Vasario-

gegužės 

mėn. 

Metodinė taryba 

6. Mokytojų gerosios patirties paieška ir 

sklaida metodinėse grupėse  

,,Mokinių išmokimo stebėjimas  ir fiksavimas 

pamokoje. Sukauptos informacijos 

panaudojimas pamokos kokybei gerinti“. 

Gegužės 

mėn. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

7. Išmokimo stebėjimo pamokoje formų 

parengimas ir praktinis taikymas pamokoje 

Birželio ir 

rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Metodinių gr. 

pirmininkai 

8. Nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo  (diagnostinių testų) 2 klasių 

mokiniams rezultatų analizė, siekiant įvertinti 

Gegužės 

mėn. 

A. Šverienė 
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mokinių mokymosi pasiekimus ir diagnozuoti 

problemas. 

9. Nacionalinio mokinių pasiekimų 6 kl. ir 8. 

patikrinimo analizė, siekiant įsivertinti 

mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti 

grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą kl 

ugdymo kokybei gerinti. 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

D. Šiaulienė 

10. Bandomųjų brandos egzaminų ir PUPP 

organizavimas, rezultatų palyginimas su 

metiniais įvertinimais, nurodant sėkmes ir 

nesėkmes. Išvadų panaudojimas ugdymo 

proceso tobulinimui.  

Vasario – 

balandžio 

mėn.  

D. Šiaulienė 

11. Mokinių apklausa dėl 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių, 

konsultacijų aktualizuojant ugdymo turinį, 

orientuotą į mokinių poreikius. 

Balandžio 

mėn. 

D. Šiaulienė 

12. PUPP, brandos egzaminų rezultatų 

analizės duomenų panaudojimas ugdymo 

procese. 

Rugsėjo 

mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 90% mokytojų savarankiškai arba grupėse analizavo teorinę medžiagą apie uždavinio, 

nukreipto į diferencijavimą ir individualizavimą bei išmokimo pamatavimą pamokoje, 

formulavimą. 

 100%  mokytojų parengs ir grupėse pateiks bei išanalizuos parengto pamokos uždavinio 

tinkamumą.   

 90% mokytojų dalyvaus teoriniame praktiniame užsiėmime  apie šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymosi metodus bei teoriniame užsiėmime ,,Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“. 

 70% mokytojų kvietė kolegą į pamoką ir mokėsi vieni iš kitų apie diferencijavimą, 

individualizavimą, aktyviuosius mokymosi metodus, išmokimo pamatavimą pamokoje. 

 Parengti susitarimai dėl išmokimo stebėjimo ir fiksavimo pamokoje formų. 

 Išsami Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo  analizė tėvų + mokinių + mokytojų 

užsiėmimuose,  metodinėse grupėse,  mokytojų tarybos posėdyje. 

 Parengtos išvados dėl bandomųjų PUPP ir bandomųjų brandos egzaminų rezultatų 

panaudojimo įgyvendinant dalykų programas. 

 Parengti siūlymai Gimnazijos ugdymo plano 2017-2018 m. m. rengimo grupei dėl mokinių 

poreikių tenkinimo. 

 Parengtos išvados  dėl PUPP, brandos egzaminų rezultatų gerinimo. 

 

 2 tikslas – Auginti gimnazijos bendruomenės kultūrą ir kurti palankią socialinę emocinę     

                      aplinką. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data  Atsakingi 

2.1. Puoselėti 

gimnazijos 

bendruomenės 

kultūrą, siekiant 

ugdyti pilietiškai 

brandžią 

asmenybę. 

1.  Etiketo formavimas ir  bendravimo kultūros 

auginimas (,,Mandagumo savaitė“,  klasės 

valandėlės etiketo tema, diskusija ,,Jauno 

žmogaus vertybės“, viktorina  kultūringo 

elgesio temomis ir kt.). 

Spalis - 

lapkritis 

3 tikslo darbo 

grupė, klasių 

auklėtojai 

2. Psichologės susitikimai: 5-8 kl. apie savęs 

pažinimą ir vertinimą;1-4 gimn. kl. savo galių 

 Psichologė 

 G. Čiunkaitė, 
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pažinimas ir savo veiksmų vertinimą bei 

atsakomybes. 

klasių auklėtojai 

3. Anoniminė apklausa dėl žalingų įpročių 

paplitimo. 

Balandis Soc. pedagogė   

D. Baužienė 

4. Sveikatos priežiūros specialistės susitikimai 

su 5-8 kl. dėl žalingų įpročių ir sveikos 

gyvensenos. 

Gegužė Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

5. Tėvų švietimas:  susitikimai su psichologe 

(vertybių ugdymas šeimoje); 

su sveikatos priežiūros specialiste (žalingų 

įpročių temomis). 

Balandis - 

gegužė 

Gimnazijos 

administracija 

6. Gerumo auginimas advento metu           

(akcija ,,Kalėdiniai sveikinimai seniems, 

vienišiems žmonėms“, gerumo akcijos, 

,,Knygų Kalėdos“, ,,Angelo įteikimo 

ceremonija“ ir kt.). 

Gruodis 3 tikslo darbo 

grupė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

* mokiniai gaus žinių apie savęs ir savo galių pažinimą bei žalingų įpročių pasekmes; 

* gimnazijos bendruomenės nariai aktyviau įsitrauks į gimnazijos tarpusavio bendravimo 

tobulinimą ir tolerantiškų santykių kūrimą. 

* tėvai bus nuolat kviečiami į gimnazijos renginius, diskusijas,  į prevencines ir projektines veiklas;  

* jauni žmonės dalyvaus viktorinoje, diskutuos ir patys įvardys jiems svarbias gyvenimo vertybes.  

 

2.2. Organizuoti 

ugdymą(-si) 

karjerai, 

stiprinant 

vertybines 

nuostatas ir 

mokant kritiškai 

mąstyti bei 

atsirinkti. 

 

1.Informacijos apie karjerą, mokymąsi ir 

profesijų pasaulį ieškojimas (teikimas) ir 

efektyvus panaudojimas (projektas ,,Būsiu“). 

Per visus 

m. metus 

V. Jonkuvienė, 

klasės 

auklėtojai 

2. Tikslo siekimo ,,kopėtėlių“ ir karjeros 

planų pildymas bei nuolatinis atnaujinimas. 

 

Per visus 

m. metus 

V. Jonkuvienė, 

klasės 

auklėtojai 

3. Pažintiniai ir veiklinimo vizitai į mokyklas, 

įmones, įstaigas. Tikslinės išvykos į 

edukacijas muziejuose ir kt. (projektas 

,,Neformaliojo švietimo veiklų plėtra“). 

Per visus 

m. metus 

V. Jonkuvienė, 

klasės 

auklėtojai 

 4. Susitikimai su žymiais, sėkmingais ir kt. 

įdomiais žmonėmis (projektas „Padrąsinti. 

Įkvėpti. Palaikyti“). 

Per visus 

m. metus 

V. Jonkuvienė, 

klasės 

auklėtojai 

5. Karjeros diena ,,Pasirinkimų labirintai“ Balandis V. Jonkuvienė, 

klasės 

auklėtojai 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

* gimnazijos mokiniai turės galimybes susipažinti su mokyklomis, įstaigomis bei verslo įmonėmis 

ir mokysis kritiškai vertinti aplinką ir pasirinkti;   

*  mokiniai dalyvaus  edukaciniuose užsiėmimuose muziejuose ir  ugdysis gebėjimus tinkamai 

pasirinkti (numatomos 6 išvykos); 

* atvykę įžymūs žmonės, papasakoję savo sėkmės istorijas, moksleivius įkvėps ir padrąsins siekti 

užsibrėžtų svajonių ir tikslų (planuojama nemažiau 10 susitikimų). 

2.3. Kurti 

pozityvią emocinę 

aplinką, 

stiprinant 

kiekvieno 

1. Gavėnios  prasmės ieškojimai ir atradimai 

(susitikimai su dvasininkais, rekolekcijos,  

klasės valandėlės gerumo tema, katalikiškų 

organizacijų išvyka į Šiluvą ir kt.). 

 

Kovas - 

balandis 

 

A. Jonušienė, 

M. Petrauskaitė, 

V. Jonkuvienė 
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bendruomenės 

nario 

atsakomybę, 

geranoriškumą, 

 ir 

įsipareigojimus. 

 

2. Užtikrinti realų laikymąsi taisyklių ir 

tvarkų, reglamentuojančių drausmės bei 

elgesio  reikalavimus gimnazijoje. 

 

Per visus 

mokslo 

metus 

Klasės vadovų 

metodinis 

būrelis, soc. 

pedagogė 

3. Vertybinių nuostatų auginimas 

(formavimas) per pasakas (savaitė ,,Sekame 

pasakas vieni kitiems“ : skaitymas, diskusijos, 

inscenizavimas, pasakų festivalis). 

Spalis 

(lapkritis) 

3 tikslo darbo 

grupė, klasės 

auklėtojai 

4. Angelo nominacijos nominantų aplanko 

sukūrimas. 

Gegužė - 

birželis 

J. Petrauskienė, 

L. Šverys 

5. Iššūkis – aktyvių mokinių grupės 

susitikimas su gimnazijos bendruomene dėl 

palankesnės emocinės aplinkos kūrimo: 

* klasės valandėlės gimnazijos  mikroklimato 

gerinimo tema; 

* 3 susitikimai (mokiniai - tėvai – klasių 

auklėtojai ) pagal klasių koncentrus emocinės 

aplinkos gerinimo tema; 

* atskirų klasių koncentrų atstovų ir 

gimnazijos administracijos susitikimas su 

LMS Skuodo skyriaus atstovais iššūkiui – 

kurti pozityvesnę emocinę aplinką 

gimnazijoje. 

Kovas – 

balandis  

3 tikslo darbo 

grupė, klasės 

auklėtojai, 

gimnazijos 

administracija 

 

 

 

 

 

 

6. Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas, 

įtraukiant juos į ugdymo proceso 

organizavimo, prevencinę ir projektinę veiklą 

(projektas ,,Kino klubas“) 

Per visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos 

administracija,  

L. Sėlenienė, 

klasių 

auklėtojai. 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

* gimnazistai skaitys pasakas ir organizuos jų aptarimus bei padės statyti inscenizacijas žemesniųjų 

klasių mokiniams (bus perskaityta ir aptarta ne mažiau 10 pasakų ir  pastatytos ne mažiau 5 

inscenizacijų); 

* katalikiškų vertybių stiprinimui bus organizuojami tiksliniai susitikimai su dvasininkais, 

vienuoliais bei kt. ir tikslinė išvyka į Šiluvą  bei į Lietuvos Katalikiško Jaunimo dienas vasarą; 

* mokiniai bus pratinami laikytis mokymosi sutarties reikalavimų ir vidaus tvarkos bei tarpusavio 

bendravimo susitarimų ne tik pamokų, bet ir pertraukų bei kitų renginių metu; 

* bus įgyvendintas iššūkis – mokinių aktyvas susitiks neformaliai su mokyklos bendruomene ir 

ieškos būdų, kaip paversti emocinę aplinką mokykloje pozityvesne ir draugiškesne kiekvienam.  
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VIII. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžiai Atsakingas Data Laukiamas rezultatas 

1. 1.1. 2016 m. gimnazijos veiklos 

analizė. Gimnazijos veiklos 

prioritetai 2017 metams. 

1.2. 3-ojo tikslo - vertybių 

auginimo - įgyvendinimo 

analizė. 

A. Šverienė 

 

 

 

V. 

Jonkuvienė 

Sausio 

mėn. 

Parengta ir pristatyta 2016 m. 

veiklos ataskaita. 

Numatyti gimnazijos veiklos 

prioritetai 2017 m. 

Pristatyti 3 prioriteto 

įgyvendinimo rezultatai. 

2. 2.1. 1-8, 1-4 gimnazinių klasių 

II-ojo trimestro rezultatų 

analizė. 

 

 

 

2.2. Abiturientų brandos 

egzaminų pasirinkimų ir II 

pusmečio įvertinimų atitikmuo 

 

 

 

2.2. 1-ojo veiklos tikslo – 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

– įgyvendinimo geroji patirtis. 

 

2.3. 3-ojo tikslo – gimnazijos 

bendruomenės kultūros 

auginimo  - pristatymas. 

 

D. Šiaulienė 

 

 

 

 

 

D. Šiaulienė 
 

 

 

 

 

 

 

A. Šverienė 

 

 

V. 

Jonkuvienė 

Kovo 

mėn. 

Išanalizuoti II-ojo trimestro 

rezultatai, pristatyta statistinė 

lyginamoji ataskaita pagal 

pasiekimų lygmenis, klasių 

pažangumo ir lankomumo 

pokyčiai, pateiktos išvados. 

Pristatyti abiturientų brandos 

egzaminų pasirinkimai. Pateikta 

egzaminų pasirinkimų su II 

pusmečio įvertinimais 

lyginamoji analizė. 

 

Pristatyti pažangos stebėjimo, 

fiksavimo įrankiai, perduota 

geroji patirtis. 

 

Pristatytas 3 tikslo – gimnazijos 

kultūros auginimo – uždaviniai 

bei gimnazijos emocinio 

mikroklimato gerinimo 

uždaviniai. 

3. 3.1. 4 gimnazinių klasių 

bandomųjų egzaminų ir metinių 

rezultatų analizė. 

 

 

 

 

3.2. Vidaus įsivertinimo 

rezultatų analizė. 

 

 

3.3. Gimnazijos socialinio 

emocinio mikroklimato 

gerinimo ir iššūkio ,,Emocija+“ 

situacijos analizė. 

Egzaminuo-

jamų dalykų 

mokytojai, 

D. Šiaulienė 

 

 

 

R. Staškuvienė 

A. Šverienė 

 

 

V. 

Jonkuvienė 

 

 

Gegužės 

mėn. 

Išanalizuoti vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

rezultatai, abiturientų 

bandomųjų egzaminų atitiktis 

metinių ir bandomųjų egzaminų 

rezultatams.  

 

Išskirti veiklos rodikliai 

giluminiam įsivertinimui. 

 

 

 Pristatyti iššūkio ,,Emocija+“ 

įgyvendinimo rezultatai ir 

numatyti tolesni emocinio 

mikroklimato gerinimo 

žingsniai. 

4. 4.1. 1-5 klasių mokinių metinių 

pasiekimų ir pažangos rezultatų 

analizė. 

 

 

1-5 klasių 

vadovai, 

A. Šverienė 

 

 

Gegužės 

mėn. 

Nustatyti visų 1-4 klasių 

mokinių pasiekimų lygmenys 

atitinkantys mokymosi 

pasiekimus. Išanalizuoti 5 

klasių mokinių ugdymosi 
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4.2.  2, 4 klasių mokinių. 

Nacionalinio  pasiekimų 

patikrinimo rezultatų analizė. 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Apklausos ,,Neformaliojo 

švietimo pasiūla ir paklausa“ 

pristatymas ir analizė. 

 

 

D. Šiaulienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

Jonkuvienė 

rezultatai 

 

Išanalizuoti 2, 4 klasės mokinių 

nacionalinio pasiekimų 

patikrinimo rezultatai, gebėjimų 

atitikimas pasiekimų 

lygmenims. 4-os klasės 

pristatymas dalykų mokytojams, 

atsižvelgiant į mokinių siekimus 

ir pažangą 

 

Pristatyti apklausos rezultatai ir 

aptartos neformaliojo švietimo 

pasiūlos galimybės. 

5. 5.1. 6-8 klasių, 1-3 gimnazinių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesniąją klasę svarstymas. 

 

5.2. 2 gim. klasės mokinių 

lietuvių k. (gimtosios) ir 

matematikos bandomųjų 

egzaminų ir metinio rezultatų 

analizė.  

 

5.3. Tolesnis 2 gim. klasių 

mokinių pasirinkimas. 

 

 

5.4. 6, 8 klasių Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė.  

 

5.5. Parengto Mosėdžio 

gimnazijos UP 2017-2018 

m. m. projekto svarstymas. 

Klasių 

vadovai, 

D. Šiaulienė.  

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 

D. Šiaulienė, 

 

 

D. Šiaulienė, 

 

 

 

D. Šiaulienė 

 

Birželio 

mėn. 

Parengta mokinių pasiekimų 

rezultatų analizė.  

 

 

Pateiktos išvados kaip  2 gim.  

kl. mokiniai pasirengę PUPP. 

 

 

 

Parengtas 2 gimnazinių klasių 

mokinių vidurinio ugdymo 

dalykų individualių pasirinkimų 

projektas.  

 

Parengta 6, 8 kl. pasiekimų 

patikrinimo  analizė. 

 

 

Parengtas gimnazijos ugdymo 

plano projektas 2017-2018 

m. m. 

6. 6.1. 2016-2017 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

ugdymo plano 2017-2018 m. m. 

pristatymas 

 

6.2. Tarpinis mokyklos metinės 

veiklos rezultatų vertinimas. 

 

 

6.3. 4 gim. klasių egzaminų 

rezultatų analizė ir tolesnis 

abiturientų pasirinkimo kelias. 

D. Šiaulienė 

 

 

 

 

 

A. Šverienė, 

 

 

 

D. Šiaulienė 

Rugpjū-

čio mėn. 

2016-2017 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė. 

Parengtas gimnazijos UP 2017-

2018 m. m.  

 

Pateiktas gimnazijos metinės 

veiklos rezultatų tarpinis 

vertinimas. 

 

Parengtas 4 gim. klasių 

egzaminų rezultatų palyginimas 

su metiniais įvertinimais, 

pateiktos išvados. Pristatyti  

kelerių metų abiturientų 

pasirinkimų duomenys. 

7. 7.1. 2017-2018 m. m. 1-8, 1-4 

gimnazinių klasių I-ojo 

D. Šiaulienė, 

 

Gruodžio 

mėn. 

Išanalizuoti  

I-ojo trimestro rezultatai, 
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trimestro rezultatų analizė. 

2 gim. klasių PUPP rezultatų 

palyginimas su šalies ir rajono 

dešimtų klasių mokinių 

rezultatais 

 

7.2. Gimnazijos 2017 m. tikslų 

įgyvendinimo analizė. 

 

7.3.Projekto ,,Mokykla be sienų 

- 2017“ analizė. 

 

 

 

 

 

 

Administracija 

 

V. 

Jonkuvienė 

pristatyta statistinė lyginamoji 

ataskaita pagal pasiekimų 

lygmenis, pateiktos išvados. 

Parengti siūlymai mokinių 

pasiekimams gerinti. 

 

Įvertinti tikslų įgyvendinimo 

kriterijai. 

 

Pristatyti projekto ,,Mokykla be 

sienų“ rezultatai, pateikti 

pasiūlymai, padarytos išvados. 

IX. PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Laikas Laukiamas rezultatas 

1. Pasirengimas ugdymo plano įgyvendinimui 

1.1

. 

Naujai atvykusių mokinių 

paskirstymas į klases. 

A. Šverienė 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

Parengti klasių mokinių 

sąrašai. 

1.2

. 

Gimnazijos pamokų tvarkaraščio 

sudarymas ir koregavimas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn., pagal 

reikalą 

Parengtas pamokų 

tvarkaraštis ir kabinetų 

užimtumo grafikas. 

1.3

. 

Neformaliojo švietimo 

tvarkaraščių sudarymas ir 

koregavimas. 

V. Jonkuvienė Rugsėjo 

mėn. 

Parengtas neformaliojo 

švietimo tvarkaraštis. 

1.4

. 

Pedagoginių darbuotojų pamokų 

paskirstymas. 

A. Šverienė Rugsėjo 

mėn. 

Parengtos pamokų 

paskirstymo lentelės. 

1.5

. 

Mokinių laikinų grupių 

sudarymas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

Sudarytos gebėjimus ir 

poreikius atitinkančios 

laikinosios grupės. 

1.6

. 

Ugdymo plano 2017-2018 mokslo 

metams parengimas. 

A. Šverienė Birželio 

mėn. 

Parengtas ugdymo planas  

 

2. Ugdymo turinio planavimo atitikimas bendrosioms programoms 

2.1

. 

Dalykų, pasirenkamųjų dalykų, 

modulių programų, teminių planų 

atitikimo bendrosioms 

programoms analizė. 

Administracija Rugsėjo 

mėn. 

Parengtos ir suderintos 

visų dalykų teminiai 

planai, modulių 

programos. 

2.2

. 

Klasės vadovų, dalykų mokytojų, 

neformaliojo švietimo programų 

įrašų teisingumo, atitikimo 

keliamiems reikalavimams pildant 

e. dienyną ir mokinių asmens 

bylas, vykdymas. 

D. Šiaulienė,  

V. Jonkuvienė 

Spalio, 

birželio 

mėn. 

Teisingi įrašai e. dienyne, 

asmens bylose. 

2.3

. 

Priešmokyklinio ugdymo įrašų 

teisingumo pildant e. dienyną, 

patikra. 

D. Šiaulienė Spalio, 

birželio mėn. 

Teisingi, atitinkantys 

reikalavimus, įrašai 

e. dienyne. 

2.4

. 

Pažymėjimų, brandos atestatų ir jų 

priedų išdavimo ir apskaitos 

D. Šiaulienė Gegužės, 

birželio, 

Teisingi įrašai Registre ir 

išduoti teisingi, teisės 
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vykdymas. liepos mėn. aktus atitinkantys 

dokumentai. 

3. Mokinių įgytų žinių atitikimas bendrosioms programoms. 

3.1. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas. 

3.1.

1. 

2, 4 klasių mokinių Nacionalinio 

pasiekimų patikrinimo rezultatų 

analizė, siekiant įvertinti mokinių 

mokymosi pasiekimus ir 

diagnozuoti problemas, rinkti 

grįžtamojo ryšio informaciją, 

reikalingą ugdymo kokybei 

gerinti.  

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje pateikta 

mokymosi pasiekimų ir 

atitikimo pasiekimų 

lygmenims analizė, 

Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė.  

3.1.

2. 

1-4 klasių mokinių žinių, 

gebėjimų atitikimas pasiekimų 

lygmenims. 

D. Šiaulienė 

 

 

Vasario, 

gegužės 

mėn. 

 

Nustatyti visų 1-4 kl. 

mokinių ugdymo 

rezultatai pagal 

pasiekimų lygmenis. 

3.1.

3. 

Tarpinė pradinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

A. Šverienė 

 

Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

3.2. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas 

3.2.

1. 

2 gimn. klasių lietuvių k. ir 

matematikos metinių ir PUPP 

rezultatų atitikties analizė. 

