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I. 2014 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, vairavimo mokyklų veikla. 

 

II. ĮSTAIGOS 2014 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Mosėdžio gimnazijos metinis veiklos tikslas – ugdymo kokybės gerinimas. 

Mosėdžio gimnazijos metiniai veiklos uždaviniai: 

1. Mokinių mokymosi gebėjimų ugdymas: realių mokymosi tikslų kėlimas ir veiklų 

numatymas; 

2. Bendradarbiavimas sėkmingam vaiko ugdymui(si); 

3. Kryptingas karjeros kompetencijų plėtojimas. 

 

 

III. BIUDŽETAS. KITOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS 

Mažėjant mokinių skaičiui, mažėja krepšelio lėšos, kad išgyventume su turimomis krepšelio 

lėšomis, buvo numatytas taupymo priemonių planas. Nežiūrint taikytų taupymo priemonių, 

pedagogams neišmokėtas beveik visas gruodžio mėn. atlyginimas. Didesnės lėšos buvo skirtos 

priešmokyklinio ugdymo krepšeliui, didėja ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Nuo 2014 m. 

rugsėjo pirmosios atidaryta antroji priešmokyklinė grupė. Buvo reikalingos lėšos naujos grupės 

įrengimui. Tikslingai planuojant  pavyko iš dalies subalansuoti aplinkos lėšų metinį  biudžetą ir 

kitus straipsnius, baigti  metus be įsiskolinimų. Per 2014 m. iš 2 proc. pavyko sukaupti  5807,09 Lt.  

 

IV. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

2014 m. sausio 1 d. duomenimis Mosėdžio gimnaziją lankė 390  mokinių ir 18 

priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų, t. y. iš viso 408, metų pabaigoje mokinių skaičius nepakito. 

Jeigu paskutinius dvejus metus mokinių skaičius mokykloje mažėjo 35-36 mokiniais, tai 2014 m. 

mokinių skaičius liko stabilus. 

Per 2014 metus liko nepakitęs ir komplektų skaičius, turime 20 komplektų. Tačiau nuo 

2014 m. rugsėjo 1 d. buvo suformuotos 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (buvo 1), o vietoj dviejų 

penktų klasių komplektų liko vienas. Metus baigėme turėdami po vieną 1-6 klasių komplektą.  

Vidutinis mokinių skaičius klasėje 2014 m. pabaigoje – 21. Vidutinis mokinių skaičius 

pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo – 17, pagrindinio ugdymo – 22, vidurinio ugdymo – 24 

mokiniai. 

Mokinių skaičius pagal gimnazijoje vykdomas programas: 

Ugdymo programa 
Mokinių skaičius 

2014 sausio 1 d. 2014 gruodžio 31d. 

Priešmokyklinio ugdymo programa 18 24 

Pradinio ugdymo programa 62 66 
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Pritaikyta pradinio ugdymo programa 1 1 

Pagrindinio ugdymo programa 214 208 

Pritaikyta pagrindinio ugdymo programa 17 13 

Individualizuota  pagrindinio ugdymo programa 1 1 

Vidurinio ugdymo programa 95 93 

Pritaikyta vidurinio ugdymo programa  2 

Iš viso 408 408 

 

Lyginant su 2014 m. pradžia, pabaigoje  specialiųjų poreikių mokinių sumažėjo dviem, jų 

yra 18: pagal individualizuotą programą ugdomas 1 mokinys (7 klasė), pagal pritaikytą programą – 

16 mokinių, pagal bendrąsias programas  – 1 mokinys. Keturių mokinių ugdymosi poreikių lygis 

yra didelis. Specialiųjų poreikių mokiniai lankė užsiėmimus pagal parengtą tvarkaraštį, kuris 

suderintas su tuo metu jiems vykstančiomis pamokomis: lietuvių k. ir matematika. 

Vidutinis mokinių skaičius pagal ugdymo programas (vienetų tikslumu): 

Programa Mokinių sk. 2014-01 Mokinių sk. 2014-12 

Pradinio ugdymo 16 17 

Pagrindinio ugdymo 21 23 

Vidurinio ugdymo 24 24 

 

Vidutinis mokinių skaičius klasėje, vykdant pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 

2014 metų pabaigoje – padidėjęs, vidurinio ugdymo – išlikęs toks pats. 

Darbuotojų skaičius pakito nežymiai. Sumažinus neformalaus ugdymo valandas atleistas 

neformalaus ugdymo pedagogas. 

Eil.Nr.  Darbuotojai 2014-09-01 

1. Bendras darbuotojų skaičius 72 (3 sezoniniai) 

2. Pedagoginių darbuotojų skaičius 46 

3. Atestuotų pedagogų skaičius, iš jų: 44 

4. Metodininko kvalifikacinė kategorija 17 

5. Vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija 25 

6. Mokytojo kvalifikacinė kategorija 2 

7. Aptarnaujantis personalas 26 ( 3 sezoniniai) 

 

V. APLINKA, JOS TURTINIMAS 

Gimnazija inicijuoja, skatina ir palaiko iniciatyvas dalyvauti ES, šalies ir rajono 

organizuojamuose projektuose ar programose. Todėl Mosėdžio gimnazija aktyviai dalyvauja 

įvairiapusėje projektinėje veikloje, pritraukia lėšų mokyklos veiklos aktyvinimui ir ugdomosios 

aplinkos turtinimui. Iš LMNŠC vykdomo projekto „Ugdymas karjerai infrastruktūros bendrajame 

lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ gautas nešiojamas kompiuteris (2265,12 Lt). 

Vykdyti projektai: „Ateik ir pakviesk draugus“, „Mums gera kai mes kartu“, „Lyderystės versmė“ 

(bendras su rajono mokyklomis), taip pat sudarė geresnes galimybes ugdytis mūsų gimnazijos 

vaikams. 
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Buvo atliktas reikiamų mokymo priemonių poreikio tyrimas. Įsigytos daugumai mokytojų 

reikalingas mokymo priemonės, nupirkta grožinės literatūros gimnazijos bibliotekai (iš MK ir 

„Tautos fondo“ lėšų). Įsigyta ilgalaikio ir trumpalaikio  turto. Iš MK lėšų nupirkta: 

Eil.Nr.  Priemonės Lėšos (Lt.) 

1. Kompiuteriai 4vnt. 2404 

2. Multimedijos 2vnt. 1910 

3. Bevielė mikrofonų sistema (du mikrofonai) 848 

4. Grotuvas JBSistem USB 794 

5. Mokymo priemonė „Jobpies“ (ugdymas karjerai)  800 

6. Diktofonas 249 

7. Kamuoliai 5vnt. 912 

8. Žalia lenta 119 

9. Ekranas 300 

 VISO: 8336 

 

VI. UGDYMO PLANAS, JO ĮGYVENDINIMAS, POKYČIAI, KOKYBĖ 

Ugdymo programų įgyvendinimas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias programas vykdytas sėkmingai. Gimnazija vykdo ir vairavimo mokymą, dėsto 

pasirenkamąjį dalyką – automobilizmą. Nors turime gerą mokymo bazę ir specialistą, bet dėl 

pasikeitusių KET vis mažiau mokinių renkasi šį dalyką. Ateityje gali išnykti šio dalyko dėstymo 

poreikis. 