D. Šiaulienė Birželio 

mėn. 

Išsami lietuvių kalbos ir 

matematikos metinių ir 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

3.2.

2. 

Nacionaliniai mokinių pasiekimų 

patikrinimai 6 kl.,8 kl, siekiant 

įsivertinti mokymosi pasiekimus, 

rinkti grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą ugdymo 

kokybei ir vadybai gerinti. 

D. Šiaulienė Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Išsami skaitymo, rašymo, 

matematikos, socialinių 

ir gamtos mokslų  

mokymosi pasiekimų 

rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

3.2.

3. 

5-8 kl., 1-2 gim.  klasių pasiekimų 

ir pažangos rezultatų analizė, 

lankomumo stebėsena. 

D. Šiaulienė, 

soc. pedagogė 

 

Gruodžio, 

kovo, gegužės, 

birželio mėn. 

Fiksuoti ugdymo 

rezultatų pokyčiai pagal 

pasiekimų lygius. 

3.2.

4. 

Tarpinė pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

3.2.

5. 

2 gimnazinių klasių mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygio 

nustatymo testų organizavimas. 

D. Šiaulienė Pagal NEC 

tvarkaraštį 

Mokinių užsienio kalbų 

mokėjimo lygio 

įvertinimas. Numatytos 

tolesnio ugdymo 

gerinimo veiklos. 

3.3. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 

3.3.

1. 

Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas.  

D. Šiaulienė Vasario-

gegužės mėn. 

Išsami bandomųjų 

brandos egzaminų ir 

metinių rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinėse 

grupėse. 
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3.3.

2. 

Individualių ugdymo planų 3-4 

gimnazinių klasių mokiniams 

keitimo galimybių priežiūra. 

D. Šiaulienė Pagal 

reikalą 

Teisingi mokinių 

individualių ugdymo 

planų keitimai, 

atitnkantys Gimnazijos 

keitimo  aprašo 

reikalavimus. 

3.3.

3. 

3-4 gimn. klasių pasiekimų ir 

pažangos rezultatų analizė. 

D. Šiaulienė 

 

 

Gruodžio, 

kovo, 

gegužės mėn. 

Fiksuoti ugdymo 

rezultatų pokyčiai pagal 

pasiekimų lygius. 

3.3.

4. 

Tarpinė vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

Administracija Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

4. Pedagoginių darbuotojų ir mokinių integracija į ugdymo procesą. 

4.1. 1-8 kl., 1-4 gimn. klasių 

lankomumo stebėsena. 

Socialinė 

pedagogė 

Visus metus Kiekvieną mėnesį 

analizuojamas mokinių 

lankomumas ir taikomos 

lankomumo tvarkoje 

numatytos priemonės. 

4.2. 5 klasių mokinių adaptacijos 

problemos. 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė  

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

 

Parengtos išvados, 

aptariamos Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdyje, analizuojamos 

su tėvais, su mokytojais, 

mokiniais. 

4.3 Naujai atvykusių į gimnaziją 

mokinių integracija į ugdymo 

procesą. 

Socialinė 

pedagogė 

Gruodžio 

mėn. 

Parengtos išvados, 

aptariamos Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje, 

analizuojamos su tėvais, 

su mokytojais, mokiniais. 

4.4. Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo priežiūra. 

A.Šverienė 

D. Šiaulienė 

Visus metus Pateikti siūlymai veiklos 

tobulinimui. 

4.5. Pagalbos mokiniui, vykdant 

mokomųjų dalykų konsultacijas, 

priežiūra. 

D. Šiaulienė Visus metus Konsultacijos vykdomos 

pagal parengtus grafikus. 

4.6. Pamokų ir neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų priežiūra 

Administracija Visus metus Stebimos pamokas arba 

užsiėmimai, mokytojams, 

būrelių vadovams 

teikiamos pamokų, 

užsiėmimų stebėjimo 

išvados  

5. Mokytojų atestacija. 

5.1. Mokytojų, kurie ruošiasi 

atestuotis, dalykinės ir 

pedagoginės kompetencijų 

stebėjimas ir įvertinimas. 

Administra-

cija pagal 

kuruojamas 

metodines 

grupes 

Visus metus Parengti ir užpildyti 

atestacijos dokumentai. 

6. Gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

6.1

. 

2017 m. gimnazijos veiklos tikslų 

įgyvendinimo rezultatų analizė. 

Administracija Sausio mėn. Gimnazijos veiklos tikslų 

įgyvendinimo ataskaita. 

6.2

. 

Gimnazijoje veikiančių grupių, 

pagalbą mokiniui teikiančių 

pedagoginių darbuotojų pasiūlymų 

dėl gimnazijos veiklos teikimas.  

Administracija Gruodžio 

mėn. 

Pasiūlymai naujo veiklos 

plano parengimui. 
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X. METODINĖS TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatas 

1. Metodinės tarybos 2016 m. 

veiklos analizė.  

Veiklos planavimas 2017 m. 

V. Gailienė 01 Parengta 2016 m. veiklos 

ataskaita.   

Numatyti veiklos uždaviniai 

ir parengtas veiklos planas 

2017 m. 

2. Teorinės medžiagos studijavimas 

apie uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei išmokimo 

pamatavimą pamokoje, 

formulavimą 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

02-

03 

Visi mokytojai parengs po 

vieną pamokos uždavinį 

atitinkantį reikalavimus, 

pristatys ir analizuos  

metodinėje grupėje 

3. Teorinis praktinis užsiėmimas 

apie šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymo metodus 

V. Gailienė, 

E. Petrauskienė, 

I. Lebedytė, 

 

03 90% mokytojų dalyvaus ir 

tobulinsis teoriniame  

praktiniame užsiėmime apie 

šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymosi 

metodus 

4. Išplėstinis MT susirinkimas 

 „ Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“ ( seminaro medžiagos 

pristatymas) 

V. Gailienė,  

A. Drakšas 

03 90% mokytojų dalyvaus ir 

tobulinsis teoriniame 

praktiniame užsiėmime  

,,Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“. 

5. „Kviečiu į pamoką“- kolegos 

pamokų stebėjimas “Nuo 

uždavinio iki rezultato“ 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

 

 

 

02-

04 

70% mokytojų kvies kolegą į 

pamoką ir mokysis vieni iš 

kitų apie diferencijavimą, 

individualizavimą, 

aktyviuosius mokymosi 

metodus, išmokimo 

pamatavimą pamokoje 

6. Modulių ir pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos anotacijų parengimas 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

04 Parengtos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos anotacijos mokinių 

individualiam pasirinkimui 

2016-2017 m. m. 

7. Mokytojų gerosios patirties 

paieška ir sklaida metodinėse 

grupėse ,,Mokinių išmokimo 

stebėjimas  ir fiksavimas 

pamokoje. Sukauptos 

informacijos panaudojimas 

pamokos kokybei gerinti“. 

Metodinės 

tarybos nariai 

05 Mokytojai susipažins su 

gerąja patirtimi, stebint ir 

fiksuojant išmokimą 

8. Išmokimo stebėjimo ir fiksavimo 

pamokoje formų parengimas ir 

praktinis pritaikymas 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

06-

09 

Parengti susitarimai dėl 

išmokimo stebėjimo ir 

fiksavimo pamokoje formų. 
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10. Parengtų mokinio kompetencijų 

pažangos stebėjimo, fiksavimo 

įrankių pristatymas 

http://www.ugdome.lt/kompetenc

ijos5-8/biblioteka/sablonai/). 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

06 Visos metodinės grupės 

pristatys po vieną pasirinktą 

ir išbandytą mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo įrankį 

išplėstiniame MT 

susirinkime 

12. Metodinėse grupėse atliktų PUPP 

ir brandos egzaminų rezultatų 

analizės apibendrinimas 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

09 Pagal parengtą metodiką 

konvertuoti egzaminų 

rezultatai į pažymius, 

palyginti su  metiniais 

įvertinimais ir priimti 

sprendimai dėl ruošimo 

PUPP ir  valstybiniams 

egzaminams metodų 

tobulinimo 

14. Visų mokytojų mokslo metų 

veiklos apibendrinimas, 

savianalizės lapų pildymas 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

12 Visi mokytojai užpildo 

savianalizės lapus  

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                        V. Gailienė 

  

 

XI. KLASĖS VADOVŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

 I. Posėdžiai, 

pasitarimai. 
   

1. 
Klasės vadovų metodinio 

būrelio plano sudarymas. 

Visi klasės 

vadovai 

Sausio 

mėn. 

Aptartas, paruoštas planas. 

2. 
Klasės vadovų pusmečio 

planų aprobavimas. 

M. Šikšnienė Vasario 

mėn. 

Patvirtinti, aptarti klasės vadovų 

planai. 

3. Plano įgyvendinimo 

aptarimas. 

M. Šikšnienė Rugsėjo 

mėn. 
Išsiaiškiname, kaip vykdome 

planą, su kokiomis problemom 

susiduriame. 

4. Klasės vadovų antro 

pusmečio planų 

aprobavimas. 

Visi klasės 

vadovai 

Rugsėjo 

mėn. 
Patvirtinti klasės vadovų planai. 

5 Klasės vadovų ataskaitinis, 

rinkiminis susirinkimas 
M. Šikšnienė 

Gruodžio 

mėn. 

Išanalizuoti būrelio darbo 

pasiekimus, nesėkmes 

 II. Tiriamoji veikla.    

1. Mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, analizavimas 

5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pristaty-

mas 

birželio 

mėn. 

Kopėtėlių lapo poveikio 

auklėtiniams stebėjimas, 

aptarimas. Klasių auklėtojai 

aptaria auklėtinių įsivertinimo ir 

pažangos stipriąsias ir silpnąsias 

puses. Paruošti suvestinę, 

kurioje matyti kiek mokinių 

padarė pažangą. 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
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2. Mokinio elgesio  ir 

neformaliojo ugdymo 

fiksavimas ir stebėjimas 

5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pristaty-

mas 

birželio 

mėn. 

Kopėtėlių lapo poveikio 

auklėtiniams stebėjimas, 

aptarimas. Klasių auklėtojai 

aptaria auklėtinių elgesio 

problemas ir stebi, kaip 

auklėtiniams sekas kovoti su 

savo silpnybėm. Seka 

neformaliojo ugdymo 

pasirinkimą ir kitimą. 

3. 

Individualių pokalbių su 

tėvais organizavimas, 

susirinkimų organizavimo 

ir pravedimo sėkmės ir 

nesėkmės 

5 kl. – 1gimn. 

kl. vadovai,2 

gimn. kl. – 4 

gimn. kl. 

vadovai 

Balandžio 

mėn. 

Pasidalyti mintimis, kaip sekėsi 

organizuoti susirinkimą, 

informuoti tėvus. 

4. Tamo dienyno tėvų 

lankomumo stebėjimas, 

aptarimas 

Visi klasių 

auklėtojai 

Per visus 

metus 

Tėvų aktyvus mokinių 

mokymosi stebėjimas. 

 III. Gerosios patirties 

sklaida, 

kvalifikacijos 

tobulinimas. 

   

1. Kopėtėlių poveikio 

stebėjimas 

5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per visus 

metus 

Ugdytiniai mokysis: 

1. išsikelti mokymosi tikslus; 

2. numatyti veiklas siekiant 

išsikelto tikslo; 

3. įsivertinti. 

4. Sekti, kontroliuoti savo elgesį; 

5. Stebėti savo pomėgius būrelių 

veikloje. 

2. 
Medžiagos iš dalyvautų 

seminarų pristatymas   

Visi klasių 

auklėtojai  

Per visus 

metus 
Naujovių perteikimas kolegoms 

3. 

Išvyka į kitą respublikos 

mokyklą 

Gimn. 

direktorė  

M. Šikšnienė 

Per visus 

metus 
Naujų idėjų ir žinių pasisėmimas 

ir pritaikymas darbe. 

4. 

Padėkos laiškų siuntimas 

tėvams 

Visi klasių 

vadovai 

Motinos 

dienai 

Tėvų informavimas ir padėka  

tėvams už gerą, labai gerą, puikų 

mokymąsi. 

5. 
Prevencinės programos 

vykdymas 

Visi klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

Patyčių mažinimas mokykloje 

 IV. Projektinė veikla.    

1. Kelionė į vasarą. Pradinių kl. 

vadovai 

Gegužės 

mėn. 

 

Ketvirtokų palydos į 5 kl. 

2. Dalyvavimas visuose 

mokyklos renginiuose, 

pagal mokyklos planą. 

Visų klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

 

Ugdyti visų ugdytinių 

kūrybiškumą ir draugiškumą. 

 

3. Klasės valandėlės su 

mokyklos vertybėmis: 

 Atsakingumas - sausis; 

 Pilietiškumas – vasaris; 

 Draugiškumas – kovas; 

 Mandagumas – balandis 

Visų klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

Vertybių įprasminimas 

kasdienėje veikloje 
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4. Psichologės užsiėmimai 

klasėms: 

 vasario 23 d. – 5 ir 6 kl.; 

 kovo 2 d. – 7 ir 8 kl.; 

 kovo 9 d. – 1a ir 1b 

gimn. kl.; 

 kovo 16 d. – 2a ir 2b 

gimn. kl.; 

 kovo 23 d. – 4a ir 4b 

gimn. kl.; 

 kovo 30 d. – 3a ir 3b 

gimn. kl.; 

Visų klasių 

vadovai 

Pagal 

susitartą 

laiką 

Auklėtinių savęs ir savo galių 

pažinimo, emocijų tramdymo, 

savo poelgių vertinimo ir mūsų 

kasdieninio bendravimo kultūros 

auginimo gerinimas. 

Klasės vadovų metodinio būrelio pirmininkė M. Šikšnienė 

 

XII. BIBLIOTEKOS - SKAITYKLOS METINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

MISIJA:  

Glaudus bendradarbiavimas ugdymo procese, nenutrūkstamas Mosėdžio gimnazijos 

bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas, atnaujinant bibliotekos darbuotojų 

žinias, ugdant informacinę kultūrą. Ugdyti dvasines vertybes ir tolerantiškus 

bendruomenės santykius. 

VIZIJA: 

Siekti tapti mokyklos bendruomenės susitelkimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, 

saviugdos centru. Vartotojai, apsilankę bibliotekoje, privalo gauti maksimalų paslaugų 

spektrą: operatyvią, išsamią informaciją, spaudinius, nemokamas paslaugas, poilsį. 

SIEKIS: 

Biblioteka-skaitykla padeda įgyvendinti bendrus gimnazijos veiklos tikslus ir 

uždavinius. 

 

MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS PAGRINDINĖS VEIKLOS TIKSLAI, 

UŽDAVINIAI, VEIKSMAI 

Tikslas Uždavinys Veiksmas 

1. Tenkinti gimnazijos 

bibliotekos vartotojų 

informacinius, žinių ir 

savišvietos poreikius. 

1.1. Gerinti gimnazijos 

bibliotekos dokumentų  fondo 

atnaujinimą, būklę. 

1.1.1. Įsigyti dokumentų. 

1.1.2. Nurašyti dokumentus. 

1.1.3. Kurti įrašus apie fondo 

dokumentus. 

1.2. Užtikrinti vartotojų 

aptarnavimą. 

1.2.1. Kultūringai aptarnauti 

vartotojus. 

1.2.2. Registruoti vartotojus. 

1.2.3. Tirti lankytojų poreikius. 
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2.Visapusiškai tenkinti 

gimnazijos bendruomenės 

informacinius poreikius ir 

bibliotekos veikla dalyvauti 

ugdymo procese. 

 

 

2.1. Gerinti informacijos 

vartotojams prieinamumą. 

2.1.1. Rengti kompiuterinio 

raštingumo pamokėles. 

2.1.2. Rengti informacinius 

straipsnius. 

2.1.3. Teikti konsultacijas 

vartotojams. 

2.2. Gerinti vartotojų 

aptarnavimo kokybę. 

2.2.1 Duomenų bazių 

viešinimas. 

2.2.2. Fondo komplektavimas. 

2.2.3. Mokymo priemonių 

atnaujinimas pagal poreikį ir 

ugdymo planus. 

2.3. Ugdyti mokinių 

informacinį raštingumą. 

2.3.1. Gebėjimą gauti ir 

panaudoti informaciją naudojant 

įvairius informacijos paieškos 

šaltinius. 

2.3.2.Gebėjimą identifikuoti 

informaciją. 

2.3.3. Gebėjimą vertinti ir 

etiškai naudoti. 

3. Didinti gimnazijos 

bendruomenės kultūrinių 

poreikių prieinamumą, tenkinti 

jų kultūrinius poreikius, 

vertybių įprasminimo 

kasdieninėje veikloje. 

3.1 Gerinti kultūrinių paslaugų 

kokybę. 

3.1.1 Užtikrinti bibliotekoje ir 

gimnazijoje organizuojamų 

renginių sklaidą. 

3.1.2 Kviesti vartotojus aktyviai 

dalyvauti bibliotekos veikloje, 

bei kultūriniame gyvenime. 

3.2 Vystyti kultūrinę – 

šviečiamąją veiklą. 

3.2.1 Organizuoti renginius, 

susitikimus su žymiais 

žmonėmis, naujų knygų 

pristatymus, spaudinių ir kitas 

parodas. 

3.2.2 Kaupti, skleisti etninį 

paveldą. 

3.2.3 Skatinti skaitymą ir 

meninę moksleivių saviraišką. 

3.2.4 Rengti viktorinas ir 

konkursus, skatinančius 

skaitytojų kūrybinius 

sugebėjimus. 

3.2.5. Aktyviai vykdyti knygų 

mylėtojų klubo „Minčių palėpė“ 

veiklą. 
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4. Skatinti mokinių norą 

skaityti, formuoti teigiamą 

požiūrį į skaitymą ir stiprinti 

skaitymo svarbos suvokimą. 

4.1. Siekti, kad kuo daugiau 

vaikų išugdytų tinkamus kalbos 

gebėjimus, taptų gerais 

skaitytojais. 

4.2.1.Rengti renginius susietus 

su skaitymu. 

4.2.2. Pristatyti naujas knygas. 

4.2.4. Kūrybiškų skaitymo 

metodų pritaikymas dalykų 

pamokose, skaitymo popiečių 

metu. 

 

1. Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, partneriais. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. ,,Skaityk, džiaukis, mąstyk, 

tobulėk“ 

 

 

Bibliotekos 

vedėja Daiva 

Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Skaitymas – žmogaus 

pažinimo galimybė, 

vidinio pasaulio 

tobulėjimo reikiamybė, 

kūrybinių įžvalgų, 

vaizduotės polėkio 

erdvė. 

2. Knygų mylėtojų klubas 

„Minčių palėpė“ 

Bibliotekos 

vedėja 

 D. Stonkuvienė, 

dalykų mokytojai, 

Skuodo R. 

Granausko viešoji 

biblioteka, 

filialai. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Edukaciniai užsiėmimai, 

ekskursijos, surinktos 

medžiagos 

susisteminimas, knygų 

skaitymas ir pristatymas. 

Sudominimas skaityti 

knygas, pritaikant kitas 

veiklas. 

4. Prevencinių renginių apie gerą 

elgesį organizavimas 

mokiniams 

Soc. Pedagogė 

 Dalia Baužienė 

bibliotekos 

vedėja  

D. Stonkuvienė 

Mokslo 

metų 

eigoje. 

Ugdomas vaikų 

tarpusavio supratimas ir 

pagarba, pagalba kitam. 

5. Paauglių ir jaunimo 

literatūros konkursas. 

Bibliotekos 

vedėja  

D. Stonkuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Kaupienė.  

Leidykla Alma 

Littera. 

Mokslų 

metų 

eigoje 

Skaitymo reikšmės 

supratimas, skaitymo 

kultūra,  jo nauda vaiko 

gyvenime, saviraiška. 

6. Skuodo rajono moksleivių 

perskaitytų knygų 

pristatymas-konkursas. 

Bibliotekos 

vedėja  

D. Stonkuvienė. 

Rajono ugdymo 

įstaigų 

Kovo 24d. Gerosios patirties 

patyrimas bendraamžių 

skaitymo saviraiškoje. 
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bibliotekininkės. 

7. Knygnešio diena. Bibliotekos 

vedėja  

D. Stonkuvienė, 

istorijos mokytoja 

L. Sėlenienė 

Kovo 16d. Pilietiškumo ugdymas, 

knygos kelio istorija. 

 

2. Literatūrinės parodos ir renginiai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. Visa, kas mes esame, gimsta iš 

mūsų minčių. Savo mintimis 

mes sukuriame pasaulį. — 

[Buda] (kompozitorių, rašytojų, 

menininkų gimimo/mirimo 

sukakčių paminėjimui) 

D. Stonkuvienė,  Mokslo 

metų eigoje 

Parengtos parodos ir 

surengti renginiai. 

Vertinga informacija 

moksleiviams. 

2.  „Minčių palėpė“ ( popietės su 

knyga) 

D. Stonkuvienė  

ir skaitytojų 

klubas 

Mokslo 

metų eigoje. 

Leidinių pristatymas. 

Supažindinama su 

naujais leidiniais, ir 

skaitomiausių leidinių 

aptarimas. 

3. „Mes žinome kokia kaina esame 

laisvi“ 

(Laisvės gynėjų dienai) 

D. Stonkuvienė,  01.13d. Surengta spaudinių 

paroda sausio įvykiams 

paminėti.  

4. „Laisvės sparnai“ 

(Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai) 

D. Stonkuvienė 02. 16d. Spaudinių parodėlė. 

Žinios apie valstybės 

atkūrimą. 

5. „Širdys pilnos lietuviškų žodžių 

ir niekas jų neištrins“ (knygnešio 

dienai) 

D. Stonkuvienė,  

L. Sėlenienė 

03.16d. Stendas, popietė. 

Moksleiviams suteikta 

informacija apie 

knygnešius, leis suprasi 

to laikotarpio istoriją ir 

reikšmę lietuviškai 

spaudai. 

6. „Mes – LAISVI“ D. Stonkuvienė,  

Gimnazijos 

bendruomenė. 

03.10d. 

paminėti 

Leidinių paroda 

bibliotekoje. Pažintis 

su tos datos istorija. 

7. Viktorina „Skaityk ir kitiems 

pasakyk“ (Tarptautinei  vaikų 

knygos dienai ir Nacionalinei 

bibliotekų savaitei ) 

Bibliotekos 

darbuotojos, 

pradinių klasių 

mokytojos. 

04. 22d. Patikrintos žinios apie 

perskaitytas knygas. 