Ugdome du mokinius, turinčius ypatingų sveikatos sutrikimų. Pavyko tinkamai pritaikyti 

mokyklos išteklius, aplinką bei organizuoti tinkamą šių mokinių ugdymą. Vieno iš jų pasiekta 

pažanga akivaizdžiai reikšminga. Tėvai dėkingi už sudarytas ugdymo sąlygas, bendravimo 

galimybes ypatingų poreikių turinčiam mokiniui. Pamokos, skiriamos mokyklos nuožiūra, buvo 

naudojamos mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pasirinktiems dalykams bei gabesnių mokinių 

poreikiams tenkinti. Trūkstant krepšelio lėšų, mokinių poreikiams tenkinti buvo skirta 6 val. mažiau 

negu pernai. 2014 m. gimnazinėse klasėse buvo sudarytos laikinosios grupės pagal mokinių 

gebėjimus užsienio k. (anglų) mokyti. Mokiniams dalykų mokytojai siūlė daug ir įvairių 

pasirenkamųjų dalykų, modulių. Pagal finansines galimybes jie buvo tenkinami. 

Gimnazijoje buvo sėkmingai vykdomas mokinių individualių ugdymo planų sudarymas. 

Mokiniai ir jų tėvai buvo supažindinti su vidurinio ugdymo aprašu, teikiamos individualios 

konsultacijos, todėl iki mokslo metų pradžios buvo parengti ir individualūs mokinių ugdymo planai 

dvejiems mokslo metams, ir sudarytos mobilios grupės jų poreikiams tenkinti. 

Siekiant sudaryti mokiniams sąlygas įsivertinti ir įvertinti pereinant į pagrindinį ugdymą, 

sustiprinti mokymosi motyvaciją, organizuotos diagnostinės žinių patikros 4 klasėje. 8 klasėms 

(dalyvavo visi mokiniai) 2014 m. gegužės mėn. organizuoti standartizuoti testai: skaitymas, 

rašymas, matematika, istorija. Mokytojų tarybos posėdyje atlikta išsami analizė, 8 klasės mokinių 

rezultatai palyginti su respublikoje gautais mokinių rezultatais. Kiekvienam mokiniui parengta visų 

dalykų gautų rezultatų pagal lygius lentelė, rekomenduota visus mokinius ir jų tėvus supažindinti su 

gautais rezultatais. 

Tėvams laiku buvo teikiama įvairiapusė informacija apie mokinių mokymąsi, lankomumą. 

Antrus metus buvo tęsiamos klasių vadovų individualios konsultacijos su kiekvieno mokinio tėvu, 
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surinkus informaciją iš dalykų mokytojų, ir konsultacijos su dalykų mokytojais, sudarant tėvams 

galimybę efektyviai gauti iš jų naudingą informaciją. 

 

VII. PASIEKTI REZULTATAI 

I. Pažangumo ir lankomumo rodikliai 2014 m. 

2013/2014 m. m. baigė 389 mokiniai ir 18 priešmokyklinio ugdymo vaikų: iš viso 407 

1.  Bendras mokyklos pažangumas – 99,2%; 

Kokybė (7 – 10 balų ir aukštesnysis, pagrindinis lygmuo) – 32,2%; 

1.1.  1 – 4 klasių pažangumas – 100%, kokybė –50,8 %; 

1.2.  5 – 8 klasių pažangumas – 98,5%, kokybė  – 31,6%; 

1.3.  1 – 2 gimnazinių klasių pažangumas – 98,9%, kokybė – 28,4%; 

1.4.  3 – 4 gimnazinių klasių pažangumas – 100%, kokybė – 18,9%; 

2. Praleistų be pateisinamos priežasties pamokų skaičius, tenkantis 1 mokiniui – 11,9; 

3. Mokinių, kuriems buvo skirti vasaros darbai, skaičius – 4; 

4. Antramečių skaičius – 3; 

5. Perkeltų į aukštesnes klases su nepatenkinamais balais mokinių skaičius – 0. 

Lyginant su praėjusiais mokslo metais, bendras pažangumas nukrito 0,3 %, nes 3 mokiniai 

buvo palikti kartoti kursą (buvo 2). Apie 2 % pakilo 1-2 gimnazinių klasių mokinių mokymosi 

kokybė, tačiau kokybė krito ir 5-8 kl., ir 3-4 gimnazinių klasių, todėl kokybė kaip ir pažangumas 

nukrito tuo pačiu procentu (0,3). 

Praleistų be pateisinamos priežasties pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui sumažėjo 

2,3 pamokomis. Didelį nepateisintų pamokų skaičių „davė“ vienas nelankantis mokyklos mokinys, 

kuris buvo paliktas kartoti programą. 

II. Duomenys apie baigiamųjų klasių mokinius 2014 m. 

1. Baigė programą 2014 m: 

1.1 pradinio ugdymo programą baigė 19 mokinių, kuriems išduoti pradinio išsilavinimo 

pažymėjimai; 

1.2 pagrindinio ugdymo programą baigė 52 mokiniai: išduoti pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimai – 52; 

1.3 vidurinio ugdymo programą baigė 43 abiturientai: išduoti 42 brandos atestatai, 

1 mokymosi pasiekimų pažymėjimas (išlaikytas tik vienas brandos egzaminas). 2 abiturientams 

išduoti brandos atestatai su pagyrimu. 

2. Tolesnė 2 gimnazinių klasių mokinių veikla: 

Veikla 

 

Metai 

Tęsia mokimąsi 

Mosėdžio gimnazijos  

3 gimn. kl. 

Mokosi 

suaugusiųjų 

klasėse 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Nesimoko 

niekur 

Kita ( parašyti) 

2013 48 (79%) - 11 (18%) 1 (1,6%) 1 mokosi kitoje 

mokykloje (1,6%) 

2014 43 (82,7%) - 5 (9,6%) 2 (3,8%) 1 mokosi kitoje 

gimnazijoje, 

1 paliko kartoti 

kursą 

2014 metais baigę 2 gimnazines klases, daugiau mokinių (negu praėjusiais metais) tęsia 

mokimąsi Mosėdžio gimnazijoje. 

 



7 

 

3. Tolesnė abiturientų  veikla: 

Veikla 

 

Metai 

Įstojo į aukšt. 

universitetines 

mokyklas 

Įstojo į aukštąsias 

neuniversitetines 

mokyklas 

Mokosi 

užsienyje 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Dirba  Nedirba 

ir nesi-

moko 

Lanko 

kursus 

2013 7+1(užsienyje) 

(18%) 

15 

(33%) 

1 

(2%) 

8 

(18%) 

13 

(29%) 

- - 

2014 11 

(25,6%) 

20 

(46,5%) 

- 5 

(11,6%) 

7 

(16,3%) 

- - 

 

I. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminai 

1. Pagrindinio ugdymo matematikos ir lietuvių k. pasiekimų patikrinime dalyvavo visi 2 

gimnazinių klasių mokiniai, išskyrus 4 mokinius, kurie buvo atleisti nuo patikros direktorės 

įsakymu. Jų rezultatai: 

Įvertinimai 

Rezultatai procentais 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. Matematika 

Neišlaikė 0 0 0 0 0 0 

1 0 2,1 0 6,8 0 2,1 

2 4,3 4,3 0 6,8 0 6,3 

3 2,1 17 0 15,3 4,1 4,1 

4 17 23,4 16,9 18,6 8,3 8,3 

5 17 19,1 15,3 10,2 20,8 6, 3 

6 21,3 8,5 18,6 5,1 14,6 22,9 

7 8,5 6,4 22 15,3 16,7 14,6 

8 12,8 8,5 13,6 11,9 18,8 10,4 

9 8,5 4,3 10,2 8,5 14,6 12,5 

10 8,5 6,4 3,4 1,7 2,1 12,5 

Mokinių sk. 47 47 59 59 48 48 

 

Palyginus visų trijų metų rezultatus, labai ryškus matematikos labai gerai ir puikiai 

įvertinimus gavusių mokinių padidėjimas paskutiniais 2014 m. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lietuvių k. ir matematikos rezultatai procentais: 

Įvertinimai Lietuvių k. 

2013 m. 

Lietuvių k. 

2014m. 

Matematika 

2013 m. 

Matematika 

2014 m. 

Neišlaikė 0 0 0 0 

1-3 0 4,1 28,8 12,5 

4-6 50,8 43,7 33,8 37,5 

7-10 49,2 39,6 37,4 50 

 

2014 m. lietuvių k. pasiekimų patikrinimo mokinių rezultatai žemesni negu 2013 m., o 

matematikos – aukštesni, tai atitinka ir įvertinimus visoje šalyje. 
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2014 metų abiturientai nesirinko trijų brandos egzaminų: vokiečių k. ir rusų kalbos, 

informacinių technologijų. 

Per paskutinius tris metus didėja matematikos, fizikos ir geografijos valstybinių brandos 

egzaminų pasirinkimai; mažėja anglų kalbos ir istorijos valstybinių brandos egzaminų pasirinkimai. 

Biologijos ir chemijos egzaminų pasirinkimai 2014 m. ypač padidėjo; padidėjo ir lietuvių k. 

ir literatūros valstybinio brandos egzamino pasirinkimai. 

Menų mokyklinį brandos egzaminą 2014 m. pasirinko daugiau negu praėjusiais metais; 

technologijų – mažiau. 

Pasirinktų ir laikytų valstybinių brandos egzaminų išlaikymas (trijų metų palyginimas su 

Respublikos išlaikymo rezultatais): 

Eil. 

Nr. 

Egzaminas Neišlaikė (%) 2012m. 

(respublikoje) 

Neišlaikė (%) 2013m. 

(respublikoje) 

Neišlaikė (%) 2014m. 

(respublikoje) 

1. Lietuvių k.  2,9 

(7,6) 

0 

(9,9) 

17,2 

(11,9) 

2. Matematika 0 

(7) 

4,8 

(6,6) 

9,5 

(11,9) 

3. Istorija 0 

(1,6) 

6,3 

(4,6) 

27,3 

(10,7) 

4. Biologija 4,3 

(6,3) 

0 

(4,8) 

4,8 

(3,3) 

5. Chemija 7,1 

(5,1) 

0 

(2,2) 

11,1 

(2,2) 

6. Fizika 0 

(2,8) 

0 

(5,9) 

11,1 

(3,5) 

7. Anglų k. 0 

(0,4) 

0 

(1,3) 

0 

(0,8) 

8. Informacinės 

technologijos 

0 

(7,3) 

0 

(17,6) 

Nelaikė 

 

9. Geografija 0 

(3,5) 

0 

(3,3) 

0 

(1,9) 

 

2014 m. – 13 neišlaikytų brandos egzaminų: lietuvių k. ir literatūra – 5 abiturientai, istorija – 

3, matematika – 2, biologija, chemija, fizika – po 1 neišlaikytą egzaminą. 

Matematikos egzamino neišlaikymo procentas mažesnis, negu visos Lietuvos abiturientų 

neišlaikymo procentas. 

Anglų k. ir geografijos brandos egzaminus išlaikė visi juos pasirinkę mokiniai. 

Itin didelis neišlaikymo procentas (lyginant su respublika) iš istorijos, chemijos, fizikos, šiek 

tiek mažesnis – iš lietuvių k. ir literatūros biologijos. 

Laikiusieji brandos egzaminus buvo vertinami pagal kriterinę vertinimo sistemą. Kriterinio 

vertinimo modelyje išskiriami trys lygiai: patenkinamas, pagrindinis ir aukštesnysis. Aukštesniuoju 

lygiu, palyginus dvejus metus, abiturientai išlaikė (%): 
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Eil. 

Nr. 

Egzaminas Gavo ≥86 balus (%) 

2013m.  

Gavo ≥86 balus (%) 

2014m.  

1. Lietuvių k. ir literatūra 13,6 13,8 

2. Matematika 4,8 19 

3. Istorija 6,3 0 

4. Biologija 0 4,8 

5. Chemija 0 11,1 

6. Fizika 0 11,1 

7. Anglų k. 11,1 25 

8. Informacinės technologijos 0 nelaikė 

9. Geografija 0 0 

 

100 balų iš matematikos valstybinio brandos egzamino gavo du abiturientai. 

2014 m. daugiau abiturientų aukštesniuoju lygiu buvo įvertinti iš matematikos, biologijos, 

chemijos, fizikos, anglų k.; istorijos nei vienas abiturientas nebuvo įvertintas aukštesniuoju lygiu. 

Visi 43 abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą, tačiau įgijo vidurinį išsilavinimą 42 

abiturientai: viena mokinė išlaikė tik 1 brandos egzaminą. Vieninteliai mūsų gimnazijos du 

mokiniai gavo brandos atestatus su pagyrimu. Žurnalo „Reitingai“ įvertinimu mūsų gimnazijos 

rezultatai 2014 metais buvo geriausi iš visų rajono vidurinį išsilavinimą teikiančių ugdymo įstaigų. 

Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose. 

Prizininkais, laureatais, laimėtojais tapo 67 kartus (2013m. – 36 kartus). 

2014 m. mokiniai rajone laimėjo daugiau prizinių vietų negu 2011, 2012 ir 2013 metais. 

Kiekvienais mokslo metais gimnazijos bendruomenė džiaugiasi mokinių pasiekimais 

olimpiadose, konkursuose ir varžybose: 

Užimta vieta 
Mokinių skaičius  

Olimpiados  Konkursai Varžybos Iš viso 

I 12 5 7 24 

II 13 3 8 24 

III 8 4 7 19 

Iš viso  33 12 22 67 

 

Mosėdžio gimnazijos mokiniai laimėjo prizines vietas respublikinėse, zoninėse 

olimpiadose, konkursuose, varžybose.  

Zoniniai, tarpzoniniai ir respublikiniai renginiai Vieta 

Zoninės Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

krepšinio 3x3 varžybos. 

I vieta 

Respublikinės Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 

krepšinio 3x3 varžybos. 

III vieta 

XXV šalies jaunųjų geologų olimpiada. I vieta (K. Charčiūnaitė - 4a 

gimn. kl.) 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotas 

kraštotyrinis – kūrybinis konkursas „Šeimos istorija – mano istorija“. 

5–8 kl. gr. III vieta  

(R. Ereminaitė – 8b kl.)   

Respublikinės jaunųjų automobilio vairuotojų varžybos.  IV vieta 
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Lietuvos mokinių festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų 

kvadrato zoninėse varžybose (Telšiuose). 

I vieta 

Lietuvos mokinių festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų 

kvadrato tarpzoninės varžybos (Joniškyje). 

I vieta 

Lietuvos mokinių festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų 

kvadrato respublikinės varžybos (Jurbarke). 

IV vieta 

Zoninis Vysk.  M. Valančiaus muziejaus organizuojamas konkursas 

„Mokomės žaisti senolių žaidimus“ (Nasrėnai, Kretingos r,) 

I vieta ir pereinamasis 

M. Valančiaus muziejaus 

prizas 

 

Inicijuojamas IKT bazės atnaujinimas, tikslingas jos naudojimas ugdymo procese. 

Gimnazija dalyvauja projekte „Aktyviosios klasės sprendimas geresniam mokymui(si): 

skaitmeninis turinys, formuojamojo vertinimo metodika ir technologijos“. Remiant savivaldybei 

gimnazija įsigijo  interaktyviųjų priemonių komplektą“. Inicijuotas klasės su interaktyviąja technika 

įrengimas. Taip sudarytos geresnės sąlygos aktyvių ir besidominčių IKT technologijomis mokytojų 

bendruomenei susieti mokomąjį turinį su moderniosiomis technologijomis. 