8. Popietė „Skaityk pats ir patark 

kitam“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei) 

D. Stonkuvienė,  04.25d. Moksleivių skatinimas 

skaityti ir jų tarpusavio 

dalijimasis žiniomis 
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apie perskaitytas 

knygas. Diskusija su 

bibliotekos 

darbuotojomis. 

9. „Kalboje – tautos širdies 

plakimas“ (spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai) 

D. Stonkuvienė 05.03d. Informacijos 

pateikimas apie 

spaudos atgavimą, 

leidinių stendas. 

10. „Knyga ir muzika - sielos 

vaistai“ 

D. Stonkuvienė 

 

05.12d. Vaikų, tėvelių ir 

mokytojų popietė 

kamerinėje aplinkoje. 

Bendravimo poreikio 

ugdymas. 

11. „Mokykla – tai visų pirma 

knyga“ (mokslo ir žinių dienai) 

Bibliotekos 

darbuotojos. 

09. 01d. Spaudinių paroda. 

Naujų leidinių stendas. 

12. „Gerasis skaitymo virusas“ – 

pusvalandžiai su knyga 

D. Stonkuvienė, Mokslo 

metų eigoje 

Garsinis skaitymas. 

13. Metų knygos rinkimai ir 

pristatymas 

D. Stonkuvienė 11 – 03 

mėn. 

Parašyta paraiška, 

pristatytos metų 

knygos rinkimas. 

Išrinkta metų knyga. 

     

14. Įvairių projektinių renginių 

pristatymas bibliotekos-

skaityklos patalpose, pagalba 

ruošiant gimnazijos renginius. 

D. Stonkuvienė, 

dalykų mokytojai. 

Mokslo 

metų eigoje. 

Integruoti bibliotekos ir 

dėstomųjų dalykų 

mokytojų darbą. 

Sudaryti sąlygas ir 

dalyvauti organizuojant 

bei vykdant projektinę 

veiklą, neformaliojo 

ugdymo veiklos 

pristatymus, įvairius 

mokyklos renginius. 

15. Akcija „Knygų kalėdos“ D. Stonkuvienė 12 – 01 Akcijos aktyvumas. 

Gautais dokumentais 

papildytas bibliotekos 

fondas. 

16.  A. Lingrend ir vaikų literatūra. 

Renginys110 mirimo metinėms 

paminėti 

D. Stonkuvienė 11. 14d Leis vaikams geriau 

pažinti rašytojos 

kūrinių esmę, sudomins 

skaitymo nauda. 
 

3. Informacinių įgūdžių ugdymas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. „Susipažink su biblioteka“ 

pradinių klasių moksleiviams.  

D. Stonkuvienė Nuolat Moksleiviai sužinos 

elgesio taisykles 

bibliotekoje, susipažins, 
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kaip naudojamasi 

leidiniais, gaus 

dominančią informaciją. 

2. Ugdyti mokinių informacinį 

raštingumą  

D. Stonkuvienė Nuolat Suteiktų žinių 

pritaikymas praktikoje. 

3. Suteikti informaciją referatų ir 

kitų rašto darbų rašymui, 

apipavidalinimui. (Vyresnių 

klasių moksleiviams) 

D. Stonkuvienė Nuolat Gautų žinių 

panaudojimas mokymosi 

procese. 

4. Visapusiškai tenkinti mokyklos 

bendruomenės informacinius 

poreikius ir bibliotekos veikla 

dalyvauti ugdymo procese. 

D. Stonkuvienė Nuolat Tikslingai išnaudoti 

bibliotekos paslaugų 

galimybes. 

Visokeriopa pagalba 

ieškant informacijos 

įvairiose laikmenose. 

Tikslingas nukreipimas 

tinkamos  ir naudingos 

informacijos ieškai, 

susisteminimui, 

kaupimui. 

    Kiekvienam vartotojui 

suteikta reikiama ir skubi 

informacija 

 

4. Kultūrinė ir metodinė bibliotekos veikla 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

Ruošti medžiagą stendams, ją keisti 

papildant kita nauja medžiaga: 

1. Bendradarbiauti su mokytojais ir 

mokiniais renkant įvairią informacinę 

medžiagą.  

2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią 

su mokyklos programos įgyvendinimu. 

 

D. Stonkuvienė 

 

 

Metų 

eigoje 

 

Aktyvus 

domėjimasis 

gimnazijos bei kita 

naudinga veikla 

Ruošti temines knygų parodas skirtas 

rašytojų jubiliejams ir atmintinoms 

valstybinėms švenčių datoms paminėti. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Pateikta medžiaga 

leidžia išsamiau 

sužinoti apie žymių 

žmonių gyvenimą, 

savo kraštą. 
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Dalyvavimas renginiuose ir seminaruose: 

1. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi 

kursuose ir seminaruose. 

2. Dalyvauti rajono bibliotekininkų 

metodinio būrelio susirinkimuose ir 

organizuojamuose seminaruose. 

3. Dalyvauti gimnazijos renginiuose, 

fotografuoti, pateikti informaciją 

http://www.mosedis.lt/ puslapyje, 

gimnazijos 

https://www.facebook.com/Mos%C4%

97d%C5%BEio-gimnazija-

550200265133067/?ref=hl  

4. Organizuoti susitikimus su rašytojais, 

įdomiais žmonėmis. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Gautas žinias, 

informaciją leidžia 

garsinti gimnazijos 

veiklą už jos ribų. 

Bendradarbiavimas su mokytojais 

1. Įvairių pamokų vedimas skaitykloje 

naudojantis informacinėmis ir 

techninėmis priemonėmis, bibliotekos 

fondu. 

2. Dalyvauti mokytojų rengiamuose 

renginiuose, pristatant parodas 

3. Atsakyti į bibliografines užklausas 

įvairiomis temomis. 

4. Vadovėlių, mokymo priemonių bei 

grožinės literatūros atitinkančios 

ugdymo procesą, užsakymus derinti 

su mokytojais. 

5. Mokslo metų pabaigoje skelbti 

moksleivių skolininkų sąrašus 

skelbimų lentoje ir mokytojų 

kambaryje. 

6. Pranešti dalykų mokytojams apie 

neatsiskaičiusius su biblioteka 

moksleivius, kai jie išbraukiami iš 

moksleivių sąrašų. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

su mokytojais- 

galimybė padėti 

ugdymo procese, 

abipusė nauda 

ieškant informacijos, 

ją sisteminant ir 

tikslingai 

panaudojant. 

 

5. Fondo kaupimas ir tvarkymas. bibliotekos dokumentų apskaita. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. Atlikti bibliotekos fondams 

pildyti reikalingos literatūros, 

mokymo priemonių ir vadovėlių 

poreikio analizę bei užsakymą.  

D. Stonkuvienė Nuolat Sistemingai kaupti ir 

turtinti bibliotekos bei 

skaityklos fondą 

aktualiausia/naujausia 

ugdymo procesui 

reikalinga grožine bei 

metodine literatūra, 

vykdyti morališkai 

pasenusios, praradusios 

2. Sistemingai vykdyti bibliotekos 

- skaityklos netekusių 

aktualumo dokumentų 

nurašymus.  

 

http://www.mosedis.lt/
https://www.facebook.com/Mos%C4%97d%C5%BEio-gimnazija-550200265133067/?ref=hl
https://www.facebook.com/Mos%C4%97d%C5%BEio-gimnazija-550200265133067/?ref=hl
https://www.facebook.com/Mos%C4%97d%C5%BEio-gimnazija-550200265133067/?ref=hl
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aktualumą, 

susidėvėjusios ir 

prarastos literatūros 

nurašymą. 

Fondo papildymas 

naujausia literatūra 

suteikia galimybę 

vartotojams susipažinti 

su skaitomiausiais ir 

aktualiausiais leidiniais. 

3. Dokumentacijos apskaita, 

tvarkymas ir saugojimas  

 

D. Stonkuvienė Nuolat Sistemingai tvarkyti  

bibliotekinę 

dokumentaciją. 

 

6. Kraštotyrinis darbas. 

1.  Kaupti, rinkti, saugoti visą 

informaciją susietą su 

gimnazija ir Mosėdžio 

miesteliu.  

D. Stonkuvienė 

D. Višinskienė 

Nuolat Kopijuoti laikraščių 

publikacijas, saugoti 

dokumentus, rinkti visą 

informaciją atspindinčią 

gimnazijos ir miestelio 

gyvenimą. 

 

Planas gali keistis pagal aplinkybes ir galimybes. 

Paruošė bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė. 

XIII. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO METINIS VEIKLOS PLANAS 

Sausis 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Sausio 13-osios minėjimas 

ir Laisvės gynėjų dienos 

,,Atmintis gyva, nes 

liudija” akcija. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

istorijos, dailės, 

technologijų mokytojos, 

klasių auklėtojai. 
13 

 Bus ugdomas mokinių 

pilietiškumas ir paminėti 

1991m. sausio įvykiai. Bus 

pagerbtas Laisvės gynėjų 

atminimas. 

2. Seniūnų sambūrio 

susirinkimas. Delegatų į 

LMS Skuodo skyriaus 

Vadovų klubą išrinkimas. 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

klasių seniūnai 
20 

Išrinkti seniūnai atstovaus 

gimnazijai rajono mokinių 

LMS Vadovų klube. 

3. Dalyvavimas bibliotekos 

projekte ,,Renkame 

geriausią metų knygą“. 

Bibliotekininkė D. 

Stonkuvienė, lietuvių 

kalbos mokytojų 

metodinė grupė. 

6 - 

20 

Mokiniai sužinos apie 

populiariausius kūrinius, 

daugiau domėsis 

naujausiomis knygomis, 

skaitys jas. 

4. Būrelių vadovų  

susirinkimas. ,,Praėjusių 

metų veikla ir ateities 

perspektyvos. 

Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai, pavad. 

V. Jonkuvienė 

20 - 

25 

Bus aptarta praėjusių metų 

veiklos stipriosios ir 

silpnosios sritys. Bus 

apsvarstytos 2017 metų 
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veiklos gairės. 

5.  UK užsiėmimas dėl studijų 

krypčių 4a, 4b gimn. 

klasėms. 

 

UK koordinatorė V. 

Jonkuvienė, 4a, 4b gimn. 

klasių auklėtojai 

25 - 

30 

Mokiniai susipažins su 

studijų kryptimis ir sritimis. 

Sustiprės jų pasitikėjimas 

savimi. 

                                        Vasaris 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1.  UK užsiėmimas dėl brandos 

darbo rengimo 3a, 3b gimn. 

klasėms. 

 

UK koordinatorė 

V.Jonkuvienė, 4a, 4b 

gimn. klasių auklėtojai 

02-

05 

Mokiniai susipažins su 

studijų kryptimis ir sritimis. 

Sustiprės jų pasitikėjimas 

savimi. 

2.  Renginiai  ,,Švęskime 

išradingai “, skirti Vasario 

16 - Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimui: 

*Vasario 16 Signatarų 

stendas; 

*Istorinių filmų žiūrėjimas; 

*Seniūnų akcija ,,Tautos 

medis“. 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

mokyt. L. Sėlenienė, 

E. Macevičienė, klasių 

auklėtojai. 
10 - 

13 

Bus stiprinamas mokinių 

pilietiškumas 

ir tautinis identitetas bei 

ugdoma pagarba 

valstybinėms šventėms. 

Bus stiprinama istorinė 

atmintis bei puoselėjami 

mosėdiškių tapatumo 

jausmai. 

3.  UK užsiėmimas dėl brandos 

darbo rengimo 2a ir 2b 

gimn. klasėms. 

 

UK koordinatorė 

V.Jonkuvienė, 4a, 4b 

gimn. klasių auklėtojai 

17-

20 

Mokiniai susipažins su 

studijų kryptimis ir sritimis. 

Sustiprės jų pasitikėjimas 

savimi. 

4. ,,Raštingiausio moksleivio 

konkursas“ mokykloje ir 

rajone. 

Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė 

grupė. 

8 - 

12 

Bus surengtas mokyklinis 

konkursas ir jo nugalėtojai 

dalyvaus rajoniniame 

konkurso ture. 

5. Edukacinė UK būrelio 

išvyka  į Klaipėdą. 

Spektaklio žiūrėjimas.  

Pavad. V. Jonkuvienė ir 

klasių auklėtojos  

21 

Aplankys ir susipažins su 

žymiausiomis istorinėmis 

Klaipėdos vietomis. 

 Ugdysis teatrinio meno 

pažinimo gebėjimus ir 

poreikį. 

6. Abiturientų šventė  

,,Šimtadienis“. 

4ab, 3ab gim. klasės ir jų 

auklėtojai. 
26 

4ab gim. Ir 3ab gimn. klasės 

organizuos šventinį vakarą. 

Ugdyti išradingumą, 

kūrybiškumą. 

7. Edukacinė diena „Biblijos 

nuotykis“  
(1 – 4 kl. mokiniams). 

Tikybos mokytoja  

M. Petrauskaitė, pradinių 

klasių mokytojai. 
29 

Skaitinių ir žaidimų  dėka 

mokiniai gebės įvardyti 

pagrindines katalikiško 

tikėjimo vertybes. 

                                                            Kovas 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Pilietiškumo pamoka – 

susitikimas su misijos ,,Misija 

Sibiras -15“ dalyviais, skirtas 

Kovo 11-osios paminėjimui. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

mokyt. L. Sėlenienė. 
08 

Mokiniams bus pristatyti 

istoriniai tautos įvykiai. Bus 

stiprinamas mokinių 

pilietiškumas ir tautiškumas.  
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2. Koncertas – minėjimas , 

skirtas Kovo 11-osios –

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos paminėjimui. 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 
10 

Suvoks tautinių švenčių 

prasmę, bus stiprinamas 

patriotiškumas. Bus 

pasveikinti ir pagerbti 

būrelių vadovai ir gimnazijos 

partneriai. 

3. UK užsiėmimai ,,Planuoju ir 

kuriu savo ateitį pats“ 2a ir 

2b gimn. kl. mokiniams. 

 

Pavaduotoja,  

UK koordinatorė  

V.Jonkuvienė,                   

2ab klasių auklėtojai. 

13 - 

17 

Mokiniai bus supažindinti su 

mokomųjų dalykų 3-4 gimn. 

kl. pasirinkimo 

galimybėmis. 

4. Dalyvaujame Vaikų 

finansinio švietimo savaitėje 

(projektas ,,Kam to reikia?“).                           

UK koordinatorė, 

pavaduotoja V. 

Jonkuvienė. 13 - 

17 

Bus supažindinti su 

asmeninių finansų 

tvarkymosi metodikomis. 

Suvoks  asmeninę 

atsakomybę už finansinius 

veiksmus. 

5. Valančiukų kuopos iškilminga 

naujų narių stojimo sueiga  

,,Aš pasižadu”. 

 

 

Kuopos vadovė           

V. Jonkuvienė ir 

Kuopos taryba 17 

Bus iškilmingai priimti nauji 

nariai  į kuopą. Bus surengta 

šventė draugams ir 

tėveliams. 

6. Prevencinės savaitės 

„Be patyčių“  organizavimo 

renginiai:  

* savaitės stendas; 

* filmai patyčių tema 

atskiroms klasių grupėms; 

* klasės valandėlės 

,,Emocija+“ ; 

* atstovavimas gimnazijai 

rajono renginiuose. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

 soc. pedagogė D. 

Baužienė,  

muzikos mokytoja, 

 klasių auklėtojai. 20 - 

24 

Bus stiprinamas klasių 

kolektyviškumas bei mokinių 

draugiškumas ir  tarpusavio 

supratimas. 

Bus aptartos patyčių 

problemos bei priimti 

susitarimai. 

Mokiniai atstovaus 

gimnazijai rajono 

renginiuose. 

7. Gamtos ir socialinių mokslų 

mokytojų metodinė grupės 

savaitės renginiai: 

* Nacionalinį konkursas 

,,Lietuvos istorijos žinovas”; 

Dalyvavimas projekte             

,,Knygnešių keliais”; 

* pilietiškumo pamokos 

,,Laiškai Žemei“. 

* Žemės dienos paminėjimas. 

Mokyt. L. Sėlenienė, 

gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė. 

20 -

24 

Mokiniai dalyvaus  

nacionaliniame konkurse ir 

pasimatuos savo žinias su 

šalies bendraamžiais. 

Bus ugdomas ekologinis 

mąstymas, formuojamas 

teigiamas požiūris į 

gamtosaugos problemas. 

8. Akcija  “Mes rūšiuojam”. Mokyt. V. Pajarskas. 

gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė. 

01 -  

30 

Surinkta ir realizuota 

elektronikos ir buitinės 

technikos laužas. 

9. Klasės valandėlių ciklas su 

psichologe tema ,,Savęs ir 

savo galių pažinimas“. 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja                              

V. Jonkuvienė. 
01 - 

29 

Bus suteiktos psichologinės 

savęs pažinimo žinios 5-8 ir 

1-4 gimn. klasėms. Jie bus 

pakonsultuoti dėl asmeninių 

problemų. 

10. Pažintinės išvykos ,,Naisiai – Pavad. V. Jonkuvienė, 20 - Mokiniai susipažins su 
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kultūros sostinė“ 8a, 8b kl. ir 

1a gimn. , 1b gimn. bei 3a 

gimn. klasėms. 

klasių auklėtojai 24 Naisių krašto etnografija bei 

kultūra. 

11. Tarptautinis šeimų krepšinio 

turnyras Mosėdyje. 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

A. Drakšas ir  kūno 

kultūros mokytojai. 

 
18 

Bus tęsiamos Mosėdžio 

krepšinio tradicijos. Bus 

stiprinami bendradarbiavimo 

ryšiai tarp mokyklos ir 

seniūnijos bendruomenės 

12. Gavėnios laikas visiems: 

mokiniams, mokytojams, 

tėvams (susitikimai su 

dvasininkais, jaunimo 

rekolekcijos). 

 

Tikybos mokytojos (M. 

Petrauskaitė,                           

A. Jonušienė), 

Valančiukų kuopos 

vadovė                              

V. Jonkuvienė 

14 - 

18 

Mokysis atpažinti ir 

įsivertinti savo santykį su 

savimi, kitais, Dievu. Gebės 

įvardinti blogio priežastis, 

mokysis dvasiškai 

atsinaujinti. 

13. Dalyvavimas perskaitytų 

knygų konkurse šventėje 

(bendradarbiaujant su 

biblioteka). 

Bibliotekos 

darbuotojos, lietuvių 

kalbos mokytojų 

metodinė grupė. 

         

20-

24 

Dalyvaus rajoniniame 

renginyje ir atstovaus 

gimnazijai. Mokiniai parengs 

knygų pristatymus. 

14. Projektinė diena ,,Visi 

žaidžiame krepšinį” 
(projektas ,,Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos ”). 

Pavad. V.Jonkuvienė -

projekto vadovai ir  

kūno kultūros 

mokytojai. 

 

25 

Mokiniai, studentai ir tėveliai 

žais krepšinį kartu. Bus 

ugdoma kartų tarpusavio 

tolerancija ir tęsiamos  

sportinės tradicijos. 

15. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ atstovais. 

Pavaduotoja                

V. Jonkuvienė 
27-

30 

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 

savo užsibrėžtų tikslų. 

16. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

16 -

30 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

                                            Balandis 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Popietė, skirta  melų ir juokų  

dienai paminėti. 

Akcija ,,Melagių pilis“ 

Mokyt. V.Pajarskas, L. 

Sėlenienė, kitų 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 

01 

Bus išradingai, kūrybingai 

paminėta Melagių diena bei 

formuojamas sveiko humoro 

jausmas. 

2. Karjeros ugdymo  diena 

,,Pasirinkimų labirintuose” . 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

ugdymo karjerai darbo 

grupės nariai. 
04 -  

07 

Sudaryti sąlygas susipažinti 

su mokymo įstaigų 

programomis ir verslo 

įmonių poreikiais bei tėvelių 

profesijomis 

3. Prevencinis susitikimas su 

rajono teisėsaugos atstovais. 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

soc. pedagogė D. 

Baužienė 07 

Bus pristatyta rajono 

kriminogeninė situaciją. Bus 

supažindinti su vaikų 

teisėmis ir atsakomybėmis už 

nusikalstamus veiksmus. 

4. Dalyvavimas Skuodo r. 

mokyklų užsienio kalbų  

konkurse ,,Užsienio kalbos 

atveria duris į pasaulį“ 

Muzikinių būrelių 

vadovai, užsienio kalbų 

mokytojų metodinė 

grupė 

08 -  

16 

Mokiniai pasiruoš ir 

tinkamai atstovaus 

gimnazijai. Sustiprės jų 

užsienio kalbų vartojimo 

įgūdžiai.                                                                                                                                        
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5. Mokymai ,, Savęs pažinimo 

link “ valančiukų kuopos 

nariams (5-8 kl.) Skuodo 

Jaunimo centre. 

Kuopos vadovė V. 

Jonkuvienė.    10 

- 14                 

Valančiukai mokysis pažinti 

savo gebėjimus. 

Išmoks bendradarbiavimo 

metodų. 

6. Socialinė veikla - visuotinė 

pilietinė akcija ,, DAROM – 

17“ (socialinės veiklos diena). 

Jaunieji gamtininkai, 

vad. V. Pajarskas. 

Klasių auklėtojai. 

Valančiukų kuopa -V. 

Jonkuvienė. 

18 - 

22 

Dalyvausime visuotinėje 

talkoje ugdys pilietiškumą. 

Bus sutvarkytos  kelios 

viešos gimtinės erdvės. 

7. Katalikiškų organizacijų 

išvyka į Šiluvą. 

 

Tikybos mokytojos 

(M.Petrauskaitė, 

A.Jonušienė), 

Valančiukų kuopos 

vadovė  

V. Jonkuvienė 

18 - 

21 

Pelnys visuotinius atlaidus. 

Gebės įvardinti Piligrimystės 

prasmę. 

Stiprinti katalikiškų 

organizacijų atstovų 

tapatumo jausmus. 

8. Dalyvaujame Vaikų 

finansinio švietimo savaitėje 

(projektas ,,Kam to reikia?“).  
Užsiėmimas ,,Atsakingas 

skolinimasis“.                         

UK koordinatorė, 

pavaduotoja V. 

Jonkuvienė. 
 24 

- 30 

Bus supažindinti su 

asmeninių finansų 

tvarkymosi metodikomis. 

Suvoks atsakomybę už 

finansinius veiksmus. 