2014 m. gimnazija dalyvavo „Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje – 

konkurse“. Patekome į geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 

nugalėtojų tarpą. Konkurso organizatoriai – Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centras. Laimėjus šį projektą, direktorė vyko į praktikumą „Lietuvos 

ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Berlyno ir Potsdamo 

visuomenės švietimo institucijų patirtimi“. Įgytomis žiniomis buvo pasinaudota kuriant naujas 

mokyklos edukacines erdves, jas atnaujinant, didinant jų funkcionalumą. Atnaujinta priešmokyklinė 

grupė, mokyklos muziejuje sudarytos geresnės sąlygos edukacinių užsiėmimų vykdymui. 

Atnaujintas pradinių klasių koridoriaus interjeras, jis pritaikytas mokinių darbų eksponavimui. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mosėdžio gamtininkų  bendrija, taip Mosėdžio gimnazija 

tapo jų partnere vykdant vietos projektą Nr. LEADER-14-SKUODAS-08-002 „Kviečiame į 

Mosėdį“. Mūsų patalpose bus įrengtos keramikos kūrybinės dirbtuvės, kuriomis galės naudotis ir 

mūsų mokiniai, sudaryti planai tolesnėms edukacinių erdvių pertvarkoms. 

Vykdant 2014 metų respublikinį aplinkosauginį projektą „Mes rūšiuojam“ Mosėdžio 

gimnazija už gautus taškus įsigijo knygų, žemėlapių už 1094 Lt ir sporto inventoriaus už 384 Lt. 

Iš viso prekių už 1478 Lt.  

2014 m. Mosėdžio gimnazija tapo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio prizininkais. 

Gimnazijos direktorė 2013 metai pradėjo studijuoti projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo 

lyderių konsultantų mokymo programoje ir šiemet studijas baigė, įgijo švietimo konsultanto 

sertifikatą. Magistro diplomą įgijo anglų k. mokytojas, neformaliąsias studijas baigė chemijos 

mokytojas. Įgytos žinios padeda giliau suvokti švietimo problemas ir sėkmingai jas spręsti 

organizuojant Mosėdžio gimnazijos veiklą, ieškant problemų sprendimo būdų, ieškant naujų idėjų 

įgyvendinimo būdų. Direktorė kuruodama klasės auklėtojų veiklą, kartu su klasės auklėtojų 

metodine grupe tobulino individualių mokinio tikslų išsikėlimo ir vykdymo metodiką, inicijavo 

sėkmingą mokinių ir mokytojų veiklų skatinimą – „Angelo” nominacijų įteikimą, padėkos renginių 

organizavimą, garbės abiturientų knygos įsteigimas ir kt. 

Mosėdžio gimnazija projekto švietimo lyderių „Lyderių laikas 2“ pagrindinės grupės 

Skuodo rajone narė, prisidėjo prie šio projekto veiklų įgyvendinimo mūsų savivaldybėje bei 

Mosėdžio gimnazijoje. Projekto nariai dalyvavo stažuotėse užsienyje ir Lietuvoje. Įgytą patirtis 
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taikoma Mosėdžio gimnazijoje. Direktorės su sutelkta komanda parengė projektą „Techninė 

kūrybinė kryptis – inovatyvaus mokymo(si) galimybė“. Šiuo metu vykdomas projekto finansavimo 

galimybių studija, analizuojamos projekto įgyvendinimo galimybės gimnazijoje. Inicijuota 

bendradarbiavimo su VšĮ „Robotikos studija“ sutarties pasirašymas, šie partneriai konsultavo 

projekto rengimo grupę.  

 

VIII. NEFORMALUSIS UGDYMAS, PAPILDANTIS UGDYMO PLANĄ 

Įvairiapusiška neformaliojo ugdymo veikla mūsų gimnazijoje sudaro sąlygas mokinių 

meninei saviraiškai ir kūrybinei savirealizacijai, o kartu atveria ir bendradarbiavimo  galimybes su 

vietos bendruomene etnokultūrinėje, sveikos gyvensenos bei sportinio ugdymo srityse. Eilę metų 

gimnazijoje neformalusis ugdymas, įgyvendinamas su kitais socialiniais partneriais (muziejais, 

valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis), stiprina mokinių pilietiškumą, 

ugdo jų tautinę savimonę bei formuoja teisingas moralines vertybes. Gimnazijos NU būrelių 

vadovai su ugdytinais rengia valstybinių švenčių minėjimus, pilietines akcijas, šventinius koncertus, 

popietes, sportines varžybas ir kitus renginius, kurie skiriami ne tik moksleivijai, bet ir seniūnijos 

bendruomenei. O šių būrelių ugdytinių laimėtos prizinės vietos rajono ir zonos olimpiadose bei 

konkursuose pagrindžia NU veiklos sėkmingumą ir reikalingumą gimnazijoje. 

2014 m. neformaliajam ugdymui buvo skirtos 44 valandos, tarp jų 27 būreliai. Didžioji jų 

dalis buvo skirta mokinių meninei saviraiškai (t.y. šokių, muzikiniai, žodžio raiškos ir kt.). Likusieji 

teikė įvairiausią pasiūlą jaunų žmonių savirealizacijai (sporto, techniniai, technologijų bei įvairūs 

klubai, atskirų organizacijų kuopos ir kt.). 

Šių metų neformaliojo ugdymo užsiėmimų skaičius pagal kryptis ir juose dalyvavusių 

mokinių skaičių (mokinių skaičius nurodytas skliaustuose) buvo toks: 

Dalykų Meno  Technikos Sporto Kiti 

 - 12 (260) 1 ( 20) 5 (130) 9 (300) 

 

Gimnazijos neformaliojo ugdymo srityje galima išskirti kelias ryškesnes ugdymo kryptis, 

kurias reprezentuoja atskiri būreliai: 

 Sportinė – krepšinis, futbolas, stalo tenisas, lengvoji atletika, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 

„Kvadratas“. 

 Šokių – jaunučių šokių ratelis, ritminių šokių grupė, tautinių šokių kolektyvas. 

 Muzikiniai būreliai – jaunučių pop grupė, pop choras, dainos teatras, vokalinis 

ansamblis. 

 Žodžio raiškos būreliai – raiškiojo žodžio būrelis, dainuojamosios poezijos būrelis. 

 Etnokultūros, pilietiškumo būreliai: pilietiškumo būrelis „Išsaugokim praeitį“, 

folklorinių dainų būrelis. 

 Meno: dailės, meno terapijos, keramikos būreliai. 

 Klubai – linksmuolių klubas, amatų klubas, auto-moto mėgėjų klubas. 

 Kuopos: Ateitininkų kuopa, Valančiukų kuopa. 

Meninės pakraipos būrelių mokiniai sėkmingai dalyvavo rajono renginiuose: tradiciniame 

konkurse „Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį“ laimėtos kelios prizinės vietos, o rajoninėje dainų 

šventėje dalyvavo net trys mūsų kolektyvai (mažieji ir vyresnieji dainininkų ansambliai, mažieji 

šokėjai ir tautinių šokių kolektyvas). Ypač pažymėtina muzikinių būrelių veikla (vadovė – muzikos 

mokytoja A. Gadeikienė), kurių ugdytiniai ne tik dainavo tradiciniuose gimnazijos, bet dažnai 
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dalyvavo ir rajono renginiuose. Šiemet mokytojos ugdytiniai įsijungė į rajoninį „Kalėdinių giesmių 

projektą“, kurį pristatė Skuodo dekanato bažnyčiose (Mosėdyje, Skuode, Ylakiuose). 