9.  UK užsiėmimas dėl ugdymo 

karjerai individualių planų 

pildymo 8a ir 8b klasėms. 

UK koordinatorė 

V.Jonkuvienė,      8a, 

8b klasių auklėtojai. 

25 - 

29 

Mokiniai susipažins su 

individualaus UK plano 

pildymu ir sustiprės jų 

pasitikėjimas savo galiomis. 

10. Dalyvavimas  rajono Švietimo 

skyriaus rengiamose parodose 

ir moksleivių amatų dienoje. 

Technologijų ir dailės 

mokytojai:  L. Šverys 

J.Petrauskienė, 

A. Ancevičienė. 

01 - 

30 

Darbus eksponuosime 

Švietimo skyriaus  

„Mažojoje galerijoje.“  

Pasidalins gerąja patirtimi . 

11. Užsienio kalbų savaitė: 

*Gabiausių užsienio kalbų 

žinovų rinkimai; 

* Rajoninė pradinių klasių 

anglų kalbos šventė - 

varžytuvės. 

Užsienio kalbų 

metodinio ratelio 

mokytojų metodinė 

grupė. 
21 -        

25 

Bus išsiaiškinti geriausiai 

užsienio kalbas mokantys 

mokiniai. 

Bus skatinamas pradinių 

klasių mokinių motyvacija 

mokytis anglų kalbą. 

12. Valančiukų išvyka į Klaipėdos 

muzikinį teatrą. 

Kuopos vadovė V. 

Jonkuvienė. 24 - 

28 

Valančiukai susipažins su 

profesionaliuoju menu. 

Ugdysis tikrojo meno 

pajauta. 

13. Rajoninis konkursas ,,Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“. 

Mokytoja A. Kidykienė 
24 - 

27 

Bus paruošta 2-4 klasių 

mokinių komanda, kuri 

dalyvaus rajoniniame 

konkurse. 

14. Ugdymosi karjerai ir 

individualių konsultacijų diena 

1a, 1b gimn. klasių 

mokiniams. 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja                

V. Jonkuvienė. 

25 - 

29 

Bus suteiktos ugdymosi 

karjerai žinios 1a, 1b gimn. 

klasėms. Bus pakonsultuoti 

dėl profesijų pasirinkimų. 

15. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ atstovais. 

Pavaduotoja                

V. Jonkuvienė 
27-

31 

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 

savo užsibrėžtų tikslų. 

16. Valančiukų – gerumo akcija 

“Sutvarkykime apleistus 

Kuopos vadovė                     

V. Jonkuvienė,                
27 - 

28 

Valančiukai sutvarkys 

apleistus kapelius. Aptars 
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kapelius”. Kuopos taryba. mirusių pagerbimo tradicijas. 

17. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja                          

V. Jonkuvienė 

27 -

30 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

                                                                              Gegužė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Šventinis koncertas 

 ,,Tau, brangi mamyte!” 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 
06 

Bus pasveikintos ir pagerbtos 

mamytės bei močiutės. 

Parengta puokščių paroda. 

2. Šventinis rytmetis „Visos 

gėlės-Tau Mamyte“. 

Priešmokyklinės grupės 

mokytojos  

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

04 

Bus parengtos programėlės. 

Vaikai atskleis savo 

gabumus: šokti, dainuoti, 

meniškai skaityti, vaidinti 

3. Dalyvavimas M.Valančiaus 

kūrybos skaitymų šventėje 

jo gimtinėje Nasrėnuose. 

Pavad. V. Jonkuvienė 

Valančiukų kuopa, 

neformaliojo ugdymo 

būrelio vadovai. 

08 

Bus ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, stiprės 

bendradarbiavimo ryšiai su 

muziejumi. 

4. Edukacinė diena "Biblijos 

nuotykis - 2" 1-4 klasių 

mokiniams. 

Tikybos mokytoja  

M. Petrauskaitė, 

pradinių klasių 

mokytojai. 
10 

Mokiniai plačiau susipažins 

su Biblijos skaitiniais. 

Žemėlapio, garsų ir gestų 

pagalba gebės įvardinti ST 

istorijas. 

5. Pavasario krosas ,,Bėgiok ir 

laisvai kvėpuok!”. 

Kūno kultūros 

mokytojai, pavad. V. 

Jonkuvienė 

15 - 

19 

Mokiniai pasportuos ir 

sveikai pailsės gamtoje. 

6. Ugdymosi karjerai ir 

individualių konsultacijų diena 

7air 7b klasių mokiniams. 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 20 

Bus suteiktos grupinės ir 

individualios   ugdymosi 

karjerai konsultacijos dėl 

tolesnių pasirinkimų 

individualiai. 

7. Dalyvavimas Mosėdžio 

kultūros centro pavasariniuose 

poezijos skaitymuose. 

Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė 

grp. E. Petrauskienė, 

pavad. V. Jonkuvienė 

20 - 

22 

Mokiniai drąsiau pristatys 

savo kūrybą, stiprės 

gimnazijos ir bendruomenės 

ryšiai. 

8. Būsimųjų pirmokų šventė 

vaikučiams kartu su tėveliais. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupės auklėt. 

L. Petrošienė, 

D.Noreikienė 
25 

Patenkintas kiekvieno vaiko 

įgimtas raiškos ir pažinimo 

poreikis. 

Bus auginamas 

kūrybingumas. 

9. Paskutinio skambučio 

šventės 2-ųjų ir 4-ųjų gim. 

klasių mokiniams. 

1ab gim. kl. ir 

3ab gim. kl. auklėtojai  
26 

Bus pagerbti ir pasveikinti 2-

ų ir 4-tų gimn.  klasių 

mokiniai. Bus skatinamas 

mokinių išradingumas. 

10. Vaikų ir jų tėvelių diena 

,,Sportas- visiems“. 

Mokytoja A.Kidykienė, 

pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė. 
29 

Tėvams bus suteikta 

galimybė pasportuoti kartu 

su vaikais. Bus 

propaguojama sveika 

gyvensena. 

11. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 
27-

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 
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Palaikyti“ atstovais. 31 savo užsibrėžtų tikslų. 

12. Mokslo metų baigimo šventė 

pradinių klasių mokiniams 

,,Sveika, vasarėle“. 

Mokyt. A. Kleivienė, 

pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė. 
  31 

Bus suorganizuotos 

ketvirtokų palydos. Bus 

ugdomas mokinių 

kūrybiškumas, nuoširdus 

bendravimas. 

13. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

16 -

30 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

Birželis 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Mokslo metų užbaigimo 

šventė, pirmūnų ir olimpiadų 

bei konkursų nugalėtojų 

apdovanojimai. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai,  

pavad. D. Šiaulienė. 01 

Bus šventiškai užbaigti 

mokslo metai ir apdovanoti 

geriausiai baigusieji. 

Bus pateikti tyrimų 

rezultatai. 

2. Žmogaus saugos diena. Savęs 

pažinimo ir savirealizacijos 

popietė – 3a ir 3b gimn. kl. 

mokiniams. 

Civilinės saugos 

mokyt. A. Drakšas, 

pavad. V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai. 

01 

Mokiniai pakartos ,,Civilinės 

saugos” taisykles, signalus. 

Bus sudarytos sąlygos 

meninei saviraiškai. 

3. Vasaros spartakiada 

„Pasivaržykime, 

pasigalinėkime.“ 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

kūno kultūros 

mokytojai: A. Aklienė, 

S. Matulevičius. 
02 

Netradicinių varžytuvių metu  

rungtyniaus klasės ir bus 

išaiškinta  vikriausia klasė. 

Bus puoselėjamos sportinės 

tradicijos.   

4. Klasių ekskursijos, turistiniai 

žygiai. Karjeros ugdymo 

veiklinimo vizitai. 

Klasių auklėtojai,   

pavad. V. Jonkuvienė. 02 
Moksleiviai vyks į pažintines 

ekskursijas ir lankysis 

įmonėse ir ugdymo įstaigose. 

5. Dalyvavimas rajono 

moksleivių  meninės 

saviraiškos dienoje. 

Pavad. V. Jonkuvienė. 

Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 
02 - 

03 

Bus pasirengta rajono 

moksleivių saviraiškos 

šventei ir atstovauta 

gimnazijai. Ugdyti vaikų 

meninę saviraišką. 

6. Dalyvavimas parapijos 

Šeštinių atlaiduose. 

Ateitininkų kuopa  -M. 

Petrauskaitė, 

Valančiukų kuopa - V. 

Jonkuvienė. 

04 

Sutvirtins savo katalikišką 

tikėjimą. Žinos Šeštinių 

prasmę. 

 

7. Dalyvavimas Lietuvos  

Katalikiško Jaunimo dienose 

Vilniuje (atstovavimas Skuodo 

rajonui). 

Ateitininkų kuopa -    

M. Petrauskaitė,          

A. Jonušienė 

Valančiukų kuopa -   

V. Jonkuvienė. 

20 -

21 

Jaunimas sustiprins savo 

katalikiškas vertybes. Jiems 

bus sudarytos galimybės 

dalyvauti įvairiuose 

edukacijose. 

                                                                                 Liepa 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Katalikiško jaunimo dienos 

Žemaičių Kalvarijoje. 

Ateitininkų kuopa -

M.Petrauskaitė, 

Valančiukų kuopa - V. 

Jonkuvienė. 

04 - 

06 

Mokės dalyvauti Kalvarijos 

Kalnų procesijoje. 

Susipažins su katalikiškomis 

vertybėmis. 
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2. Brandos atestatų įteikimo 

abiturientams šventė. 

4ab ir 3ab   gimn. kl. 

auklėtojai, 

neformaliojo ugdymo 

būreliai. 

10 -

15 

Bus iškilmingai įteikti 

atestatai ir pagerbti 

abiturientai . 

3. Vasaros poilsio stovyklos 

pagal projektus. 

Pavaduotoja 

V.Jonkuvienė, 

projektų vadovai. 

10 - 

20 

Bus kryptingai organizuotas 

turiningas mokinių poilsis 

vasaros metu. 

                                           Rugsėjis 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Rugsėjo pirmosios šventė -  
Laisvės ir taikos dienos 

paminėjimas. 

Pavad. V. Jonkuvienė. 

Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 
01 

Bus pasveikinti mokiniai, 

mokytojai ir tėveliai su 

mokslo metų  pradžia. 

2. Papildomo ugdymo būrelių 

vadovų metodinis užsiėmimas 

,,Būrelių veiklos kokybė”. 

Pavad. V. Jonkuvienė. 

Neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai. 
05 

Pasidalins gerąja programų 

rašymo ir veiklos tobulinimo 

patirtimi. 

3. Dalyvavimas liaudies žaidimų 

popietėje M.Valančiaus 

gimtinėje pagal kuopos 

projektą . 

Kuopos vadovė V. 

Jonkuvienė. 11 - 

15 

Valančiukai išmoks liaudies 

žaidimų, susidraugaus su 

kitais valančiukais. 

4. UK užsiėmimai  

,, Pradedu kurti savo ateities 

planus pats “  
2a ir 2b gimn. kl. mokiniams. 

 

Pavad. V.Jonkuvienė, 

kūno kultūros 

mokytojai: A. Aklienė, 

S. Matulevičius. 

11 -

15  

Mokiniai bus supažindinti su 

mokomųjų dalykų 3-4 gimn. 

klasėse asmeninio 

pasirinkimo galimybėmis. 

5.  Saugaus eismo savaitė, ,,Būk 

saugus ir matomas kelyje“ 

pradinių klasių             

mokiniams. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai,  

pavad. D. Šiaulienė. 

18 - 

22 

Bus supažindinama su 

saugaus eismo taisyklėmis ir 

atšvaitų svarbą tamsiu paros 

metu. 

6. Europos kalbų dienos 

paminėjimas.  

 

Mokyt. L. Alšauskaitė, 

užsienio kalbų 

mokytojų metodinė 

grupė. 

18 - 

22 

Skatinti domėjimąsi užsienio 

kalbomis. Ugdyti jų 

kūrybiškumą, lavinti kalbos 

įgūdžius. 

7. Akcija ,,Aš – mažasis 

Mosėdžio parapijietis“ 

Ateitininkų kuopa -

M.Petrauskaitė, 

Valančiukų kuopa - V. 

Jonkuvienė. 

25 - 

29 

Mokysis gyventi ir bendrauti 

pagal krikščioniškąjį mokslą. 

8. ,,Rudenėlio šventė” 
priešmokyklinės grupės 

vaikams. 

Priešmokyklinės grupės 

auklėtojos, pradinių 

klasių mokytojos. 

25 - 

29 

Popietei bus parengta teminė 

programėlė. Vaikai meniškai 

pristatys rudens gėrybes. 

9. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

04 -

30 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

10. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ atstovais. 

Pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 
04 -

30 

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 

savo užsibrėžtų tikslų. 

                                                                            Spalis 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Integruotas rytmetis, skirtas Neformaliojo ugdymo 06 Bus pasveikinti ir pagerbti 
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Mokytojo dienos šventei   

,,Tau, mano mokytojau“. 

būrelių  vadovai, 

pavad. V.Jonkuvienė 

mokytojai, bus sudarytos 

sąlygos mokinių saviraiškai. 

2. Visuotinis (8-12kl.) 

moksleivių susirinkimas. 

Mokinių prezidentas, 

gimnazijos t-bos 

pirmininkas V. 

Pajarskas. 

09 - 

13 

Bus aptarta ir įvertinta 

moksleivių  veikla. Bus 

išrinkti nauji nariai į tarybas. 

3. Jaunųjų talentų šou - 

konkursas 

 ,,Aš galiu taip – o Tu?“ 

Pavad. V.Jonkuvienė ir 

estetinių dalykų 

mokytojų metodinė 

grupė. 

16 - 

20 

Bus sudarytos sąlygos 

talentų meninei saviraiškai. 

Bus atrinkti geriausieji į 

rajono konkursą. 

4. Ugdymosi karjerai ir 

individualių konsultacijų diena 

1a, 1b gimn. klasių 

mokiniams. 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja V. 

Jonkuvienė. 

16 - 

20 

Bus suteiktos ugdymosi 

karjerai žinios. Jie bus 

pakonsultuoti dėl profesijų 

pasirinkimų. 

5. Dalyvavimas rajoniniame 

žemaitiškų skaitymų konkurse. 

Lietuvių kalbos mokyt. 

metod. grupė – E. 

Petrauskienė. 
28 

Susidomės žemaitiškais 

kūriniais bei tarminio 

skaitymo galimybėmis. 

6. Pilietiškumo išvykos ant 

piliakalnių su menine 

programėle ir susitikimai su 

kitų mokyklų bendraminčiais 

(Valančiukų projektas ,,Ateik 

ir pakviesk draugus“). 

Pavad. V. Jonkuvienė ir 

lietuvių kalbos mokyt. 

metod. grupė – E. 

Petrauskienė. 

16 -

30 

Bus pažymėti piliakalnių 

metai ir paminėti K. Bradūno 

jubiliejiniai metai. 

Mokiniai susipažins su savo 

artimiausios aplinkos istorija. 

7. Tarpklasinis mergaičių ir 

berniukų komandų  kvadrato 

varžybų turas. 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A. Aklienė,  

S.Matulevičius 

26-

30 

Paruošta komanda 

rajoninėms kvadrato 

varžyboms. Bus apdovanoti 

nugalėtojai. 

8. Socialinės veiklos diena – 

talka. ,,Tvarkome gimnazijos 

erdves“. 

Pavad. V. Jonkuvienė,     

soc. pedagogė          D. 

Baužienė, klasių 

auklėtojai. 

22 - 

27 

Bus sutvarkytos gimnazijos 

aplinkos erdvės. Mokiniai 

savanorišku darbu prisidės 

prie gimnazijos gražios 

aplinkos kūrimo. 

9. Diskusija ,,Jauno žmogaus 

vertybės“ 1-4 gimn. kl.  

Pavad. V.Jonkuvienė ir 

estetinių dalykų 

mokytojų metodinė 

grupė. 

10 - 

27 

Jauni žmonės diskutuos ir 

įvardins jiems svarbias 

gyvenimo vertybes. 

10. Valančiukų kuopos gerumo 

akcija ,,Uždekime 

kiekvienam po žvakelę”. 

Kuopos vad. -

V.Jonkuvienė, 

projekto vadovai. 

24 - 

28 

Vaikai aplankys ir sutvarkys 

apleistus kapelius. Bus 

ugdoma pagarba 

mirusiesiems. 

11. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ atstovais. 

Pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 
10 -

31 

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 

savo užsibrėžtų tikslų. 

12. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

10 -

31 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

                                                                       Lapkritis 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Ugdymosi karjerai ir 

individualių konsultacijų diena 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja V. 
06 - 

Bus suteiktos ugdymosi 

karjerai žinios 5 - 8  klasėms. 
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5 – 8 kl. klasių mokiniams. Jonkuvienė. 10 Jie bus pakonsultuoti dėl 

profesijų pasirinkimų . 

2. Projektinė diena ,,Visi 

žaidžiame krepšinį” 
(projektas ,,Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos”), skirta 

Pasaulinei Jaunimo dienai 

pažymėti. 

Pavad. V.Jonkuvienė -

projekto vadovai ir  

kūno kultūros 

mokytojai. 

 

13 - 

24 

Mokiniai, studentai ir tėveliai 

žais krepšinį kartu. Bus 

ugdoma kartų tarpusavio 

tolerancija ir tęsiamos  

sportinės tradicijos. 

3. Tarptautinės ,,Tolerancijos 

dienos“ paminėjimas 

pilietiškumo akcijomis. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė D. 

Baužienė,  klasių 

auklėtojai. 

   16 

Pagerės mokinių tarpusavio 

bendravimo kultūra ir 

supratingumas. Sumažės 

patyčių. 

4. Valančiukų kuopos pažintinė 

išvyka į Klaipėdos Jaunimo 

centrą.  

Kuopos vadovė V. 

Jonkuvienė 
13 - 

24 

Bus pravesti valančiukams 

mokymai ,,Savęs ir savo 

galių pažinimo link“. 

5. Saugaus eismo akcijos 

„Atšvaitai“ 5 - 8 kl. ir 1 - 4 

gimn. klasių mokiniams bei 

mokytojams. 

Pavad. V.Jonkuvienė ir  

darbo grupė. 16 - 

20 

Bus prisimintos  saugaus 

eismo taisykles ir išdalinti 

atšvaitai mokiniams ir 

mokytojams. 

6. Tarpklasinės krepšinio 

varžybos. 

 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A.  Aklienė,  

S. Matulevičius 

20 - 

30 

Bus paruoštos komandos 

rajoninėms krepšinio 

varžyboms. Bus apdovanotos 

klasės – nugalėtojos. 

7. Pasakų  inscenizacijų popietė 

,,Seku seku pasaką“ 5 – 8 kl. 

(Projektas  ,,Ateik ir pakviesk 

draugus “ ) 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė 

grupė, klasių 

auklėtojai. 

21 - 

27 

Pasirengs ir suvaidins 

ištraukas iš žinomų 

literatūros kūrinių. Bus 

sudarytos sąlygos mokiniams 

atskleisti savo kūrybinius 

gebėjimus. 

8. Krikščioniško atsinaujinimo 

diena bažnyčioje katalikiškų 

organizacijų nariams. Jaunimo 

rekolekcijos. 

Ateitininkų kuopa - 

vad. M. Petrauskaitė, 

valančiukų kuopa -vad. 

V. Jonkuvienė. 

28 

Mokės apie savo tikėjimą 

kalbėtis su kitais 

bendraamžiais. Gebės apginti 

savo įsitikinimus. 

9. Viktorina (5-8 kl.) kultūringo 

elgesio temomis. 

 

Pavad. V.Jonkuvienė ir 

estetinių dalykų 

mokytojų metodinė 

grupė. 

17 - 

21 

Mokiniai gebės kritiškai 

vertinti ir atsirinkti 

kultūringo bendravimo 

kriterijus 

10. Susitikimas su projekto 

,,Padrąsinti. Įkvėpti. 

Palaikyti“ atstovais. 

Pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 
27-

31 

Mokiniai bus padrąsinti 

turėti savo svajonę bei siekti 

savo užsibrėžtų tikslų. 

11. Edukacinės išvykos pagal 

projektą ,,Neformaliojo 

švietimo veiklų plėtra“ 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V.Jonkuvienė 

16 -

30 

Bus skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, kai jie 

dalyvaus edukaciniuose 

užsiėmimuose muziejuose. 

                                                                       Gruodis 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas 

1. Adventinis  rytmetis ,,Kalėdų 

laukimas“ prasidėjus 

adventui. 

Tikybos mokytojos:   

A. Jonušienė,  

M. Petrauskaitė. 
04 

Žinos katalikiško gyvenimo 

akcentus. 

Gebės kelti gyvenimo 

prasmės klausimus. 

2. Išvyka į  Eurolygos varžybas Pavad. V. Jonkuvienė, 07 - Bus skatinamas domėjimasis 
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(projektas ,,Sportas –mūsų 

aistra ir tradicijos “). 

projekto vadovai, kūno 

kultūros mokytojai. 
14 krepšiniu. Bus apdovanoti 

išvyka aktyviausi projekto 

dalyviai, rėmėjai, 

organizatoriai. 

3. Šventinis Kalėdinės eglutės 

įžiebimas gimnazijos kieme. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių  vadovai. 

04 - 

08 

Bus įžiebta kalėdinė eglutė ir 

sukurta švenčių laukimo 

nuotaika. 

4. Aktų salės puošimas. 

Gimnazijos fojė ir koridorių 

puošimas. 

1ab gim. ir 2ab gim. 

klasių auklėtojai.  
08 - 

15 

Bus skoningai papuošta aktų 

salė, mokyklos koridoriai. 

5. Adventinė popietė 

 ,,Gerumas mus vienija“, 

pasitinkant Kalėdas. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai, 

tikybos mokytojai. 17 - 

24 

Ugdysis teisingas 

krikščioniškų  tradicijų 

supratimus. Bus viešai 

įvardinti  gerus darbus darę 

bendruomenės nariai ir 

apdovanoti . 

6. Kalėdinių puokščių, eglučių 

paroda 

 ,,Visi laukiame švenčių”. 

Pavad. V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai, dailės 

mokytojai. 

15 - 

23 

Ugdysis   grožio supratimą. 

Bus sukurtos originalios 

puokščių kompozicijos. 

7.      Valančiukų kuopos 

Kalėdinis žiburėlis 

,,Prisiminkime geriausias 

metų akimirkas”. 

Valančiukų kuopos 

taryba  ir vadovė 

 V. Jonkuvienė. 

 

23 - 

27 

Įvertins metų veiklą, įvardins 

gražiausias  veiklas ir 

pasveikins vieni kitus su 

artėjančiomis šventėmis. 

8. Adventinė Kūčių popietė 

,,Pabūkime kartu”  
mokytojams. 

Tikybos mokytojai, 

estetinių dalykų 

metodinė grupė.  
22 

Bus surengta kolektyvo 

popietė prie Kūčių stalo ir 

prisimintos tradicijos 

9. ,,Angelo nominacijos“ 
įteikimo šventinė popietė. 

Gimnazijos direktorė 

A. Šverienė ir estetinių 

dalykų metodinė grupė 

16 - 

22 

Šventinės popietės metu bus 

apdovanoti gerus darbus darę 

per metus gimnazijos 

bendruomenės nariai. 

10. Valančiukų kuopos pažintinė 

išvyka  pagal projektą  ,,Ateik 

ir pakviesk draugus ”. 

Valančiukų kuopa, vad. 

V.Jonkuvienė ir 

projekto vadovai. 

16 - 

22 

Bus suorganizuota šventinė 

išvyka į teatrą ir skatinamas 

teatro meno pažinimas. 

11. Kalėdinė palyda ir sveikinimų 

išnešiojimo akcija 

(administracijoje, bibliotekoje, 

klasėse ). 

Pavad. V.Jonkuvienė ir 

klasės seniūnų 

sambūris. 

19 - 

22 

Bus ugdomas teisingas 

kalėdinių švenčių suvokimas. 

Mokysis išradingai 

pasveikinti vieni kitus. 

12. Priešmokyklinės grupės ir 1 - 

4 klasių popietė „Skamba 

Kalėdų varpeliai“. 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė. 
20 

Bus parengta popietės 

programėlė. Bus 

puoselėjama mokinių meninė 

saviraiška. 

 Kalėdiniai ir Naujųjų metų 

karnavaliniai vakarai  ,,Baltu 

Kalėdų taku“. 

Pavad. V.Jonkuvienė ir 

8a, 8b
 
ir 4a, 4b

 
gim. kl. 

mokiniai bei auklėtojai.  27 - 

30 

Bus formuojamas teisingas 

švenčių suvokimas ir 

stiprinami kultūringo 

šventimo įgūdžiai. Bus 

sudarytos sąlygos mokinių 

meninei saviraiškai.  

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė. 

  



46 

 

XIV. LIETUVIŲ KALBOS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Atsakingas  Data Sėkmės kriterijus, rezultatas 

 

1.  Dalyvavimas  rajoninėje 9- 

10 ir 11-12 klasių lietuvių 

kalbos olimpiadoje. 

E. Petrauskienė Sausio 

mėn. 

Mokiniai galės palyginti savo 

žinias ir gebėjimus su kitais 

olimpiados dalyviais, 

mokytojos matys, į ką labiau 

reikėtų atkreipti dėmesį. 

2. Dalyvavimas rašinių 

konkursuose. 

 

Visos grupės 

narės 

Sausio - 

gruodži

o mėn. 

Giliau domėsis istoriniais ir 

visuomeniniais procesais mūsų 

šalyje, parašys savo stebėjimais 

ir kultūrine bei literatūrine 

patirtimi pagrįstus rašinius. 

3.  Veiklos plano 2017 m. 

sudarymas. Konsultacijų 

teikimo sistemos kūrimas. 

E. Petrauskienė,  

R. Staškuvienė 

Sausio - 

vasario 

mėn. 

Sukurs konsultacijų teikimo 

sistemą ir parengs veiklos 

planą atsižvelgdamos į išorės 

vertinimo metu nustatytus 

trūkumus. 

4. Dalyvavimas meninio 

skaitymo konkurse. 

E. Petrauskienė,  

R. Staškuvienė 

Sausio 

mėn. 

Mokiniai atstovaus mokyklai, 

išmoks raiškiai skaityti tekstus. 

5. ,,Raštingiausio moksleivio 

konkursas“ mokykloje ir 

rajone (Kalbos dienų 

renginys) . 

L. Kaupienė Vasario 

– kovo 

mėn. 

Bus surengtas mokyklinis 

konkursas ir jo nugalėtojai 

dalyvaus rajoniniame konkurso 

ture. 

6.  Konkursas ,,Švari kalba – 

švari galva“ (Kalbos dienų 

renginys). 

R. Staškuvienė Kovo 

mėn. 

Mokiniai pasitikrins gimtosios 

kalbos žinias naudodami IT. 

7. Kiekvieno mokinio išmokimo 

kiekvienoje pamokoje 

vertinimas ir fiksavimas 

(gerosios patirties paieška).  

Visos grupės 

narės 

Per 

visus 

metus 

Mokiniai analizuos mokymosi 

veiklą ir stebės savo rezultatus 

kiekvienoje pamokoje ilgą 

laiką, kad išsiugdytų 

atsakomybę už mokymąsi.  

Bus ieškoma priimtinų būdų 

greit ir efektyviai įvertinti 

kiekvieno mokinio išmokimą. 

8. Sustojimo pamokos – 

rezultatų apibendrinimas 

panaudojant dalyko 

pažangos stebėjimo lapus. 

Visos grupės 

narės 

Trimes- 

trams 

pasibai- 

gus 

Sekdami savo rezultatus ir 

atsiskaitydami už juos 

mokiniai pasinaudos gauta 

grįžtamąja informacija 

išmokimui gerinti. 

9. Mokyklinė 5, 7 klasių 

olimpiada (Kalbos dienų 

renginys). 

L. Kaupienė Kovo 

mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

žinias, bus atrinkti rajono 

olimpiados dalyviai. 

10. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos ir anotacijų 

E. Petrauskienė Kovo 

mėn. 

Pasiūlys modulius ateinantiems 

mokslo metams.  
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parengimas. 

11.  Viktorina gimnazijos 

bendruomenei, skirta 

Reformacijos ir M. 

Mažvydo ,,Katekizmo“ 

jubiliejui (Kalbos dienų 

renginys). 

E. Petrauskienė Kovo 

mėn. 

Parengs ir praves viktoriną 

mokiniams, mokytojams, 

gimnazijos darbuotojams ir 

tėvams. 

12.  Plakatų ,,Kalbėkime 

taisyklingai“ parengimas 

kabinetams (Kalbos dienų 

renginys). 

R. Staškuvienė Kovo 

mėn. 

Bus parengti ir iškabinti  

kabinetuose plakatai, skirti 

kalbos kultūros klaidoms 

taisyti. 

13. Pamokos uždavinio 

formulavimo teorinės 

medžiagos pakartojimas, 

parengtų pamokos 

uždavinių  analizė 

metodinėse grupėse ir 

pristatymas išplėstiniame 

MT susirinkime. 

 

Visos grupės 

narės 

Kovo 

mėn. 

Pasikartos uždavinio 

formulavimo teorinę medžiagą, 

akcentuodamos vertinimą ir 

diferencijavimą. 

Išanalizuos po kelis parengtus 

pamokos uždavinius 

metodinėse grupėse ir pristatys 

geriausius išplėstiniame MT 

susirinkime. 

14.  Pasirinkto pažangos 

stebėjimo įrankio taikymas 

konkrečioje klasėje. 

 E. Petrauskienė Pirmą 

pusmetį 

Kiekviena grupės narė toliau 

taikys pasirinktą pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo įrankį 

klasėse. 

15. Pasirinktų ir išbandytų 

pažangos stebėjimo įrankių 

veiksmingumo analizė. 

E. Petrauskienė Antrą 

pusmetį 

Kiekviena grupės narė pristatys 

taikytą pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo įrankį, aptars jo 

veiksmingumą. 

16.  Bandomųjų egzaminų 

rezultatų analizė. 

R. Staškuvienė, 

E. Petrauskienė 

Baland

žio 

mėn. 

Bus išanalizuoti būdingi 

trūkumai ir ieškoma būdų 

jiems likviduoti iki egzamino. 

17. Perskaitytų knygų 

konkursas šventė ( knygų 

pristatymų rengimas – 

rajoninio renginio 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

biblioteka). 

L. Kaupienė Balan- 

džio 

mėn. 

Mokiniai parengs knygų 

pristatymus rajoniniam 

renginiui. 

18.  Atvira pamoka atsižvelgiant 

į išorės vertinimo metu 

nurodytų trūkumų šalinimą.  

 

L. Kaupienė, 

 

Kovo – 

gruodži

o mėn. 

Pravesta atvira pamoka taikant 

aktyviuosius  ugdymo metodus 

ir diferencijuojant darbą 

pamokose.  

19. ,,Kviečiu į pamoką“  

( kolegialaus ryšio 

stiprinimas ir pagalba 

Visos narės Kovo – 

gruodži

o mėn. 

Pasidalinta nuomonėmis apie 

pamokos kokybės gerinimo 

būdus, išanalizuoti trūkumai, 
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kolegoms tobulėti gerinant 

išmokimo stebėjimą). 

pasidalinta patirtimi ir ieškoma 

optimalių išmokimo stebėjimo 

pamokose variantų. 

20. Dalyvavimas 5, 7 klasių 

rajoninėje olimpiadoje. 

L. Kaupienė,  

R. Staškuvienė 

Balan- 

džio 

mėn. 

Bus objektyviai įvertintos 

mokinių žinios, atsiras 

galimybė palyginti su kitais 

olimpiados dalyviais. 

21.  Projekto ,,Ateik ir pakviesk 

draugus“ renginiai, skirti 

piliakalnių metams ir K. 

Bradūno jubiliejui. 

V. Jonkuvienė  

ir visos narės 

Gegužė

s mėn. 

Mokiniai aplankys piliakalnius 

ir parengs pranešimus apie 

apylinkėse esančius 

piliakalnius (Mosėdžio, 

Puodkalių, Apuolės), pasakos 

padavimus ir deklamuos K. 

Bradūno eiles. 

22. Aktyviųjų mokymosi 

metodų, tinkančių 

šiuolaikinei pamokai ir 

dėstomam dalykui, 

prisiminimas.   

Visos grupės 

narės 

Kovo – 

gruodži

o mėn. 

Mokytojos ir mokiniai pereis 

pamokose nuo mokymo prie 

mokymosi paradigmos. 

23. Dalyko pamokų kokybės 

vertinimas naudojantis 

mokinių apklausa IQES 

platformoje. Suvestinės 

rengimas. 

E. Petrauskienė Iki 

gegužės 

1 d. 

Sužinos savo darbo pamokose 

trūkumus ir galės juos taisyti. 

Bus parengta lietuvių kalbos 

mokytojų probleminių sričių 

ataskaita. 

24. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų  aptarimas bei 

suderinimas metodinėje 

grupėje. 

E. Petrauskienė Rugsėj

o mėn. 

Bus aptarti parengti planai ir 

programos, nustatytas jų 

atitikimas bendriems 

gimnazijos planavimo 

reikalavimams ir BP. 

25. PUPP ir standartizuotų testų 

rezultatų analizė, jų 

poveikio tolesniam 

mokymo proceso 

koregavimui aptarimas. 

E. Petrauskienė Rugsėj

o mėn. 

Išanalizavus rezultatus ir 

ataskaitas bus išanalizuotos 

galimybės ir ieškoma būdų 

koreguoti tolesnį mokymo 

procesą 

26. 2016-2017 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė 

ir siūlymai 2017-2018 m. 

m. ugdymo planui. 

L. Kaupienė  

Birželio 

mėn. 

Išanalizavus ugdymo planą bus 

įvertinti privalumai ir 

trūkumai, pateikti pasiūlymai 

kitų metų planui. 

27. Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių paraiškos 

teikimas. 

E. Petrauskienė 04- 08 

mėn. 

Bus iš dalies apsirūpinta 

reikalingais pagal atnaujintas 

programas dirbti vadovėliais. 

28.  Bendradarbiavimas su 

biblioteka, kitų metodinių 

grupių nariais organizuojant 

renginius. 

R. Staškuvienė Sausio 

– 

gruodži

o mėn. 

Įsijungs į komandas ir dalyvaus 

integruotuose renginiuose. 
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     Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė  E. Petrauskienė 

 

                

 

  

29. Dalyvavimas projektuose – 

būdas sėkmingam ir 

netradiciniam vaiko 

ugdymui. 

V. Jonkuvienė Sausio 

– 

gruodži

o mėn. 

Pakeis mokymo aplinką ir 

dalyvaus netradicinėse veiklose 

su savo mokiniais. 

30. Pamokų netradicinėse 

aplinkose ir integruotų 

pamokų vedimas. 

Visos grupės 

narės,  

E. Petrauskienė 

Sausio 

– 

gruodži

o mėn. 

Pakeis mokymo aplinką ir ves 

pamokas netradicinėse erdvėse, 

siekdamos susieti mokymą su 

gyvenimu. Integruos dalykus, 

siekdamos sumažinti 

mokymosi krūvį. 

31. Tarpinis grupės veiklos 

rezultatų pasitikrinimas. 

E. Petrauskienė Birželio 

mėn. 

Koreguos darbo planą, parengs 

ataskaitą. 

32. Mokyklinių ir valstybinių 

egzaminų rezultatų analizė. 

L. Kaupienė Rugsėj

o mėn. 

Matys, į ką reikėtų atkreipti 

dėmesį ruošiant kitų metų 

egzaminui. 

33. Dalyvavimas žemaitiškų 

skaitymų konkurse. 

 

L. Kaupienė Spalio 

– 

lapkriči

o  mėn. 

Daugiau domėsis žemaitiškai 

rašančiais poetais bei 

literatūrinių kūrinių  

perskaitymo tarmiškai 

galimybėmis. 

34. Seminaruose įgytos patirties 

sklaida metodinėje grupėje. 

Informavimas apie 

laimėjimus viešojoje 

erdvėje. 

E. Petrauskienė Sausio 

– 

gruodži

o mėn. 

Pasidalins įgyta patirtimi. 

Supažindins su laimėjimais 

gimnazijos bendruomenės 

narius. 

35. Metodinės veiklos 

ataskaitos, mokytojų 

savianalizių, SWOT 

rengimas. 

E. Petrauskienė Gruodž

io mėn. 

Bus išanalizuota metinė veikla 

ir parengtos visos reikalingos 

ataskaitos. 
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XV. UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatas  

1.  Užsienio kalbų metodinės 

grupės veiklos plano 2017 

m. sudarymas. 

L. Alšauskaitė 

 

 

sausio mėn.  Numatytos metų 

veiklos kryptingai 

metodinės grupės 

veiklai organizuoti. 

2.  Teorinės medžiagos 

studijavimas apie pamokos 

uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje, formulavimą. 

Grupės mokytojai vasario - 

kovo mėn. 

Kiekvienas mokytojas 

suformuluoja 

pamokos uždavinį , 

nukreiptą į  

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje. 

3.  Gerosios patirties sklaida: 

teorinis praktinis 

užsiėmimas apie šiuolaikinę 

pamoką ir aktyviuosius 

mokymosi metodus. 

Grupės mokytojai kovo mėn. Mokytojai gautas 

žinias pritaikys savo 

pamokose. 

4.  Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros 

išorinio vertinimo 

ataskaitos analizė ir 

aptarimas 

L. Alšauskaitė vasario mėn. Išanalizuota ataskaita,  

numatytos veiklos 

tobulintinoms sritims 

pagerinti.  

4.  Gabiausių mokinių, 

galinčių dalyvauti 

rajoninėje anglų k. 

olimpiadoje, atranka ir 

pasiruošimas olimpiadai. 

L. Klovienė, 

R. Dargienė 

R. Pladienė 

L. Alšauskaitė 

 

sausio- 

vasario- kovo 

mėn. 

Paruošti mokiniai 

anglų k. 7,1-2,3 gim. 

klasių rajoninei 

olimpiadai. 

5. Bandomųjų anglų k. 

egzaminų 4 gimn. klasėse 

organizavimas, vykdymas 

ir analizė. 

L. Klovienė 

R. Pladienė 

Ž. Ramanavičius 

vasario mėn.  Patikrintas mokinių, 

besiruošiančių laikyti 

užsienio kalbų 

brandos egzaminus, 

turimų žinių ir 

gebėjimų lygis; 

numatytos galimos 

problemos egzamino 

metu; su mokiniais 

aptarti gauti rezultatai 

ir numatytos 

strategijos, kaip 

rezultatus reikėtų 

pagerinti. 
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6.  Metodinis užsiėmimas 

„Individualios mokinio 

pažangos stebėjimas 

užsienio kalbų pamokose“ 

L. Klovienė 

R. Pladienė 

A. Ancevičienė 

 kovo mėn. Bus pasidalinta 

patirtimi ir bendru 

sutarimu paruoštas 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimo 

lapas. 

7.  Mokinių  II, III trimestrų 

rezultatų įsivertinimas. 

„Sustojimo“ pamoka ir jos 

aptarimas. 

Grupės mokytojai  kovo I 

savaitė, 

gegužės IV 

savaitė 

Surasti optimaliausią 

variantą mokinių 

mokymosi rezultatų 

įsivertinimui. 

Mokytojas gaus 

informaciją apie 

kiekvieną vaiką. 

8. Dalyvavimas užsienio 

kalbų „Olympis“ konkurse 

L. Alšauskaitė, 

grupės mokytojai 

 kovo mėn. Mokiniai  pritaikys 

turimas užsienio kalbų 

žinias  ir pasitikrins 

savo užsienio kalbų 

gebėjimus kitoje 

erdvėje. 

9. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas 

L. Alšauskaitė 

 

  kovo mėn. 4-8 kl. ir 1-2 gimn. kl.  

mokiniams parengtas 

modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

sąrašas. 

10. Gabiausių mokinių, 

galinčių dalyvauti 

rajoninėje rusų k. 

olimpiadoje, atranka ir 

pasiruošimas olimpiadai. 

 

R. Vičiuvienė,  

A. Ancevičienė 

 

balandžio 

mėn. 

 

 

Paruošti mokiniai  

rusų k. 6, 7-8, 1, 2 

gimn. klasių rajoninei 

olimpiadai. 

11. Bandomųjų brandos 

egzaminų rezultatų analizė 

- aptarimas 

L. Klovienė 

R. Pladienė 

Ž. Ramanavičius 

balandžio 

mėn. 

Išsiaiškinsime esamą  

padėtį, pedagogų 

tarybos posėdyje 

pateiksime prognozes. 

12. Parengta naujų vadovėlių 

ir mokymo priemonių 

paraiška 

L. Alšauskaitė 

 

balandžio 

mėn. 

Vadovėlių ir kitų 

mokymo priemonių, 

reikalingų kitiems 

mokslo metams, 

užtikrinimas. 

13. „ Kviečiu į pamoką“- 

kolegos pamokos (ų) 

stebėjimas, problemos (ų) 

identifikavimas ir 

kolegialus koregavimas. 

L. Alšauskaitė;  

grupės mokytojai. 

2017- 2018 

m. m. eigoje. 

Pasidalinimas  gerąja 

patirtimi, pagalba 

kolegai. 

14. Mokytojų gerosios Grupės mokytojai Gegužės Išmokimo stebėjimo 
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patirties paieška ir sklaida 

metodinėse grupėse 

,,Mokinių išmokimo 

stebėjimas ir  fiksavimas 

pamokoje. Sukauptos 

informacijos panaudojimas 

pamokos kokybei gerinti“. 

mėn., birželio 

mėn., rugsėjo 

– gruodžio 

mėn. 

 

pamokoje formų 

parengimas ir 

praktinis taikymas 

pamokoje. 

 

15.  Rajoninė pradinių klasių 

anglų kalbos šventė – 

viktorina. 

L. Alšauskaitė, 

visi anglų k. 

mokytojai 

balandžio 6 

d. 

Pradinių klasių 

mokinių motyvacijos 

mokytis anglų kalbos 

skatinimas. 

16. ,,Kviečiu į pamoką“ – 

kolegos pamokos (ų)  

stebėjimas ,,Nuo uždavinio 

iki rezultato pamatavimo“. 

 

Ž. Ramanavičius, 

L. Klovienė. 

balandžio 

mėn., spalio 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

Individualios mokinio  

pažangos 

pamatavimas 

pamokoje. 

Naujų technologijų 

naudojimas 

šiuolaikinėje 

pamokoje. 

17. Išbandytų  mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo 

veiksmingumo analizė, 

aptarimas. 

L. Alšauskaitė, 

grupės mokytojai 

birželio mėn. Pasidalinta gerąja 

patirtimi apie 

praktiškai išbandytus 

mokinio individualios 

pažangos stebėjimo 

būdus.  

18. 2016-2017 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo 

analizė ir siūlymai 2017-

2018 m. m. 

L. Alšauskaitė 

 

gegužės mėn. Išanalizuotas 2016-

2017 m. m. ugdymo 

planas, pateikti 

pasiūlymai naujam m. 

m. planui. 

19. Metodinės grupės veiklos 

plano įgyvendinimo 

tarpinis vertinimas. 

L. Alšauskaitė 

 

birželio mėn. Atliktų darbų 

apžvalga, metodinės 

grupės veiklos 

įsivertinimas, plano 

korekcijos. 

20. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų aptarimas bei 

suderinimas 

L. Alšauskaitė 

 

rugsėjo mėn. Aprobuoti ilgalaikiai 

planai ir siūlomų 

modulių programų 

planai. 

21. Valstybinių brandos 

egzaminų rezultatų 

analizė. 

L. Klovienė, 

R. Pladienė, 

Ž. Ramanavičius 

rugsėjo mėn. Palyginti VB 

rezultatus su metiniais 

balais, įvardinti 

sėkmes ir nesėkmes 
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bei ieškoti sprendimų, 

kaip pagerinti VB 

rezultatus. 

22. UŽSIENIO KALBŲ  

SAVAITĖ: 

*Gabiausių užsienio kalbų 

žinovų rinkimai. 

*5- 8 klasių viktorina 

„Protų mūšis, skirta 

Europos kalbų dienai 

paminėti. 

L. Alšauskaitė, 

grupės mokytojai 

rugsėjo IV 

savaitė  

Išsiaiškinti geriausiai 

užsienio kalbas 

mokančius mokinius 

ir paskelbti  jų  

pavardes. 

Užsienio kalbų 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

 

23. Grupės veiklų gimnazijos 

mėnesio veiklos planui 

teikimas. 

 

L. Alšauskaitė Kiekvieną 

mėn. 