Kasmet neformaliajame ugdyme išlieka ryškus dailės ir technologijų mokytojų indėlis, nes 

jų ugdytinių kūrybiniais darbais įvairiomis progomis puošiamos gimnazijos erdvės, jų mokiniai 

aktyviai dalyvauja ir rajono savivaldybės organizuotose parodose, o taip pat ir respublikiniuose 

konkursuose. Dailės būrelio (vadovė - dailės mokytoja J. Petrauskienė) Skuodo rajono savivaldybės 

bendrojo lavinimo mokyklų piešinių ir plakatų „Būkime saugūs – 2014“ konkurse – I vieta 

(vyresniųjų grupėje). Skuodo muziejaus surengtoje parodoje „Medis – mano eldija“, skirtoje 

tautodailininko P. Brazausko atminimui buvo eksponuojami „Amatų klubo“ (vadovas – 

technologijų mokytojas L. Šverys) ugdytinių medžio dirbiniai ir dailės ir technologijų mokytojos 

ugdomų mergaičių rankdarbiai. Šių dalykų mokytojai šiais metais mūsų gimnazijoje suorganizavo 

rajoninį renginį „Mokomės vieni iš kitų“. Berniukai, vadovaujami mokytojo L. Šverio gamino 

veikiančius raketų modeliukus, o mokytojos J. Petrauskienės vadovaujamos merginos mokėsi 

audinių marginimo karštąja ir šaltąja batika.  

Šeimos metams pažymėti dailės ir technologijų mokytojos A. Ancevičienė ir J. Petrauskienė 

surengė vaikų, jų tėvelių, sesių, brolių senelių, gimnazijos darbuotojų bei mokytojų kūrybinių darbų 

parodą „Atversiu Tau širdį“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. O besibaigiant 

metams meninės pakraipos dalykų mokytojai surengė integruotą kultūrinę pažintinę dieną „Šventų 

Kalėdų laukimas“. Muzikos, technologijų ir dailės mokytojų paruošti gimnazinių klasių mokinių 

grupelės vedė kūrybines-praktines pamokas. Pamokų metu mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, 

žaisliukus, mokėsi kalėdinių giesmių. Dieną vainikavo tikybos mokytojos M. Petrauskaitės 

pravestas „Angelo įteikimo“ renginys. 

Savitai į gimnazijos neformaliojo ugdymo veiklą įsijungia ir kita vaikų ir jaunimo 

organizacija – „Ateitininkų kuopa“ (vadovė – tikybos mokytoja M. Petrauskaitė). Savo katalikiška 

veikla ateitininkai dalijosi gerąja patirtimi su kitomis rajono mokyklomis bei dalykiškai 

bendradarbiavo su socialiniais partneriais: parapijos bažnyčia, Skuodo dekanatu, Telšių vyskupija ir 

kt. Ateitininkai nuolat dalyvauja kitų rajono mokyklų bendraminčių renginiuose, rajoninėje 

ateitininkų stovykloje Šventojoje bei šiais metais taip pat surengė rajoninį ateitininkų renginį mūsų 

gimnazijoje. Tikybos mokytos M. Petrauskaitė ir A. Jonušienė su savo mokiniais dalyvavo 

rajoniniame kompozicijų konkurse „Tikėjimas – šeimos gyvastis“. Gimnazijos bendruomenę 

pradžiugino ateitininkų ir tikybos mokytojų suorganizuotas Advento rytmetis.  

Pažymėtina ir rezultatyvi sportinio ugdymo būrelių veikla. Jie iškovojo ne vieną prizinę 

vietą ne tik rajoninėse, bet ir zoninėse sporto varžybose. Puikių laimėjimų šiais metais pasiekė 

sportinio būrelio „Kvadratas“ mokiniai (vadovė – kūno kultūros mokytoja A. Aklienė). Jie Lietuvos 

mokinių festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų kvadrato zoninėse varžybose (Telšiuose) 

laimėjo I vietą, tarpzoninėse (Joniškyje) taip pat laimėjo I vietą, o respublikinėse (Jurbarke) 

IV vietą. 2014 m. lapkričio 20 d. Rajoninėse Lietuvos mokinių festivalio kaimo vietovių mokyklų 

kvadrato varžybose mergaitės laimėjo III vietą, berniukų komanda irgi užėmė III vietą.  

Nuolat rajoninėse ir zoninėse krepšinio varžybose dalyvauja mūsų gimnazijos sportinio 

būrelio "Krepšinis“ (vadovas – kūno kultūros mokytojaus S. Matulevičiaus) ugdytiniai. Gimnazijos 

krepšininkai Skuodo rajono mokinių pirmenybės vaikinų krepšinio varžybose LMKL čempionate 

„Manija“ laimėjo II vietą. Merginų komanda gim. 1998m. rajoninėse krepšinio varžybose užėmė 

II vietą. Rajono mokinių sporto žaidynių krepšinio varžybose 3x3 mergaičių komanda laimėjo 

II vietą, o berniukų komanda iškovojo I vietą. Zoninėse Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

kaimo vietovių krepšinio 3x3 vaikinai laimėjo I vietą, o respublikinėse III vietą. 
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Džiaugiamės ir „Jaunųjų futbolininkų“ būrelio veikla (vadovas – kūno kultūros mokytojas 

G. Kova). Mūsų jaunieji futbolininkai Skuodo rajono futbolo varžybose 7x7 užėmė II vietą. II vietą 

laimėjo futbolo varžybose 3x3 ir neriboto amžiaus mokytojo paruošti futbolininkai. 

Kaip ir kasmet, taip ir šį pavasarį mus pradžiugino „Jaunųjų  automobilistų“ būrelio nariai 

(vadovas – automobilizmo mokytojas S. Piečius). Didžiuojamės, kad jo ugdytiniai vėl iškovojo 

prizines vietas tiek rajono, tiek respublikos jaunųjų automobilininkų varžybose „Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose“. (Šiais metais rajoninėse varžybose iškovojo I vietą, o respublikinėse jaunųjų 

automobilio vairuotojų varžybose užėmė IV vietą). 

Į gimnazijos mokinių neformalųjį ugdymą savitų veiklų įneša paleontologų ir jaunųjų 

gamtininkų (veikia prie Mosėdžio gamtininkų bendrijos) veiklos, kurioms vadovauja paleontologų 

būrelio vadovas – mokytojas V. Pajarskas. Jo paruošti mokiniai zoninėje mokinių mokslinėje- 

praktinėje konferencijoje „Pažinti, ištirti, išsaugoti“ ir ten skaitė pranešimą „Unikalūs rieduliai“. Šių 

būrelių mokiniai, kartu su rajono savivaldybės vadovais, dalyvavo informuojant ir šviečiant rajono 

gyventojus Mosėdyje ir Skuode, apie šiukšlių rūšiavimo svarbą. Jaunieji gamtininkai surengė ir 

Žemės dienos paminėjimą gimnazijoje, kur gimnazijos bendruomenė buvo supažindinta su 

gyvenamosios aplinkos gamtosauginėmis problemomis. 

Pažymėtina pilietiškumo būrelio „Išsaugokime praeitį“ gimnazijoje veikla (vadovė istorijos 

ir pilietiškumo vyr. mokytoja L. Sėlenienė). Atgaivinta etnokultūros muziejaus veikla (renkama 

kraštotyrinė medžiaga, organizuojamos parodos, tvarkomi ir aprašomi eksponatai, vedamos 

edukacinės pamokos, organizuojami susitikimai su Skuodo r. literatų klubo „Nojus“ nare 

A. Mosteikiene). Aštuonerius  metus tęsiamas pilietiškumo ir tautiškumo projekto „Tradicijos ir 

amatai Lietuvoje seniau ir dabar“ įgyvendinimas. Būrelio nariai dalyvauja nacionaliniame 

pilietiškumo projekte „Auginkime vieni kitus“, „Atgal į praeitį“. Sėkmingai dalyvauja 

respublikiniuose kraštotyriniuose konkursuose: LMNŠC kraštotyriniame-kūrybiniame konkurse 

„Šeimos istorija – mano istorija“ laimėta III vieta, Kauno tautinės kultūros  centro respublikinio 

projekto „Giminės medis -2014“ konkurse – I vieta. 

Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė sėkmingai įgyvendino tęstinę vaikų socializacijos 

programą „Mums gera, kai mes kartu“ (koordinatorė būrelio pirmininkė mokyt. A. Kleivienė). Šios 

programos vykdymo metu mokiniams buvo sudarytos sąlygos tenkinti pažinimo, bendravimo ir 

saviraiškos poreikius per meninę, kūrybinę veiklą, išvykas, popietes ir pažintinę veiklą. Pažymėtina, 

kad į programos veiklą „Pusvalandis su knyga“ mokytojos įjungė ir mokinių tėvelius. Su tėvelių 

pagalba buvo parengtas „Mini lėlių spektakliukas“, kur vaikai vaidino su tėvelių pagamintomis 

lėlėmis. Taip pat buvo apdovanoti mokiniai labiausiai skaitantys knygeles.  

Būrelių vadovai skatina savo ugdytinius dalyvauti rajoniniuose konkursuose, kur juos ne 

kartą aplanko sėkmė. Štai konkurse „Užsienio kalbos atveria duris į pasaulį“, pradinių klasių pop 

grupės mokiniai (mokytoja E. Petrauskienė) laimėjo I vietą. Puikiai pradinių klasių mokiniai 

sudalyvavo ir rajono konkurse „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, (sporto būrelio vadovė – mokytoja 

A. Kidykienė). O rajoninėje skaitovų šventėje dalyvavo visų pradinių klasių atstovai, kurie buvo 

apdovanoti padėkos raštais. Mes didžiuojamės pradinių klasių „Pop choro“ šauniais dainininkais ir 

„Jaunučių šokių grupės“ (vadovė M. Donėlienė) šokėjais, kurie taip pat sėkmingai pasirodo ir 

rajono renginiuose ir Dainų šventėse. 

Šiais metais vėl buvo įgyvendinamas tęstinis projektas „Sportas – mūsų aistra ir tradicijos“ 

(koordinatorė – V. Jonkuvienė, vadovai – A. Drakšas, G. Kova, S. Matulevičius). Šiuo projektu 

buvo skatinama jaunimo pilietinė iniciatyva, o taip pat gerinama jaunų žmonių socialinė adaptacija 

vietos bendruomenėje. Projekto įgyvendinimo metu buvo tęsiamos ir puoselėjamos Mosėdžio 

bendruomenės tradicijos ir ugdoma tolerancija tarp vyresniosios bei jaunosios kartos. Šių projektų 

sportinėse žaidynėse kasmet dalyvauja ne tik moksleivių , bet ir jų brolių – studentų bei tėvelių – 



14 

 

veteranų komandos, o projektą remia vietos verslo įmonės. Šiais metais padarytas naujas posūkis 

projekte, t.y. atsigręžiant į mūsų partnerius kituose rajonuose. Projekto veiklose dalyvavo Šilalės 

rajono Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazijos ir Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos 

gimnazistų komandos. Džiaugiamės, kad šiuo projektu galėjome dar kartą sustiprinti ilgametę 

partnerystę su kaimyninių rajonų gimnazijomis. 

Eilę metų įgyvendinami Valančiukų kuopos projektai „Ateik ir pakviesk draugus “ ir 

„Atrask save vis iš naujo“ (vadovė – pavaduotoja V. Jonkuvienė). Šių projektų tikslas bendras, 

kylantis iš valančiukų ugdymo programos – propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir gerinti paauglių 

socialinę adaptaciją bei sudaryti sąlygas socialiai nuskriaustų vaikų ir valančiukų meninei 

saviraiškai bei kūrybinei savirealizacijai. 

Šiemet taip pat Kuopa įgyvendino ilgametį projektą „Ateik ir pakviesk draugus“, kurį 

finansavo Skuodo rajono savivaldybės Švietimo skyrius, buvo naudingas jauniems projekto 

dalyviams, ugdant jų savęs pažinimo, bendravimo ir kitas bendrąsias kompetencijas. Jauni žmonės, 

dalyvaudami projekte, buvo aktyvūs kiekvienoje projekto veikloje, nes daug ką jie darė 

savarankiškai. Valančiukai surengė prieš Kalėdas gerumo akciją į Nasrėnų senelių namus, kur 

senelius pasveikino kalėdiniais posmais ir dovanojo jiems savo darbo atvirukus bei dovanėles. Kiti 

kuopos nariai ne kartą dalyvavo parapijos bažnyčios atlaiduose (Šeštinės, Žolinės, Šv. Mykolo ir 

kt.). Valančiukai ne kartą dalyvavo Vysk. M. Valančiaus muziejaus renginiuose: „M. Valančiaus 

raštų skaitymai“, „Žaidžiame senolių žaidimus“ ir kt. Projekto įgyvendinimą vainikavo valančiukų 

išvyka į Kauną, kur jie lankėsi edukacinėje ekskursijoje lėktuvų „Rayner“ servise, o vakare žiūrėjo 

edukacinį muzikinį spektaklį Kauno muzikiniame teatre. 

Kitas Valančiukų kuopos projektas „Atrask save vis iš naujo“, kurį finansavo Skuodo r. sav. 

Jaunimo reikalų taryba, buvo skirtos vyresniesiems valančiukams. Šią vasarą jų atstovai dalyvavo 

respublikinėje Vysk. M. Valančiaus Sąjūdžio Kazlų Rūdos keliaujančioje stovykloje (Mosėdis – 

Salantai – Plateliai – Žemaičių Kalvarija). Valančiukai dalyvavo su menine programėle tradicinėje 

M. Valančiaus kūrybos skaitymų šventėje. Mosėdžio valančiukų atstovai dalyvavo respublikinėje 

Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio konferencijoje – sąskrydyje, kur atstovavo ne tik 

Skuodo rajonui, bet ir Žemaitijai. Metų eigoje Valančiukų kuopa dalijosi gerąja veiklos patirtimi su 

kitų rajonų valančiukais (Marijampolės, Kazlų Rūdos, Vilniaus ir kt.) bei tęsė jau užmegztus 

partnerystės ryšius su Vysk. M. Valančiaus Blaivystės sąjūdžiu, su Kazlų Rūdos BS, su 

M. Valančiaus muziejumi ir kt. Tokiomis projekto veiklomis Kuopa stiprina gimnazijos partnerystę 

su kitomis institucijomis. 

Suderinusi su rajono Švietimo skyriumi, mūsų gimnazija įgyvendino Seimo narės 

A. Pitrėnienės inicijuotą projektinį renginį K. Donelaičio jubiliejinėms metinėms paminėti. Kartu su 

lietuvių kalbos mokytojų ir estetinių dalykų metodinių ratelių mokytojais surengėme regioninę 

konferenciją „K. Donelaičio idėjų aktualumas šiandien“. Renginio partneriais buvo LR Seimo 

Švietimo ir mokslo komitetas, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvių kalbos ir literatūros 

institutas, Skuodo rajono Švietimo skyrius, o konferencijoje dalyvavo ne tik mūsų rajono, bet ir 

kaimyninių Žemaitijos rajonų gimnazijos: Kretingos rajono Salantų gimnazija, Šilalės rajono 

Kvėdarnos K. Jauniaus gimnazija, Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Mažeikių 

M. Račkausko gimnazija. Mūsų mokytojai lituanistai suorganizavo gimnazistams kūrybines 

dirbtuves, o gimnazistų komandos buvo parengusios namų darbus. Didžiuojamės šiuo renginiu, 

kuris įrodė mūsų mokytojų kolektyvo gebėjimą susitelkti rezultatyviam darbui. Džiaugiamės, kad ši 

konferencija sudarė galimybes dar kartą pasikviesti ir sustiprinti partnerystę su mūsų rajono ir kitų 
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kaimyninių rajonų mokyklomis. Džiaugiamės, kad patyrėme daug puikių įspūdžiu ir įgijome 

puikios organizacinės patirties. 

Galime didžiuotis, kad mūsų gimnazijos valančiukų kuopa, dalyvaudama respublikinio 

Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio veikloje, gali pritraukti BS renginių į Mosėdį. Šiuos 

renginius galime paskirti ne tik mūsų gimnazijos mokiniams, bet ir rajono mokyklų atstovams. 

Suderinusi su rajono Švietimo skyriumi, pavaduotoja V. Jonkuvienė suorganizavo gimnazijoje 

respublikinio Vysk. M. Valančiaus sąjūdžio projekto konferenciją „Blaivi tauta – laisva tauta“, kuri 

buvo skirta ir kitų rajono mokyklų mokiniams, dorinio ugdymo mokytojams, socialiniams 

pedagogams. Dalyvavimas šių partnerių projekte sudarė sąlygas įkurti gimnazijoje prevencinės 

programos „Linas“ socialiai remtinų šeimų vaikams „Bičiulių klubą“, kuriame vaikai renkasi vieną 

kartą savaitėje po pamokų.  

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 poreikius. 

Atvykę lektoriai kalbėjo, kaip pasirinkti savo profesiją ir kaip teisingai išnaudoti savo proto galias 

bei kaip tinkamai išnaudoti savo laiką. Žmonės dirba šiame projekte savanorystės principais ir 

atvyksta iš įvairių Lietuvos miestų, todėl susitikimų derinimas vyksta gana ilgai. Dar metų eigoje 

esame pradėję keletą derinimų ir tikimės dar sulaukti įdomių žmonių gimnazijoje. Manome, kad šis 

projektas puikiai atliepė mūsų gimnazijos ugdymo karjerai prioritetą ir sustiprino mokinių savęs 

pažinimo bei mokėjimo mokytis kompetencijas.  

Džiaugiamės, kad šio projekto veiklomis galėjome pasitarnauti ir partnerystei su vietos 

bendruomene ir su kitomis rajono mokyklomis stiprinti. Buvome suorganizavę susitikimą su 

Klaipėdos regiono Specialiųjų tyrimų tarnybų atstovu, kuris skaitė paskaitą „Ar sąžiningumas 

šiandien dar vertybė?“. Šis renginys vyko dviem etapais: pirmasis buvo skirtas mokiniams, tad čia 

dalyvavo ir kitų rajono mokyklų mokiniai, o antrajame etape STT atstovas sutiko pabendrauti ne tik 

su mokytojais, bet ir su Mosėdžio bendruomenės atstovais. 

Galime didžiuotis, kad mūsų gimnazijos dalyvavimas projekte „Kam to reikia“ pasitarnauja 

ne tik mūsų gimnazijai, bet rajono mokykloms. Projekto sąlygos leido pasikviesti puikius lektorius 

iš „Sėkmės mokyklos“, kurie pravedė užsiėmimus atskiroms klasėms pagal koncentrus, o po 

pamokų ir užsiėmimus klasių auklėtojams. Vėliau šiuos lektorius nukreipėme į P. Žadeikio 

gimnaziją bei Bartuvos progimnaziją užsiėmimams su mokiniais, o paskui ir į SIC, kur vedė 

užsiėmimus rajono mokyklų ugdymo karjerai koordinatoriams. 

Neformaliojo ugdymo būrelių vadovai kartu su savo mokiniais prisideda prie gimnazijos 

įvaizdžio kūrimo, garsina gimnazijos vardą rajone ir respublikoje, dalyvaudami įvairiuose 

konkursuose, parodose, olimpiadose, varžybose, projektuose. Jau eilę metų vienas iš gimnazijos 

prioritetų yra pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas, todėl čia nuolat atsigręžiama į gimtojo krašto 

istorinį paveldą, tęsiant ir puoselėjant gimtojo Mosėdžio tradicijas. O įvairiapusiškai neformaliojo 

ugdymo veiklai gimnaziją įgalina jos ilgametė ir sėkminga projektinė veikla (projektuose 

dalyvaujama jau daugiau nei dešimtmetis). Todėl galime teigti, kad gimnazijos neformaliojo 

ugdymo veikla telkia ne tik moksleivius, bet ir vietos bendruomenę bei kitus socialinius partnerius 

kūrybiškai įprasminti gimtojo regiono papročius ir tęsti bei puoselėti gimtinės kultūrines 

tradicijas.IX. AUDITAS, NAUJŲ TIKSLŲ (TĘSTINIŲ) IŠKĖLIMAS 

Pagrindiniai įstaigos veiklos 2015 metų tikslai: kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybės 

užtikrinimas; saugios, funkcionalios bei dinamiškos ugdomosios aplinkos atnaujinimas ir plėtra 

gimnazijoje. 

Analizuojant visą 2014 m. mokyklos veiklą, išskirti šie privalumai: 

 Sėkminga projektinė veikla Mosėdžio gimnazijoje atvėrė daugiau galimybių 

mokyklos veiklos aktyvinimui ir sudarė geresnes sąlygas mokinių ugdymui.  
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 Gerėjantis aprūpinimas moderniomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis – sudarė 

mokytojams didesnes galimybes taikyti aktyvius ugdymo būdus. 

 Graži ir jauki mokyklos išorinė bei vidinė aplinka. 

 Efektyvesnis klasės auklėtojų darbas sulaukė teigiamų tėvų atsiliepimų. 

 Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose. 

 Patraukli mokyklos kultūra, geras įvaizdis visuomenėje. 

 Įvairiapusiai ryšiai su partneriais. 

 Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

 Tobulėja tėvų informavimo sistema. 

Mokyklos veikloje išskirti tobulintini dalykai: 

 Nepakankamas dėmesys skiriamas mokinio individualios  pažangos stebėjimui, 

fiksavimui ir augimui.  

 Labai aktuali sritis Mosėdžio gimnazijai – vidinė pastato renovacija, ugdomųjų 

aplinkų atnaujinimas, naujų edukacinių erdvių plėtra, sąlygų inovatyviam mokymui sudarymas.  

 Aktualu – tęsti mokinių rengimo būsimai karjerai veiklas.  

 

X. PROBLEMOS 

Mokyklai labai reikalinga vidinė pastato renovacija. Mažos mokinio krepšelio lėšos 

neužtikrina mokinių ugdymo poreikių tenkinimo, dėl kelinti metai besikaupiančios MK skolos 

nebuvo išmokėti gruodžio mėnesį atlyginimai pedagogams. Kelių dešimtmečių senumo mokinių 

suolai neatitinka higienos normų. Naujų higienos normų reikalavimams įgyvendinti reikalingos 

papildomos lėšos. Gimnazijos inovatyvioms veikloms vykdyti reikalinga parama iš išorės – sunku 

rasti naujų šaltinių. 
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II. SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ 

Stiprybės 

1. Sėkminga projektinė veikla. 

2. Gerėjantis aprūpinimas moderniomis šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, kompiuteriais. 

3. Graži mokyklos aplinka. 

4. Efektyvesnis klasės auklėtojų darbas.  

5. Geri mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose. 

6. Patraukli mokyklos kultūra, geras įvaizdis visuomenėje. Įvairiapusiai ryšiai su partneriais. 

7. Puoselėjamos gimnazijos tradicijos. 

8. Tėvų informavimo sistema. 

Silpnybės 

1. Mažos mokinio krepšelio lėšos neužtikrina mokinių ugdymo poreikių tenkinimo. 

2. Mažėjanti mokinių motyvacija. 

3. Savivaldybės administracijos skiriamų lėšų mokymo aplinkai užtikrinti, pakanka tik 

minimalių poreikių tenkinimui.  