Pateiktas mėnesio 

priemonių sąrašas 

gimnazijos planui. 

24. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

Grupės mokytojai Visus metus Pagal poreikį ir 

galimybes dalyvauja 

seminaruose, 

kursuose. Gautą 

informaciją perteikia 

metodinių užsiėmimų 

metu. 

25. Metodinės grupės veiklos 

analizė, prioritetų 

numatymas sekantiems 

metams. Metodinės grupės 

pirmininko 2017-2018 m. 

rinkimai. 

L. Alšauskaitė  gruodžio 

mėn. 

Parengta grupės 

SWOT bei metinė 

grupės veiklos 

ataskaita, išrinktas 

metodinės grupės 

pirmininkas. 

26. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

 

L Alšauskaitė Visus metus Visuomenės 

informavimas 

27. Pamokos netradicinėje 

aplinkoje.   

Grupės mokytojai 2017 m. (per 

metus) 

Pravestos pamokos, 

pasidalinta gerąja 

patirtimi.  

28. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, 

konferencijose, ir pan. 

siekiant profesinių 

kompetencijų bei  įgytos 

patirties sklaida 

Grupės mokytojai 2017 m. (per 

metus) 

Profesinio tobulėjimo 

ir naujovių siekis bei 

gerosios patirties 

sklaida metodinės 

grupės kolegoms. 

29. Grįžę iš kvalifikacijos 

renginio (seminaro, kursų, 

konferencijos ir kt.) 

L. Alšauskaitė 2017m. (per 

metus) 

Vykdoma tiksli 

pažymėjimų apskaita. 
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Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė        L. Alšauskaitė 

 

 

 

  

mokytojai pateikia 

pažymėjimą metodinės 

grupės pirmininkui, kuris 

juos registruoja) 

30. Veiklų gimnazijos 

mėnesio planui teikimas 

L. Alšauskaitė 2017m. (per 

metus) 

Grupės veiklos 

įtraukiamos į bendrą 

mokyklos mėnesio 

planą. 

31. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

L. Alšauskaitė 2017m. (per 

metus) 

Informacijos, 

susijusios su 

metodinės grupės 

darbu, laimėjimais 

viešinimas. 

32. Tarptautinių partnerių 

paieška: dalyvavimas E-

TWINNING ar kituose 

tarptautiniuose 

programose bei 

projektuose.  

Anglų kalbos 

mokytojai 

2017 m. (per 

metus) 

Mokinių motyvacijos 

mokytis užsienio 

kalbų skatinimas 

dalyvaujant 

projektuose; mokytojų 

gerosios patirties 

keitimasis tarptautinių 

bendradarbiavimų 

lygmenyje. 
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XVI. TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  pavadinimas 

 
Atsakingas Data Sėkmės kriterijus 

1. Metodinės grupės veiklos 

plano sudarymas. 

I. Kaniavienė Sausio 

mėn. 

Parengtas metodinės grupės 

veiklos planas 2017 m. 

2. Teorinės medžiagos 

studijavimas apie pamokos 

uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje, formulavimą. 

Grupės mokytojai vasario - 

kovo 

mėn. 

Kiekvienas mokytojas 

suformuluoja pamokos 

uždavinį , nukreiptą į  

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje. 

3. Gerosios patirties sklaida: 

teorinis praktinis užsiėmimas 

apie šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymosi 

metodus. 

Grupės mokytojai Kovo 

mėn. 

Mokytojai gautas žinias 

pritaikys savo pamokose. 

4. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

Grupės mokytojai Kovo 

mėn. 

4-8 kl. ir 1-2 gim. kl.  

mokiniams parengtas modulių 

ir pasirenkamųjų dalykų 

sąrašas. 

5. Tarptautinis matematikos 

konkursas ,,KENGŪRA-

2017“ 

I. Kaniavienė Kovo 

16 d. 

Didesnis procentas, negu 2016 

m., mokinių dalyvaus 

tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,KENGŪRA-2017“. 

6. Bandomųjų egzaminų 

rezultatų aptarimas. 

 

M. Šikšnienė, 

I. Kaniavienė, 

A. Krištapavičius, 

A. Drakšas, 

A. Šverienė 

Kovo 

mėn. 

 

Parengtos išvados dėl 

bandomųjų PUPP ir 

bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatų panaudojimo 

įgyvendinant dalykų 

programas. 

7. Teorinis užsiėmimas 

,,Vertinimas ir įsivertinimas 

pamokoje“. 

A. Drakšas Kovo 

mėn. 

Mokytojai gautas žinias taikys 

savo pamokose. 

8. Mokytojų gerosios patirties 

paieška ir sklaida metodinėse 

grupėse ,,Mokinių išmokimo 

stebėjimas ir  fiksavimas 

pamokoje. Sukauptos 

informacijos panaudojimas 

pamokos kokybei gerinti“. 

Grupės mokytojai Gegužės 

mėn., 

birželio 

mėn., 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn.. 

 

Išmokimo stebėjimo pamokoje 

formų parengimas ir praktinis 

taikymas pamokoje. 

 

9. Bandomųjų brandos 

egzaminų ir PUPP 

organizavimas, rezultatų 

palyginimas su metiniais 

įvertinimais, nurodant 

D. Šiaulienė Vasario- 

balandži

o mėn. 

Analizė su mokiniais, 

informacija tėvams. 
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sėkmes ir nesėkmes. Išvadų 

panaudojimas ugdymo 

proceso tobulinimui. 

10. Parengta naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių paraiška. 

 

I. Kaniavienė Balandži

o mėn. 

Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių  paraiškos 

pateikimas. 

11. Mokytojų mokymai apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį 

(seminaras). 

D. Šiaulienė Balandži

o mėn. 

Mokytojų tobulėjimas. 

12. Matematikos ir geografijos  

integruota pamoka. 

D. Drakšas Balandži

o mėn. 

Integruota pamoka. 

13. Matematikos ir chemijos 

integruota pamoka. 

I. Kaniavienė Gegužės 

mėn. 

Integruota pamoka. 

14. 2016-2017 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė 

ir siūlymai 2017-2018 m. m. 

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Išskirtos geros ir tobulintos 

ugdymo veiklos sritys. 

15. Metodinės grupės veiklos 

plano  įgyvendinamo tarpinis 

vertinimas. 

I. Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Analizuotos sėkmės ir 

nesėkmės, bei jų priežastys 

įgyvendinant grupės veiklos 

planą. 

16. Nacionalinio mokinių 

pasiekimų  patikrinimo  6 kl., 

8 kl. analizė, siekiant 

įsivertinti mokinių mokymosi 

pasiekimus, rinkti grįžtamojo 

ryšio informaciją, reikalingą 

ugdymo kokybei gerinti. 

I. Kaniavienė, D. 

Šiaulienė, 

A. Drakšas 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

Teminiuose  planuose daryti 

korekcijas. 

17. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų  aptarimas bei 

suderinimas. 

I. Kaniavienė Rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai 

matematikos, fizikos, 

informacinių technologijų bei 

siūlomų programų planai. 

18. Valstybinių brandos 

egzaminų,  PUPP  rezultatų 

analizė. 

 

I. Kaniavienė, 

M.  Šikšnienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Konvertavus VB rezultatus į 

pažymius, palyginti su 

metiniais įvertinimais  ir 

priimti sprendimus  dėl 

mokinių rengimo VB  

egzaminams, PUPP. 

19. ,,Kviečiu į pamoką“ – 

kolegos pamokos(ų)  

stebėjimas ,,Nuo uždavinio 

iki rezultato pamatavimo“. 

A. Drakšas Vasario 

– 

gegužės 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

20. Dalyvavimas matematikos, 

fizikos, informacinių 

technologijų olimpiadose, 

konkursuose. Rezultatų 

analizė. 

A. Krištapa-vičius Pagal 

olimpiad

ų 

planą 

Laimėtos prizinės vietos 

rajoninėse olimpiadose. 

21. Metodinės grupės veiklos 

analizė,  prioritetų 

numatymas sekantiems 

metams. 

I. Kaniavienė Gruodžio 

mėn. 

Parengta metodinės grupės 

metinė veiklos ataskaita. 

Parengtas SWOT-as. 

22. Grįžę iš kvalifikacijos I. Kaniavienė Visus Pažymėjimų apskaita. 
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Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė                                                  Irena Kaniavienė  

 

  

renginio (seminaro, kursų, 

konferencijos ir kt.) 

mokytojai bei pagalbos 

mokiniui specialistai pateikia 

pažymėjimą metodinės 

grupės pirmininkui, kuris 

juos registruoja. 

metus 

23. Grupės veiklų gimnazijos 

mėnesio veiklos planui 

teikimas. 

I. Kaniavienė Kiekvien

ą mėn. 

Pateiktas mėnesio priemonių 

sąrašas gimnazijos planui. 

24. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

Grupės mokytojai Visus 

metus 

Pagal poreikį ir galimybes 

dalyvauja seminaruose, 

kursuose. Gautą informaciją 

perteikia metodinių užsiėmimų 

metu. 

25. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

I. Kaniavienė 

 

Visus 

metus 

 

 

Visuomenės informavimas. 



58 

 

XVII.  GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS 
 2017 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. Pilietiškumo ugdymas minint 

valstybines šventes. 

L. Sėlenienė Per metus Parengtos meninės 

programos. 

2. Mokinių paruošimas ir 

dalyvavimas rajoninėse, 

respublikinėse ir tarptautinėse  

olimpiadose, konkursuose, 

pilietinėse akcijose, 

konferencijose. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Mokiniai ir mokytojai 

dalyvavaus gamtos ir 

socialinių mokslų 

olimpiadose ir 

konkursuose rajone ir 

respublikoje. 

3. Gamtos ir socialinių mokslų 

savaitė tyrėjų naktis. 

Metodinės 

grupės nariai 

Rugsėjo 

mėn. 

Parengta ir pristatyta įvairi 

veikla  mokyklos 

bendruomenei. 

4. Modulių ir pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos anotacijų parengimas. 

Metodinės 

grupės nariai 

Kovo 

mėn. 

Anotacijos pateiktos 

metodinei tarybai. 

5. Ugdyti pilietiškumą ir 

tautiškumą, vykdant projektus: 

„Knygnešiai-2017“, „Aš istorijos 

žinovas“, rajoninių mokyklų 

kūrybinės dirbtuvės pagal 

pilietiškumo ir tautiškumo 

projektą. 

L. Sėlenienė, 

V. Pajarskas 

Per metus Vyks tęstinis projektinis 

darbas,  bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais, 

rajono mokyklomis, 

pristatytas miestelio 

bendruomenei. 

6. Projektas - akcija “Mes 

rūšiuojam”. 

V. Pajarskas Kovo 

mėn. 

Surinktas ir realizuotas 

elektronikos ir buitinės 

technikos laužas. 

7. Teorinės medžiagos studijavimas 

apie uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei išmokimo 

pamatavimą pamokoje, 

formulavimą. 

Metodinės 

grupės nariai 

Vasario -

kovo 

mėn. 

Studijuotos medžiagos 

pristatymas. 

8. Turimų mokymo priemonių 

įvertinimas. 

Naujų  vadovėlių ir mokymo 

priemonių paieška. 

Metodinės 

grupės nariai 

Balandžio 

mėn. 

Parengtas ir pateiktas 

vadovėlių poreikio lapas 

gimnazijos bibliotekos 

vedėjai. 

9. Literatūros ir gerosios patirties 

studijavimas apie mokinio 

išmokimo stebėjimo pamokoje 

metodus. 

L. Sėlenienė Balandžio 

mėn. 

Pristatyti metodinėje 

grupėje. 

10. Tarpinis gamtos ir socialinių 

mokslų metodinės grupės  veiklos 

L. Sėlenienė Birželio 

mėn. 

Išanalizuota metodinės 

grupės veikla per pusmetį, 
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įsivertinimas. įvertintos atliktos veiklos. 

11. Brandos egzaminų rezultatų 

analizė. 

L. Sėlenienė Rugsėjo 

mėn. 

Pagal parengtą metodiką 

konvertuoti egzaminų 

rezultatus į pažymius, 

palyginti su metiniais 

įvertinimais ir priimti 

sprendimai dėl ruošimo 

valstybiniams 

egzaminams, metodų 

tobulinimo atsižvelgiant į 

sudarytą priemonių planą. 

12. Parengtų  teminių  planų ir 

programų aprobavimas. 

L. Sėlenienė Rugsėjo 

mėn. 

Planuojama atlikti rugsėjo 

18 d. 

13. Tęsiama  gimnazijos etnokultūros 

muziejaus veikla. 

L. Sėlenienė Per metus Atnaujinta ekspozicija, 

rengiamos parodos ir 

edukaciniai užsiėmimai. 

14. Grupės mokytojai renką 

informaciją apie mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymą. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Pagal poreikį teikia 

informaciją klasių 

auklėtojams. 

15. Pamokos netradicinėse aplinkose 

(kiekvienas mokytojas veda bent 

po 1 netradicinėje aplinkoje. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Netradicinių  pamokų 

ciklas. 

16. Metodinės grupės metinio veiklos 

plano analizė. 

L. Sėlenienė Gruodžio 

mėn. 

Paruošta met. gr. veiklos 

ataskaita, SWOT. 

17. Išmokimo stebėjimo pamokoje 

formų parengimas ir praktinis 

taikymas pamokoje. 

Metodinės 

grupės nariai 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Pagal poreikį prisidėsime 

prie išmokimo stebėjimo 

pamokoje formų 

parengimo. 

18. Kolegų pamokų stebėjimas pagal 

susitarimą (KGR). 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Pagal poreikį stebėta ne 

mažiau kaip 1 kolegų 

pamoka. 

 

 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                 Lina Sėlenienė 
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XVIII. ESTETINIŲ DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS 

 

Eil.

Nr. 

 Priemonės 

pavadinimas   

Atsakingas             Laikas Sėkmės kriterijus 

 

1.  Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas. 

V. Jonkuvienė 

 

 

 

01-13 Mokiniai sužinos apie 1991 

m. sausio įvykius, laisvės 

gynėjų žygdarbį, brangins 

žuvusiųjų atminimą.  

2.  Metodinės grupės 

veiklos plano 

sudarymas. 

 

A. Jonušienė Sausio 

mėn. 

 

 

Parengtas metodinės grupės 

veiklos planas 2017 m. 

 

3.  Pasiruošimas rajono 

dailės olimpiadai. 

 

J. Petrauskienė Sausio 

mėn. 

Išaiškinti gabūs dailei 

mokiniai, kurie dalyvaus 

olimpiadoje rajone. 

 

4.  Susitikimas su Skuodo 

dekanato Šeimos centro 

savanoriais. 

M. Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

02-06 Ugdomas atsakingas požiūris 

į santuoką ir šeimą. 

5.  Draugiškos krepšinio 

varžybos su Salantų 

gimnazijos komanda. 

S. Matulevičius 02 - 07 Pasiruošta rajoninėms 

varžyboms. 

6.  Draugiškos krepšinio 

varžybos su KVAP 

mokyklos komanda. 

S. Matulevičius 02 - 14 Pasiruošta rajoninėms 

varžyboms. 

7.  Renginiai, skirti 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai.  

 

V. Jonkuvienė, 

J. Petrauskienė, 

A. Gadeikienė 

02-15  Ugdomas mokinių 

pilietiškumas ir tautiškumas. 

(Bus papuoštos I ir II aukšto 

fojė erdvės, surengta karpinių 

,,Trys spalvos“ parodėlė, 

skambės pilietinės dainos.   

8.  Rajono technologijų 

mokytojų integruota 

pamoka – praktikumas 

,,Mokykimės vieni iš 

kitų ir būkime atviri 

naujovėms“. 

 

L. Šverys 

 

 

 

 

 

 

02-23 

 

 

 

 

 

 

Pristatyta  mūsų gimnazijos 

robotikos  geroji patirtis 

rajono mokytojams. 

 

 

 

 

9.  Teorinės medžiagos 

studijavimas apie 

uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje, formulavimą. 

A. Jonušienė 

 

 

 

 

 

Vasario- 

kovo mėn. 

 

 

 

 

90% mokytojų savarankiškai 

arba grupėse analizavo 

teorinę medžiagą apie 

uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje, formulavimą. 
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10.  Kovo 11-osios šventė 

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

paminėti. 

 

V. Jonkuvienė, 

A. Gadeikienė 

 

03-10  Surengtas šventinis 

koncertas Mosėdžio 

bendruomenei, 

papuoštos mokyklos erdvės. 

 

11.  Katalikiškų organizacijų 

susitikimas su 

dvasininku, Lietuvos BS 

pirmininku 

Petru Algirdu Kanapka. 

V. Jonkuvienė 

 

03-17 Sudarytos sąlygos jauniems 

žmonėms giliau suvokti 

Dievo įsakymų prasmę. 

12.  Praktinė veikla 

metodinėse grupėse apie 

uždavinio formulavimą. 

V. Gailienė Kovo 

mėn. 

100%  mokytojų parengs ir 

grupėse pateiks bei 

išanalizuos parengto 

pamokos uždavinio 

tinkamumą.   

13.  Gerosios patirties 

sklaida: teorinis praktinis 

užsiėmimas  apie 

šiuolaikinę pamoką ir 

aktyviuosius mokymosi 

metodus. 

I. Lebedytė, 

E. Petrauskienė 

Kovo 

mėn. 

90% mokytojų dalyvaus 

teoriniame praktiniame 

užsiėmime  apie šiuolaikinę 

pamoką ir aktyviuosius 

mokymosi metodus.  

14.  Teorinis užsiėmimas 

,,Vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje“. 

A. Drakšas Kovo 

mėn. 

Metodinės grupės mokytojai 

dalyvaus teoriniame 

užsiėmime ,,Vertinimas ir 

įsivertinimas pamokoje“. 

15.  Telšių vyskupijos 

moksleivių kūrybinis 

raiškos renginys ,,Telšių 

vyskupija: vakar ir 

šiandien" , skirtas Telšių 

vyskupijos 90-ies metų 

jubiliejui paminėti. 

M. Petrauskaitė 03-24  Mokiniai ugdysis bendrąsias 

kompetencijas, pristatydami 

kūrybinį darbą. 

16.   „Kviečiu į pamoką“  - 

kolegos pamokų 

stebėjimas ,,Nuo 

uždavinio iki rezultato 

pamatavimo“. 

Metodinė taryba Vasario – 

gegužės 

mėn. 

70% mokytojų kvietė kolegą 

į pamoką ir mokėsi vieni iš 

kitų apie diferencijavimą, 

individualizavimą, 

aktyviuosius mokymosi 

metodus, išmokimo 

pamatavimą pamokoje. 

17.  Mokinių apklausa dėl 

pasirenkamųjų dalykų ir 

dalykų modulių, 

konsultacijų 

aktualizuojant ugdymo 

turinį, orientuotą į 

mokinių poreikius. 

D. Šiaulienė Balandžio 

mėn. 

Parengti siūlymai Gimnazijos 

ugdymo plano 2017-2018 m. 

m. rengimo grupei dėl 

mokinių poreikių tenkinimo. 
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18.  Naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių  

paraiškos pateikimas. 

 

A. Jonušienė 

 

Balandžio 

mėn. 

 

 

Parengta naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių paraiška. 

 

 

19.  Estetinių dalykų 

mokytojų edukacinė 

išvyka į Telšius. 

V. Jonkuvienė, 

M. Petrauskaitė 

Balandžio 

mėn. 

Aplankys kelias mokyklas ir 

pasidalins gerąja patirtimi. 

20.  Diskusija ,,Jauno 

žmogaus vertybės“ 1- 4 

gimn. kl.  

V. Jonkuvienė, 

V. Šopagaitė 

 

Balandžio 

mėn. 

2-3 sav. 

Jauni žmonės diskutuos ir 

įvardins jiems svarbias 

gyvenimo vertybes. 

21.  Renginiai, skirti Motinos 

dienai paminėti. 

 

 

V. Jonkuvienė, 

A. Gadeikienė 

 

 

05- 05  

 

 

 

Bus pasveikintos mamos, 

sudarytos sąlygos atsiskleisti 

mokinių meniniams 

gebėjimams. 

22.  Katalikiškų organizacijų 

edukacinė kelionė į 

Šiluvą. 

V. Jonkuvienė, 

M. Petrauskaitė 

 

05-12 

 

 

Aplankys Švč. M.Marijos 

apsireiškimo vietą ir pajus 

dvasinį išgyvenimą. 

23.  Sporto ir turizmo diena 

6- 8 kl., 1 - 3 gimn. kl.  

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

06-02 Fizinio aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos ugdymas. 

24.  
Išmokimo stebėjimo 

pamokoje formų 

parengimas ir praktinis 

taikymas pamokoje. 

A. Jonušienė 

 

 

 

Birželio 

mėn. 

Rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Išmokimo stebėjimo ir 

fiksavimo pamokoje formos 

praktiškai taikomos 

pamokose. 

25.  Metodinės grupės 

veiklos plano  

įgyvendinamo tarpinis 

vertinimas. 

A. Jonušienė 

 

 

 

Birželio 

mėn. 

 

 

Analizuotos sėkmės ir 

nesėkmės, bei jų priežastys 

įgyvendinant grupės veiklos 

planą. 

26.  Technologijų brandos 

mokyklinio egzamino 

rezultatų ir iškilusių 

problemų aptarimas.  

A. Ancevičienė, 

L. Šverys 

Rugsėjo  

mėn. 

 

 

Parengtos išvados  dėl  

brandos egzaminų rezultatų 

gerinimo. 

27.  Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų  aptarimas bei 

suderinimas. 

A. Jonušienė 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai bei 

teminiai planai ir siūlomos 

programos 

28.  Viktorina (5-8 kl.) 

kultūringo elgesio 

temomis 

V. Jonkuvienė, 

A. Ancevičienė 

Spalio 

mėn. 

2-3 sav. 

Mokiniai gebės kritiškai 

vertinti ir atsirinkti kultūringo 

bendravimo kriterijus 

29.  Atvira  pamoka dekanato 

tikybos mokytojams. 

A. Jonušienė Spalio 

mėn. 

Ugdomas bendradarbiavimas 

ir gerosios patirties sklaida. 

30.  Prevencinė konferencija 

rajono mokiniams.  

V. Jonkuvienė Lapkričio 

mėn. 

Sudarytos sąlygos mokiniams 

ugdytis sveikos gyvensenos ir 

gero elgesio įgūdžius. 

31.  Mergaičių ir berniukų 

komandų kvadrato 

varžybos. 

 

A. Aklienė Lapkričio 

mėn. 

 Pravestos 5-6 klasių 

mergaičių ir berniukų 

 tarp klasinės kvadrato 

varžybos. Nugalėtojai  

apdovanoti padėkos raštais. 
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32.  Tarp klasinės krepšinio 

varžybos. 

 

S. Matulevičius Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Pasiruoš rajoninėms 

krepšinio varžyboms. 

33.  Adventinis rytmetis 

gimnazijos 

bendruomenei. 

M. Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

 

12- 04 

 

 

Pristatys konkrečias veiklas, 

kaip „mylėti artimą“.  

34.  Kalėdinė mugė. Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Gruodžio 

8d. 

Organizuodami veiklas 

ugdysime kūrybiškumą ir 

asmenines kompetencijas. 

35.  Dalyvavimas 

olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

Rezultatų analizė. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

 

Pagal 

olimpiadų 

Planą 

 

Laimėtos prizinės vietos 

rajoninėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

 

36.  Metodinės grupės 

veiklos analizė,  

prioritetų numatymas 

sekantiems metams. 

A. Jonušienė 

 

 

 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

Parengta metodinės grupės 

metinė veiklos ataskaita. 

Parengtas  SWOT-as. 

 

37.  Pamokos netradicinėse 

aplinkose. 

 

A. Jonušienė 

 

 

Visus 

metus 

 

Visi mokytojai pravedė, bent 

po vieną pamoką , 

netradicinėje aplinkoje. 

38.  Veiklų gimnazijos 

mėnesio veiklos planui 

teikimas. 

A. Jonušienė 

 

 

 

Kiekvieną 

mėn. 

 

Pateiktas mėnesio priemonių 

sąrašas gimnazijos planui. 

 

39.  Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

 

 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

 

 

Visus 

metus 

 

 

 

 

Pagal poreikį ir galimybes 

dalyvauja seminaruose, 

kursuose. Gautą informaciją 

perteikia metodinių 

užsiėmimų metu. 

40.  Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Visus 

metus 

 

Visuomenės informavimas. 

 

 

41.  Seminarų, kursų, 

konferencijų 

pažymėjimų 

registravimas. 

A. Jonušienė 

 

 

Visus 

metus 

 

 

Pažymėjimų apskaita. 

 

 

 

    Estetinių dalykų metodinės grupės pirmininkė                       A. Jonušienė 
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XIX. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1.  Metodinės grupės 

veiklos plano 

sudarymas 2017m. 

E. Petrauskienė Sausis Bus parengtas metodinės  

grupės veiklos planas 2017m. 

2.  Seminaras ,,Mokinių 

mokymosi pasiekimų 

gerinimas lietuvių 

kalbos pamokose“. 

E. Petrauskienė, 

A. Kleivienė,  

M. Donelienė 

Sausis Mokytojai dalinsis savo 

patirtimi, gerės ugdymo 

kokybė. 

3.  Rajoninis šaškių 

konkursas Ylakių 

darželyje „Atkeliavo 

šaškės į darželį“. 

D. Noreikienė,  

L. Petrošienė 

Vasaris Priešmokyklinių grupių 

atstovai dalyvaus konkurse, 

lavės vaikų loginis mąstymas. 

4.  Vaikų ir moksleivių, 

lietuvių liaudies 

kultūros atlikėjų 

konkursas 

,,Tramtatulis“.  

D. Noreikienė Vasaris Priešmokyklinės grupės 

,,Pelėdžiukai“ atstovai 

dalyvaus konkurse. 

5.  Teorinės medžiagos 

studijavimas apie 

uždavinio, nukreipto į 

diferencijavimą ir 

individualizavimą bei 

išmokimo pamatavimą 

pamokoje, 

formulavimą.  

E. Petrauskienė Vasaris- 

kovas 

Sukaupta informacija bus 

panaudota pamokos kokybei 

gerinti. 

6.  Atvira veikla 

priešmokyklinėje 

,,Pelėdžiukų“ grupėje, 

vaikų kalbinių galių 

ugdymas, kūrybinių 

darbelių panaudojimas 

vaikų kalbai ugdyti. 

D. Noreikienė,  

L. Petrošienė 

Kovas Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės dalinsis savo 

patirtimi, gerės ugdymo 

kokybė taikant novatoriškus 

ugdymo metodus ir būdus 

vaikų komunikavimo 

kompetencijai tobulinti. 

7.  Rajoninė ketvirtų 

klasių matematikos 

olimpiada, 

,,Kengūros‘‘ 

konkursas. 

E. Petrauskienė Kovas Ketvirtų klasių mokiniai 

dalyvaus rajoninėje 

matematikos olimpiadoje,  

1-4 kl. mokiniai ,,Kengūros“ 

konkurse. 

8.  Apibendrinti ir skleisti 

gerąją patirtį ,,Iš 

seminaro sugrįžus...‘‘ 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos. 

Per metus Mokytojai dalinsis savo 

patirtimi ir taikys ugdymo 

procese įgytas žinias, gerės 

ugdymo kokybė. 

9.  Informacinių 

technologijų 

panaudojimas ugdymo 

procese. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Per  metus Gerės ugdymo kokybė 

naudojant programas: 

http://lt.lefo.net/ (mintinio 

skaičiavimo pratybos) 

https://www.varsitytutors.com/

http://lt.lefo.net/
https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games
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aplusmath/games (mokant 

aritmetinių 

veiksmų, individualizuojant bei 

diferencijuojant užduotis 

specialiųjų poreikių 

mokiniams) 

https://idalija.jimdo.com/musu-

mokslai/lietuviu-kalbai/ 

(skaitymo, rašymo įgūdžiai) 

https://pradinukas.jimdo.com/

mokomes-linksmai/  

http://www.musumokykla.lt/ikt

-mokykloje-/kalbos-

mokymuisi-29/lt/kalbos-

zaidimai-vaikams-376.html  

http://mudubudu.lt/laviname_at

minti  

http://peliukai.lt/ ir kitas. 

10.  Parengtų mokinio 

kompetencijų 

pažangos stebėjimo, 

išmokimo 

pamatavimo, 

fiksavimo įrankių, jų 

paskirties bei 

struktūros 

nagrinėjimas.  

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Per metus Mokytojos taikys pasirinktą 

pažangos stebėjimo įrankį 

pasirinktoje klasėje. 

11.  Dalyvavimas projekte 

,,Žalioji palangė“. 

Projekto ugdomosios 

reikšmės bei praktinės 

patirties naudos 

įvertinimas.  

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Per metus Bus tęsimas edukacinių erdvių 

kūrimas, pakviečiant 

bendradarbiauti vyresniųjų 

klasių mokinius. 

12.  Rajoninis konkursas 

,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“. 

A. Kidykienė Balandis 2-4 klasių mokinių komanda 

dalyvaus rajoniniame 

konkurse. 

13.  Būsimųjų 

priešmokyklinukų 

šventinis rytmetis. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Balandis Vaikai susipažins su mokymosi 

aplinka, auklėtojomis. 

14.  Atvirų durų dienos 

tėvams.  

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Kartą per 

trimestrą 

Tėvai lankydamiesi atvirose 

pamokose glaudžiau 

bendradarbiaus ne tik su 

mokytojomis, bet išsamiai 

susipažins su mokinių padaryta 

pažanga ir pasiekimais. 

15.  Skaitymo skatinimas 

ir kūrybinis 

bendradarbiavimas su 

mokinių tėveliais. 

,,Draugauju su knyga“ 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Per metus Bus organizuojamos užklasinio 

skaitymo valandėlės kartu su 

mokinių tėveliais.  

https://www.varsitytutors.com/aplusmath/games
https://idalija.jimdo.com/musu-mokslai/lietuviu-kalbai/
https://idalija.jimdo.com/musu-mokslai/lietuviu-kalbai/
https://pradinukas.jimdo.com/mokomes-linksmai/
https://pradinukas.jimdo.com/mokomes-linksmai/
http://www.musumokykla.lt/ikt-mokykloje-/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html
http://www.musumokykla.lt/ikt-mokykloje-/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html
http://www.musumokykla.lt/ikt-mokykloje-/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html
http://www.musumokykla.lt/ikt-mokykloje-/kalbos-mokymuisi-29/lt/kalbos-zaidimai-vaikams-376.html
http://mudubudu.lt/laviname_atminti
http://mudubudu.lt/laviname_atminti
http://peliukai.lt/
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16.  Teorinis ir praktinis 

užsiėmimas apie 

skaitmeninių 

technologijų taikymą 

ugdymo procese. 

A. Kleivienė Balandis Metodinės grupės nariams bus 

pasidalinta patirtimi, kaip 

pamokoje taikyti IT, gerės 

pamokos kokybė. 

17.  Geros pamokos 

receptai. Šiuolaikinė 

pamoka. Atvira 

pamoka. 

L. Česnauskienė Balandis Bus pasidalinta patirtimi, gerės 

ugdymo kokybė. 

18.  Būsimųjų pirmokų 

šventė. 

L. Česnauskienė, 

L.  Petrošienė,  

D.  Noreikienė 

Gegužė Būsimieji pirmokai susipažins 

su mokytoja. 

19.  Rajoninis konkursas 

,,Rašom Skuodo 

pradinukai – 2017“. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Gegužė 1-4 klasių mokiniai dalyvaus 

rajoniniame konkurse. 

20.  Vaikų ir jų tėvelių 

diena ,,Sportas- 

visiems“. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Gegužė Tėvams bus suteikta galimybė 

kartu su vaikais saviraiškai  

kūrybinei ir sportinei veiklai. 

21.  2017-2018 m. m. 

ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė 

ir siūlymai.  

E. Petrauskienė 

 

Gegužė Susipažinti ir teikti pasiūlymus 

ugdymo plano 2017-2018 m. 

m. sudarymui. 

22.   Diagnostinių testų 2 

klasėje ir 

standartizuotų testų 4 

klasėje rezultatų 

analizė 

E. Petrauskienė, 

L. Česnauskienė 

Gegužė Bus įvertinti mokinių 

mokymosi pasiekimai, 

numatytos problemos ir jų 

sprendimai. 

23.  Šventinis rytmetis 

„Visos gėlės-Tau 

Mamyte“. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Gegužė Bus parengta programėlė 

mamytėms. Vaikai atskleis 

savo gebėjimus, įgūdžius šokti, 

dainuoti, meniškai skaityti, 

vaidinti. 

24.  Popietė ,,Sveika, 

vasarėle“. 

M. Donelienė,  

A. Kidykienė 

Gegužė Popietės ,,Sveika, vasarėle“ 

metu mokiniai turės galimybę 

saviraiškai, bus ugdomas jų 

kūrybiškumas, nuoširdus 

bendravimas. 

25.  Išmokimo stebėjimo 

pamokoje formų 

parengimas ir 

praktinis taikymas 

pamokoje. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Gegužė; 

rugsėjis- 

gruodis 

Metodinės grupės nariai 

pristatys sėkmingiausias 

patirtis, pastebėjimus, sėkmes 

ir nesėkmes mokslo metų 

pabaigoje. Sukaupta 

informacija bus panaudota 

pamokos kokybei gerinti. 

26.  Teminių planų ir 

individualių programų 

parengimas. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Rugsėjis Bus parengti ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai visų dalykų 

planai pagal atnaujintas 

bendrąsias programas. 

27.   Saugaus eismo 

savaitė ,,Būk saugus ir 

matomas kelyje“. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Rugsėjis Bus suorganizuota saugaus 

eismo savaitė ,,Būk saugus ir 

matomas kelyje“ suteikiant 

informacijos apie saugaus 
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eismo taisykles ir atšvaitų 

svarbą tamsiu paros metu. 

28.  ,,Kviečiu į pamoką“- 

kolegos pamokos 

stebėjimas ,,Nuo 

uždavinio iki rezultato 

pamatavimo“. 

Visos pradinių 

klasių mokytojos 

Per metus Bus stebimos pamokos, 

identifikuojamos problemos. 

Vyks kolegialus koregavimas. 

29.  Rajoninė 

priešmokyklinių 

grupių sporto diena 

„Judėk ir auk“. 

L.  Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Spalis Priešmokyklinių grupių 

komandos dalyvaus rajoninėje 

sporto šventėje, lavins vaikų 

sportinius gebėjimus.    

30.  Popietė ,,Rudenėlio 

šventė“.  

L.  Petrošienė,  

D.  Noreikienė 

Spalis Popietės metu  bus parengta 

teminė programėlė, vyks 

aktyvus vaikų, auklėtojų ir 

tėvelių bendradarbiavimas.  

31.  Geros pamokos 

receptai. Šiuolaikinė 

pamoka. Atvira 

pamoka. 

E. Petrauskienė Spalis Bus pasidalinta patirtimi, gerės 

ugdymo kokybė.  

32.  Rajoninis skaitovų 

konkursas. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Lapkritis 1-4 klasių mokiniai dalyvaus 

rajoninėje šventėje-konkurse. 

33.  Priešmokyklinės 

grupės ir 

1-4 klasių popietė 

„Skamba Kalėdų 

varpeliai“. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Gruodis Bus parengta popietės 

programėlė, sudarant sąlygas 

mokinių saviraiškai ir 

kūrybiškumui. 

34.  Metodinės grupės 

veiklos analizė, 

pradinių klasių 

mokytojų veiklos 

savianalizių 

pristatymas ir 

aptarimas metodinės 

grupės pasėdyje.  

E. Petrauskienė Gruodis Bus pastebėtos metodinės 

grupės sėkmės ir nesėkmės, 

numatytos perspektyvos, bus 

parengta išsami metodinės 

grupės veiklos analizė per 

visus mokslo metus. 

 

 

                                 Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Edita Petrauskienė 
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XX. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Tikslas – teikti švietimo pagalbą mokiniams saugioje ugdymo (-si) aplinkoje 

Uždaviniai 

 

Įgyvendinimo priemonės Data  Atsakingi 

1. Aptarti ir spręsti 

švietimo pagalbos 

mokiniams teikimo 

galimybes, sėkmes ir 

nesėkmes. 

1.1. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai. 

Kartą per 

mėnesį 

D. Šiaulienė 

2. Inicijuoti  ir 

koordinuoti  vaiko gerovės 

komisijos veiklą 

2.1. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano 2017 m. parengimas. 

Vasario 

mėn. 

D. Šiaulienė 

2.2. Aptarti veiklos planą ir 

pristatyti mokyklos pedagogams. 

Vasario 

mėn.  

D. Šiaulienė 

2.3. palaikyti ryšius su mokinių 

tėvais, socialinę ir psichologinę 

pagalbą teikiančiomis 

institucijomis, sveikatos priežiūros 

bei teisėtvarkos ir kitomis 

institucijomis, vykdančiomis 

prevencinį darbą. 

Bendradarbiavimas su: 

* mokinių tėvais; 

* nepilnamečių reikalų specialiste; 

* vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

* seniūnijos socialine darbuotoja; 

* pedagogine psichologine tarnyba. 

Visus 

metus 

VGK nariai pagal 

funkcijas 

2.4. Individualios mokinių ir 

mokytojų konsultacijos. 

Pagal 

reikalą 

VGK nariai pagal 

funkcijas 

2.5 Vaiko gerovės komisijos 2017 

m. veiklos ataskaitos parengimas 

Gruodžio 

mėn. 

L. Alšauskaitė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Parengtas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas ir pateiktas metiniams gimnazijos veiklos 

planui. 

 Organizuota ne mažiau kaip 9 vaiko gerovės posėdžiai. 

 Reikiama informacija pateikta institucijoms, vykdančioms prevencinį darbą su mokiniais. 

 Vykdomas individualus darbas su mokiniais, jų tėvais, klasių vadovais, dalykų mokytojais. 

 Parengta Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2017 metus. 
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3. Teikti kvalifikuotą 

psichologinę pagalbą 

mokyklos bendruomenei 

3.1. Mokinių konsultavimas 

(mokinio asmenybės ir ugdymosi 

problemų nustatymas, pokalbiai  su 

mokiniu). 

3.2. Auklėtojų, tėvų konsultavimas 

dėl mokinių turinčių emocijų, 

elgesio sutrikimų. 

3.3. Pokalbiai su specialių poreikių 

turinčiais vaikais. 

3.4. Klasės valandėlės įvairiomis 

prevencinėmis, temomis: 

3.4.1. „Emocijų valdymas“  – 5 ir 6 

kl.; 

3.4.2.  „Patyčios. Emocijų 

valdymas“. – 7 ir 8 kl.; 

3.4.3. „Pasitikėjimo savimi ir 

bendravimo įgūdžiai“; „Emocijų 

valdymas“– 1a ir 1b gimn. kl.; 

3.4.4.  „Stresas. Egzaminų baimė“– 

2a ir 2b gimn. kl.; 

3.4.5.  „Stresas. Egzaminų baimė“– 

3a ir 3b gimn. kl.; 

3.4.6.  „Stresas. Egzaminų baimė“– 

4a ir 4b gimn. kl.; 

Pagal 

poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 

23 d. 

 

Kovo 2 d.  

 

Kovo 9 d.  

 

 

Kovo 16 

d.  

 

Kovo 23 

d . 

Kovo 30 

d. 

G. Čiunkaitė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai:  

 Organizuotas mini seminaras 8b klasėje dirbantiems mokytojams apie elgesį su vaikais, 

turinčiais intelekto sutrikimą. 

 5-8 kl., 1-4 gim. klasėse pravesta ne mažiau kaip po vieną klasės valandėlę. 

 Pravesti individualūs pokalbiai su visais Gimnazijoje elgesio, emocijų sutrikimų turinčiais 

ir specialiųjų poreikių mokiniais. 

 

4. Tobulinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių 

ugdymo(-si) organizavimą 

4.1. Informacijos apie mokinių, 

turinčių mokymosi sunkumų, 

rinkimas, pirminio įvertinimo 

atlikimas bei siūlymas PPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo 

Esant 

reikalui 

R. Lukoševičienė 

4.2. Sąrašo apie specialiųjų 

ugdymosi poreikius turinčių 

mokinių parengimas ir aptarimas bei 

suderinimas su Skuodo PPT 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Šiaulienė 

R. Lukoševičienė 

4.3. Mokytojų parengtų 

individualizuotų ir pritaikytų 

programų suderinimas 

Rugsėjo, 

gruodžio, 

kovo mėn. 

D. Šiaulienė 

4.4. Darbas su specialiųjų poreikių 

vaikais pamokose arba atskiruose 

kabinetuose  

Per 

mokslo 

metus 

R. Lukoševičienė 

J. Jonušienė 

4.5. Individualus darbas su naujai į 

mokyklą atvykusiais mokiniais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi 

poreikių 

Esant 

reikalui 

R. Lukoševičienė 

J. Jonušienė 

4.6. Pagalba tėvams, mokytojams Esant R. Lukoševičienė 
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dėl specialiojo ugdymo metodų, 

būdų taikymo ir mokymo priemonių 

naudojimo 

reikalui J. Jonušienė 

4.7. Darbas su spec. poreikių 

mokiniais, įtraukiant juos į 

mokykloje organizuojamus 

renginius, parodas 

Per 

mokslo 

metus 

V. Jonkuvienė 

4.8. Individualūs pokalbiai su 2 gim. 

klasių mokiniais, turinčiais spec. 

poreikių, apie tolimesnę karjerą bei 

pasirinkimų galimybes 

Gegužės 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

J. Jonušienė 

4.9. ,,Kaip sekasi, kaip jautiesi“ – 

anketinės apklausos specialiųjų 

poreikių mokiniams, rezultatų 

analizė 

Lapkričio  

mėn. 

D. Šiaulienė,  

R. Lukoševičienė 

 

4.10. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių pasiekimų aptarimas 

Rugsėjo, 

gruodžio, 

kovo mėn, 

birželio 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

4.11. 5 klasės mokinių A. 

Andriekaus ir R. Žvinklio, turinčių 

SUP adaptacijos periodo 5 kl. 

aptarimas 

Spalio 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

4.12. Diskusija su  dalykų 

mokytojais, kurie dirba su SUP 

mokiniais. 

Birželio 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

4.13. VGK narių diskusija su SUP 

mokiniais mokymosi ir elgesio 

pamokoje klausimais. 

Lapkričio 

mėn. 

D. Šiaulienė 

4.14. Teorinės medžiagos 

studijavimas apie uždavinio, 

nukreipto į diferencijavimą ir 

individualizavimą bei išmokimo 

pamatavimą pamokoje, 

formulavimą. 

Vasario-

kovo mėn. 

VGK nariai 

4.15.  „Kviečiu į pamoką“  - 

kolegos pamokų stebėjimas dėl 

spec. poreikių mokinių ugdymo(si) 

pamokoje  

Vasario-

gegužės 

mėn. 

VGK nariai 

4.16. Gimnazijos mokytojų, kurie 

dirba su SUP mokiniais, gerosios 

patirties sklaida. 

Spalio 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Suderintas specialiųjų ugdymosi poreikius turinčių mokinių sąrašas su Skuodo PPT. 

 Parengti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais grafikai ir vykdomas ugdymas. 

 Visi  dalykų mokytojai suderino individualizuotas ir pritaikytas programas darbui su 

specialiųjų poreikių mokiniais. 

 70% specialiųjų poreikių mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. 

 Pateikta informacija VGK posėdyje apie tolimesnę 2 gim. kl. mokinių, turinčių spec. 

poreikius, karjerą. 
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 Pateikti išsamūs anketinės apklausos  ,,Kaip sekasi, kaip jautiesi“ rezultatai, išsiaiškintos 

problemos, numatytos jų sprendimo galimybės. 

 Atliktas pirminis mokinių vertinimas ir pateikta Skuodo PPT (pagal situaciją). 

 VGK narių diskusijoje su SUP mokiniais mokymosi ir elgesio pamokoje klausimais 

dalyvavo ne mažiau kaip 90%  specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių  mokinių. 

 100 %  mokytojų , dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais, pildo savo dalyko 

individualius mokinio mokymosi pasiekimų lapus. 

 Po stebėtų kolegų pamokų, parengtos  ir pateiktos mokytojų tarybos posėdyje išvados apie 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą(si) pamokoje  

\ 

5. Teikti kvalifikuotą 

švietimo (logopedo) 

pagalbą vaikams ir 

mokiniams, turintiems 

kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų 

5.1. Vaikų ir mokinių, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

kalbinių gebėjimų sąrašų 

sudarymas, tikslinimas ir derinimas 

su Skuodo rajono PPT.  

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

 5.2. Individualių ir pogrupinių 

logopedinių pratybų tvarkaraščių 

sudarymas PUG vaikams ir 1-3  

klasių mokiniams. 

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

5.3. Ilgalaikių logopedinių pratybų 

planų PUG vaikams ir 1-4  klasių 

mokiniams suderinimas. 

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

5.4. Konsultacijos tėvams ir 

mokytojams dėl vaikų ir mokinių 

kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimų bei jų įveikimo būdų, 

logopedinės pagalbos teikimo ir 

poreikių.  

Nuolat R. Lukoševičienė 

5.5. PUG ir 1-4  klasių mokinių, 

turinčių kalbos  ir kalbėjimo 

sutrikimų įveikimo (pasirinkimų) 

aptarimas. 

Gruodžio 

mėn. 

R. Lukoševičienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Parengtas logopedinių pratybų tvarkaraštis ir suderintas su Skuodo r. savivaldybės PPT. 

 Vaiko gerovės komisijos posėdyje pateikta ataskaita apie darbą su vaikais ir mokiniais, 

turinčiais kalbos sutrikimų. 

 

6.  Organizuoti ir 

koordinuoti prevencinį 

darbą 

6.1. Vedama mėnesio lankomumo 

ataskaita ir taikomos prevencinio 

poveikio priemonės daugiausiai 

pamokų praleidžiantiems 

mokiniams 

Kiekvieną 

mėnesį 

D. Baužienė 

6.2. Individualių pokalbių/ 

konsultacijų organizavimas su 

nusikalsti linkusiais bei smurtą 

patiriančiais mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais).  

Esant 

reikalui 

D. Baužienė 

6.3. Gimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklių, uniformų nešiojimo 

tvarkos ir kitų mokiniams skirtų 

tvarkų laikymosi priežiūra. 

Nuolat D. Baužienė 
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6.4. Penktokų ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos analizė. 

Lapkričio 

mėn. 

D. Baužienė 

6.5. Klasės socialinių pasų 

sudarymas bei pildymas. 

Spalio 

mėn. 

D. Baužienė 

6.6. Mokinio drausminimo sistemos 

efektyvumo įvertinimas. Trukdžių 

sistemos funkcionavimui 

išaiškinimas. 

Nuolat D. Baužienė 

6.7. Tarptautinės Tolerancijos 

dienos paminėjimas. 

Lapkričio 

16 d. 

D. Baužienė, 

V. Jonkuvienė 

6.8. Renginių, skirtų patyčių 

prevencijai, organizavimas: 

„Savaitė be patyčių“; 

Klasės valandėlės įgyvendinant 

prevencines programas 

Kovo 20-

24 d. 

Per 

mokslo 

metus 

D. Baužienė 

V. Jonkuvienė 

 

D. Baužienė 

6.9. Aktuali mokiniams, 

pedagogams, tėvams prevenciniais 

klausimais informacija teikiama 

gimnazijos stenduose, TAMO 

dienyne ir internetinėje svetainėje. 

Nuolat D. Baužienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Šiais mokslo metais nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius 

mažesnis negu 2015-2016 m. m. 

 Išanalizavus mokinių atsakymų į ST klausimyną rezultatus, pastebėtas patyčių tarp 

mokinių sumažėjimas. 

 Informacija apie mokinių adaptaciją gimnazijoje pateikta tėvams, organizuoti 

individualūs pokalbiai su mokinais ir jų tėvais/ globėjais. 

 Surinkti duomenis kaip vykdoma mokinio drausminimo sistema gimnazijoje. 

 Parengtas gimnazijos socialinis pasas. 

 Gimnazijos stenduose teikiama informacija prevencijos klausimais. 

7. Vykdyti krizių valdymą 

gimnazijoje 

7.1. Krizės aplinkybių įvertinimas, 

krizės valdymo plano rengimas. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

D. Šiaulienė 

7.2. Informacijos apie krizę 

rengimas ir pateikimas gimnazijos 

bendruomenei/ žiniasklaidai, 

Švietimo skyriui, teritorinei 

policijos įstaigai, vaiko teisių 

apsaugos tarnybai. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

V. Jonkuvienė 

7.3. Gimnazijos bendruomenės 

grupių ir asmenų, kuriems 

reikalinga švietimo pagalba 

įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

Krizių valdymo 

komanda 

7.4. Kvalifikacijos kėlimas krizės 

valdymo klausimais. 

Pagal 

galimybes 

D. Šiaulienė 

 

VGK pirmininkė, 

Danguolė Šiaulienė 
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XXI. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS 

 

 
Data Veiklos turinys Metodai 

Organizacinė 

veikla 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokinių nemokamo 

pavėžėjimo į mokyklą ir iš 

jos organizavimas. 

Pavežamų į mokyklą ir iš 

mokyklos mokinių sąrašų 

sudarymas. 

Kiekvieną 

mėn. 

Nemokamo maitinimo 

organizavimas, ataskaitų 

teikimas. 

Darbas su SPIS programa. 

Spalio 

mėn. 

Klasės socialinių pasų 

sudarymas bei pildymas; 

mokyklos socialinio paso 

sudarymas. 

Analitinis (duomenų rinkimas, 

analizė). 

Rugsėjis – 

spalis 

1-okų, 5-okų socialinės 

padėties įvertinimas 

(adaptacijos tyrimas). 

Analitinis, tiriamasis (anketinė 

apklausa) darbas 

bendradarbiaujant su klasių 

vadovais. 

Nuolat Rizikos grupės mokinių 

sąrašo sudarymas: 

individualių bylų 

formavimas, tvarkymas. 

Individualus darbas su 

moksleiviais, turinčiais elgesio 

problemų bei priklausančiais 

rizikos grupei. 

Esant 

poreikiui 

Šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos 

rengimas. 

Informacijos sklaida ( 

lankstinukai, pranešimai, 

stendai). 

Individualus darbas 

su mokiniais 

Esant 

poreikiui 

Individualus darbas su 

naujai atvykusiais 

mokiniais, mokymosi 

motyvacijos, lankomumo, 

elgesio problemų, žalingų 

įpročių turinčiais, ir rizikos 

grupės vaikais. 

 

Individualus konsultavimas. 

Priežasčių nustatymas, 

prevencinė veikla. 

Konsultavimas, pokalbiai, tėvų 

informavimas. 

Mokinių supažindinimas 

(priminimas) su gimnazijos 

vidaus tvarkos reikalavimams 

mokiniams, vaikų teisėmis  

ir pareigomis. 

Nuolat Mokinių pedagoginis 

pažinimas ( asmens savybių, 

polinkių, interesų); 

konsultavimas socialiniais 

pedagoginiais ir 

psichologiniais klausimais. 

Pokalbiai, konsultacijos, 

stebėjimas, elgesio priežasčių 

aiškinimasis. 

 Mokslo 

metų 

eigoje 

Konfliktinių situacijų tarp 

mokinių sprendimas. 

Priežasčių aiškinimasis, 

problemos sprendimų ir būdų 

ieškojimas. 

Grupinis darbas su 

mokiniais 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Klasės valandėlių vedimas. 

*“Mokinių elgesio 

taisyklės“ 5-7 kl. 

*“Vaikų teisės ir pareigos“ 

2-4 kl., 5-8 kl. 

*“Psichotropinės 

Pokalbiai, diskusijos, užduočių 

atlikimas su mokiniais, video 

medžiagos peržiūra, aptarimas. 
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medžiagos. Jų žala jaunam 

organizmui.“ 6-8 kl., 1-3 

gimn. kl. 

*“Patyčios: Atpažink. 

Sustabdyk. Padėk. Pranešk.“ 

5-8 kl. 

Kovo 20 – 

24 d. 

„Savaitė be patyčių“. *Savaitės veiklų pristatymas. 

Apsikabinimų diena. 

*Pradinių klasių mokinių 

piešinių „Aš ir mano draugas“ 

parodėlė gimnazijoje. 

*Klasės valandėlės tema 

„Emocija+“ (atsakinga 

V.Jonkuvienė). Gražaus žodžio 

draugui diena. 

*Draugiško rankos paspaudimo 

draugui diena. Rajono mokyklų 

akcija „Nelik abejingas,  

stabdyk patyčias“ Skuode. 

Atstovauja gimnazistų 

komanda. Protų mūšis 8-10 kl. 

*Šypsenos diena. Savaitės 

veiklų peržiūra II a fojė: foto ir 

video. Padėka „Protų mūšio“ 

nugalėtojams - Mosėdžio 

gimnazijos komandai.  

*Visą savaitę vyresniųjų klasių 

mokiniai veda užsiėmimus 

pradinių klasių mokiniams 

draugiškumo tema. 

Lapkričio 

16 d. 

Tarptautinė Tolerancijos 

diena. 

 

Darbas su 

šeimomis 

Esant 

poreikiui 

Informacijos apie mokinių 

šeimas rinkimas. 

Formalūs ir neformalūs 

pokalbiai; lankymasis šeimose.  

Esant 

poreikiui 

Tėvų konsultavimas dėl 

vaiko pamokų 

praleidinėjimo, mokymosi 

motyvacijos, elgesio ir kt. 

problemų. 

Individualūs pokalbiai, 

rekomendacijos. 

Esant 

poreikiui 

Pagalba šeimoms, kurioms 

reikalinga socialinė parama 

(nemokamas vaiko 

maitinimas, aprūpinimas 

mokyklinėmis prekėmis ir 

pan.), krizių atvejais ir kt. 

Konsultavimas, informavimas, 

tarpininkavimas, emocinis 

palaikymas. Individualūs 

pokalbiai su tėvais. 

Esant 

poreikiui 

Tėvų švietimas apie 

pedagoginių, socialinių, 

fizinių ir psichologinių 

vaiko poreikių tenkinimą, 

tėvų teises ir pareigas. 

Konsultavimas, informavimas. 
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Darbas su klasių 

vadovais, 

mokytojais, 

administracija 

Rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

Informaciją apie mokinius, 

bendradarbiaujant su klasių 

auklėtojais, rinkimas. 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais sprendžiant 

moksleivių socialines – 

pedagogines problemas. 

 Mokinių probleminio 

elgesio ir mokymosi 

sunkumų priežasčių 

nustatymas, tyrimai, 

problemų sprendimas. 

Analitinis  (duomenų rinkimas,  

analizė) strategijos numatymas. 

Esant 

poreikiui 

Mokytojų konsultavimas dėl 

mokinių  

mokyklos nelankymo, 

netinkamo elgesio ir kt. 

problemų. 

Konsultacijos, rekomendacijos. 

Reguliaria

i, esant 

poreikiui 

Dalyvavimas klasių vadovų, 

VGK,  pedagogų tarybos 

posėdžiuose. 

Pasitarimai, posėdžiai. 

Rugsėjo – 

gegužės 

mėn. 

Dalyvavimas bendroje 

komandoje su pedagogais 

projektinėje veikloje. 

Bendradarbiavimas su mokyklos 

pedagogais vykdant projektinę 

veiklą. 

Esant 

poreikiui 

Gimnazijos vadovų 

informavimas apie 

skriaudimo, išnaudojimo, 

apleistumo, fizinio ir 

psichologinio smurto 

atvejus. 

Pranešimai. 

Esant 

poreikiui 

Dalyvavimas Skuodo r. 

socialinių pedagogų 

metodinio būrelio veikloje. 

Susirinkimai, renginiai, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 

Bendradarbiavimas 

su kt. socialinėmis 

institucijomis 

Esat 

poreikiui 

Konsultacijos 

ir bendradarbiavimas su  

socialinės paramos skyriaus 

darbuotojais,  socialiniais 

darbuotojais, VTAS 

specialistais, policijos 

pareigūnais, PPT, švietimo 

skyriaus specialistais. 

Konsultacijos pasitarimai, 

posėdžiai, lankymasis šeimose ir 

kt. 

Esant 

poreikiui 

Ryšių palaikymas su rajono 

mokyklomis, įstaigomis ir 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

teikiančiomis socialinę, 

psichologinę, teisinę 

pagalbą. 

Konsultacijos, pasikeitimas 

informacija ir kt. 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

Nuolat 

metų 

eigoje 

Dalyvavimas socialiniams pedagogams skirtuose seminaruose, 

metodiniuose susirinkimuose, konferencijose.             

Konsultavimasis su kolegomis.  Straipsnių bei literatūros 

socialinio ugdymo bei konsultavimo klausimais skaitymas.                                                                        

 

Socialinė pedagogė                                                                                                Dalia Baužienė 
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XXII. SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS 

  

Tikslai 

1. Padėti užtikrinti palankias ugdymosi sąlygas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

2. Stiprinti mokytojų, tėvų(globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi 

poreikių. 

 

Uždaviniai 

1. Teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams jų 

ugdymo procese. 

2. Bendrauti ir bendradarbiauti su pedagogais, gimnazijos administracija ir mokinių tėvais( 

globėjais) įveikiant  SUP turinčių mokinių ugdymosi  sunkumus. 

  

 

Eil. 

Nr. 

Turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

I. 
1.1 

1.2 

 

 

1.3 

 

1.4 

 

1.5 

 

 

1.6 

 

Organizacinė dalis 

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas. 

Mokinių,  kuriems reikalinga Skuodo PPT specialistų 

konsultacija ir pakartotinis įvertinimas, sąrašų ir 

vežimo grafikų sudarymas ir tikslinimas. 

 Tvarkaraščių sudarymas, mokinių skirstymas į 

pogrupius ir grupes. 

 Mokinių aprūpinimas specialiosiomis mokymo 

priemonėmis. 

Pirminis mokinių gebėjimų vertinimas. 

 

 

Specialiojo pedagogo dienyno tvarkymas. 

 

Rugsėjo mėn. 

Pagal poreikį. 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Pagal 

galimybes. 

Pastebėjus 

ugdymosi 

sunkumus. 

Nuolat. 

 

R. Lukoševičienė 

II. 

2.1 

 

2.2 

 

Darbas su mokiniais 
Metų pradžioje užregistruoti 14 specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių.  

Sudaryti 3  SUP mokinių pogrupiai, kuriems teikiama 

specialioji lietuvių k. ir  matematikos dalykų pagalba.2 

mokiniams teikiama individuali lietuvių k., 

matematikos, rusų k. specialioji pagalba. 

 

Per mokslo 

metus. 

 

R. Lukoševičienė 

III. 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Bendradarbiavimas 

Su mokytojais. Pagalbos teikimas sudarant pritaikytas 

ir individualizuotas  specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių ugdymosi programas. Naujų mokytojų 

supažindinimas su specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių ugdymu mokykloje. 

Su tėvais. Konsultuoti tėvus ir teikti metodinę pagalbą 

jų vaikų ugdymo klausimais ir dėl tolesnių mokymosi 

galimybių tėvų susirinkimų metu, individualiai, Vaiko 

gerovės  komisijos posėdžių metu. Tėvų 

supažindinimas su jų vaikams sudarytomis 

programomis pasirašytinai. Tėvų susirinkimo 

organizavimas. 

Su Skuodo PPT. Mokinių, kuriems reikalingas 

 

Rugsėjo  mėn. 

Pagal poreikį. 

 

 

 

Nuolat. 

 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Pagal poreikį. 

 

R. Lukoševičienė 
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3.4 

konsultavimas dėl ugdymosi sunkumų, atranka, 

registravimas. Konsultavimasis dėl specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių ugdymo programų. 

Su kitais specialistais (socialine pedagoge, psichologe). 

Dėl  kompleksinės pagalbos teikimo specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems  mokiniams. 

 

 

 

Pagal poreikį. 

IV. 

4.1 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Metodinė veikla 
Metodinės medžiagos, skirtos specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių ugdymui, valdymas ir sklaida 

mokytojams. 

Kolegų pamokų lankymas. Rekomendacijos dėl  spec. 

poreikių mokinių ugdymo pamokoje. 

Mokytojų konsultavimas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių ugdymo klausimais. 

Paskaita  mokytojams, dirbantiems su negalią dėl 

nežymaus intelekto turinčiais mokiniais.  

 

Nuolat. 

 

 

Pagal poreikį. 

 

 

 

Kovo mėn. 

 

 

R. Lukoševičienė 

V. 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

Kvalifikacijos kėlimas 

Analizuoti mokslinę, metodinę, informacinę medžiagą 

iš ŠMM. Dalyvauti LRSPA veikloje. 

Taikyti  naujus darbo metodus , skelbiamus 

internetiniuose švietimo portaluose, spaudoje, 

naujausioje pedagoginėje literatūroje. 

IKT taikymas spec. pedagogo veikloje. 

 

Nuolat. 

 

Nuolat. 

 

Nuolat. 

 

R. Lukoševičienė 

VI. 

 

6.1 

 

 

6. 2 

Dalyvavimas mokyklos Vaiko gerovės komisijos 

veikloje 
Pritaikytų ir individualizuotų programų, skirtų 

specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, 

aprobavimas. 

Dokumentų, susijusių su specialiojo ugdymosi poreikių 

įvertinimu ir specialiosios pedagoginės pagalbos 

skyrimu, tvarkymas. 

Pagal Vaiko 

gerovės 

komisijos 

veiklos planą. 

 

Pagal poreikį. 

 

R. Lukoševičienė 

 

Specialioji pedagogė    Rasa Lukoševičienė 

       

                   

XXIII.  LOGOPEDĖS VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslai 

3. Padėti  mokiniams įveikti kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus. 

4. Stiprinti mokytojų, tėvų(globėjų) gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų. 

Uždaviniai 

3. Teikti kvalifikuotą švietimo( logopedo)  pagalbą mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų. 

4. Bendrauti ir bendradarbiauti su vaikų ir mokinių tėvais( globėjais), pedagogais ir 

administracija sprendžiant mokinių pedagogines problemas. 

 

 Eil. 

Nr. 

Turinys Vykdymo 

terminas 

Atsakingas 

I. 
1.1 

 

Organizacinė dalis 

Mokinių ir vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų , kalbos tyrimas ir įvertinimas bei švietimo 

 

Rugsėjo  mėn. 

ir pagal 

 

R. Lukoševičienė 
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1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

1.5 

 

 

1.6 

 

pagalbos (logopedo) gavėjų sąrašų sudarymas ir 

tikslinimas. 

Mokinių,  kuriems reikalinga Skuodo PPT specialistų 

konsultacija, sąrašų ir vežimo grafikų sudarymas ir 

tikslinimas. 

 Tvarkaraščių sudarymas, mokinių skirstymas į  

pogrupius, grupes. Ilgalaikių   pogrupinių, grupinių  

logopedinių pratybų veiklos planų  kūrimas. 

 

Kalbos pokyčių aptarimas su mokytojais ir tėvais. 

Kalbos įvertinimo kortelių pildymas. 

 

 

Specialiojo pedagogo, logopedo dienyno tvarkymas. 

poreikį. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

 

 

Nuolat. 

Nuolat. 

 

 

Nuolat. 

II. 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

Darbas su mokiniais 
Mokslo metų pradžioje užregistruoti 25 mokiniai, 

kuriems būtina logopedo pagalba. 

  Su 1, 2, 4  klasių mokiniais vedamos pogrupinės 

logopedinės pratybos, 3 klasės mokiniai dirbs grupėje. 

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai bus lavinami  

pogrupiuose ir individualiai.  

 Pogrupinių, grupinių ir individualių logopedinių 

pratybų metu mokiniai lavins artikuliacinį kalbos 

aparatą, smulkiąją motoriką, kalbinį kvėpavimą; plės ir 

tikslins žodyną;  ugdys rišliąją kalbą; mokysis teisingai 

tarti garsus; mokysis taisyklingos gramatinės kalbos ir 

t.t. 

 

Rugsėjo mėn. 

 

Per mokslo 

metus. 

 

 

Pagal 

tvarkaraštį. 

 

R. Lukoševičienė 

III. 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

Bendradarbiavimas 

Su mokytojais. Konsultacijos  dėl mokinių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų bei jų įveikimo būdų, pasiekimų. 

 

Su tėvais. Individualiai ir bendrų tėvų susirinkimų metu 

konsultuoti tėvus  dėl vaiko kalbos sutrikimo, lavinimo 

eigos ir pasiekimų. 

Su Skuodo PPT.  Konsultavimasis dėl mokinių, 

turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų nustatymo ir 

tinkamų ugdymo metodų parinkimo bei taikymo. 

 

Nuolat. 

 

 

Nuolat. 

 

 

Reikalui 

esant.  

 

R. Lukoševičienė 

IV. 

4.1 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

Metodinė veikla 
Metodinės medžiagos mokiniams, turintiems kalbos, 

kalbėjimo  ir komunikacijos sutrikimų, ruošimas, 

kaupimas. 

 

Mokytojų konsultavimas kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų turinčių mokinių ugdymo klausimais. 

Pranešimas“ Fonetiniai kalbėjimo ir fonologiniai 

kalbos sutrikimai“ pradinių klasių ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų metodiniame ratelyje. 

 

 

 

Nuolat. 

 

 

Nuolat. 

 

Balandžio 

mėn. 

 

R. Lukoševičienė 

V. 

5.1 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

Analizuoti mokslinę, metodinę, informacinę medžiagą 

iš ŠMM. 

 

Nuolat. 

 

 

R. Lukoševičienė 
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5.2 

 5.3 

5.4 

 

 

5.5 

5.6 

 

Taikyti inovatyvius  darbo metodus. 

Konsultuotis su kitų švietimo įstaigų logopedais. 

Kelti kvalifikaciją PŠC organizuojamuose 

seminaruose, kursuose, konferencijose logopedijos 

klausimais. 

IKT taikymas logopedo veikloje. 

Dalyvauti LLA veikloje. 

Nuolat. 

Pagal poreikį. 

Pagal renginių 

tvarkaraščius.  

 

Nuolat. 

LLA veiklos 

planas. 

VI. 

 

6.1 

 

6.2 

6.3 

Dalyvavimas mokyklos  Vaiko gerovės komisijos 

veikloje 
 Pogrupinių, grupinių   logopedinių pratybų ilgalaikių 

veiklos planų aprobavimas. 

Dokumentacijos tvarkymas. 

VGK narių informavimas apie logopedo pagalbos 

gavėjų kalbos pokyčių dinamiką. 

Pagal Vaiko 

gerovės 

komisijos 

veiklos planą. 

Nuolat. 

Birželio ir 

gruodžio mėn. 

 

 

R. Lukoševičienė 

 

 Logopedė                                                           Rasa Lukoševičienė 