4. Nepakanka pagalbos mokiniui specialistų (psichologo, ugdymo karjerai specialisto). 

5. Nepakankamas dėmesys, vertinant mokinius, skiriamas individualiai pažangai ir 

6. įsivertinimui. 

7. Duomenų analize ir įsivertinimu grįsta mokyklos veiklos kokybė. 

8. Nepakankamai diferencijuojamas ir individualizuojamas ugdymo turinys pamokose 

Galimybės 

1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas, naudojant modernias mokymo priemones ir IKT bei 

kuriant naujas edukacines erdves. 

2. ES tikslinių lėšų panaudojimas ugdymo procese. 

3. Galimybė mokytojams kelti kvalifikaciją, dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. 

4. Neformaliojo ugdymo veiklų įvairovės didinimas. 

5. Tobulinti kiekvieno mokinio pažangos siekį. 

Grėsmės 

1. Kasmet mažėjantis mokinių skaičius gimnazijoje. 

2. Blogas aprūpinimas suolais ir kitais baldais. 

3. Žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe. 

4. Mažėjantys mokytojų krūviai ir atlyginimai mažina mokytojų motyvaciją dirbti papildomus 

darbus. 

5. Turimi suolai ir kai kurių mokyklos erdvių įrengimas pažeidžia higienos normų 

reikalavimus. 
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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 – užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę. 

1. Uždavinys. 

Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą. 

2. Uždavinys. 

Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą. 

3. Uždavinys. 

Užtikrinti kokybišką ugdymo karjerai teikimą. 

 

2 Tikslas – užtikrinti saugios, funkcionalios bei dinamiškos ugdymo aplinkos plėtrą. 

1. Uždavinys. 

Kurti ir atnaujinti ugdymą užtikrinančią aplinką ir garantuoti bendrojo ugdymo programų 

vykdymą. 

2. Uždavinys. 

Kurti inovatyvų mokymą skatinančias erdves. 
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VII. 1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI KIEKVIENO MOKINIO UGDYMO(SI) 

KOKYBĘ IR VEIKSMINGUMĄ 

 

1. Uždavinys. Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos augimą. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1.  Teorinis-praktinis seminaras 

apie individualios kiekvieno 

mokinio pažangos augimo 

stebėjimo ir fiksavimo būdus. 

A.Šverienė Vasario 

mėn. 

90% mokytojų įgys teorinių 

ir praktinių žinių kaip 

stebėti, fiksuoti kiekvieno 

mokinio individualią 

pažangą, analizuoti 

rezultatus. 

2.  Situacijos analizė apie mokinių 

išsikeltų uždavinių, numatytų 

lūkesčių gyvendinimą. 

1-8 kl., 1 gimn. kl, bei  

2-4 gimn. kl. grupėse. 

A.Šverienė 

D. Šiaulienė 

Vasario, 

kovo, 

gegužės 

mėn. 

Bus parengta kiekybinė 

analizė apie mokinių 

išsikeltų uždavinių 

įgyvendinimą atskirose 

klasių grupėse. 

3.  Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymo (1-8, 1 

gimn. kl.) pagal pasirinktą 

schemą analizė.  

A.Šverienė Gegužės 

mėn. 

1-8, 1gimn. klasių vadovai 

pristatys savo patirtį apie 

MAP lapų pildymą, išskirs 

sėkmingas ir nesėkmingas 

mokinių patirtis. Parengs 

pasiūlymus schemos 

tobulinimui 

4.  Individualūs klasių vadovų 

pokalbiai su tėvais apie 

uždavinių, lūkesčių išsikėlimą, 

įgyvendinimo lygį. 

A.Šverienė, 

D. Šiaulienė 

Vasario, 

kovo 

mėn. 

60% tėvų dalyvavo 

individualiuose pokalbiuose 

su klasių vadovais.  

5.  Literatūros studijavimas, 

gerosios patirties sklaida apie 

mokinio individualios pažangos 

stebėjimą, pamatavimą ir 

fiksavimą ugdymo procese 

A. Šverienė 

D. Šiaulienė 

Visus 

metus 

Mokytojų bendruomenei 

pristatyti ne mažiau kaip 3 

individualios mokinio 

pažangos stebėjimo, 

pamatavimo ir fiksavimo 

metodai. 

6.  Mokinio individualios pažangos 

augimo ir stebėjimo sistemos 

kūrimas mokykloje. 

A. Šverienė 

D. Šiaulienė 

 

Gruodžio 

mėn. 

Priimti bendri susitarimai 

apie  tai, kaip gimnazijoje 

bus stebimas, fiksuojamas 

mokinio individualios 

pažangos augimas. 

 

2. Uždavinys. Pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Anketinės apklausos „ Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemos veiksnumas“ duomenų 

analizė. 

V. Gailienė Balandžio 

mėn. 

Parengtos ir pristatytos 

rekomendacijos 

išplėstiniame metodinės 

tarybos posėdyje. 
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2. Bandomųjų brandos egzaminų ir 

bandomųjų PUPP įvertinimų 

balais konvertavimo į pažymį 

atitikties parengimas. 

D. Šiaulienė Vasario, 

balandžio 

mėn. 

Bandomųjų egzaminų ir 

patikros rezultatų įrašai 

pažymiu elektroniniame 

dienyne. 

3. „Sustojimo“  pamoka – po I ir II 

pusmečių kiekvieno  mokytojo 

organizuota mokinių vertinimo 

ir įsivertinimo pamoka. 

D. Šiaulienė Vasario, 

gegužės, 

birželio 

mėn. 

Efektyvi, skatinanti 

mokinius mokytis, 

įsivertinti savo gebėjimus, 

pamoka.  

4. Parengtas veiklos planas brandos 

egzaminų rezultatams gerinti. 

D. Šiaulienė Sausio 

mėn. 

Pateikta brandos egzaminų 

rezultatų analizė mokytojų 

tarybos posėdyje.  

4. Patirties sklaida apie mokytojų  

taikomą  mokinių įsivertinimą 

pamokoje. 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė 

Birželio 

mėn. 

Mokytojų patirties sklaida 

metodinėse grupėse taikant 

įvairius įsivertinimo 

metodus. Parengti siūlymai. 

5. Dalykų mokytojų individualių 

vertinimo sistemų atnaujinimas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

Pateikti siūlymai pasiekimų 

ir pažangos vertinimo 

sistemos koregavimui. 

6.  Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos koregavimas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

Atnaujinta pakoreguota 

mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka. 

7. Vertinimo sistemos aptarimas su 

5-8 kl., 1-4 kl. mokiniais 

mokomųjų dalykų pamokose. 

D. Šiaulienė, 

dalykų 

mokytojai 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokiniams aiški ir 

suprantama vertinimo 

sistema, patvirtinta mokinių 

parašu instruktažų lapuose. 

 

3. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ugdymo karjerai teikimą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Data / 

terminai 

Sėkmės kriterijai, rezultatai 

1. Savęs ir socialinės aplinkos 

pažinimo kompetencijų 

ugdymas. 

1.1. Išsiaiškinti 8 kl. mokinių 

ugdymosi karjerai poreikius. 

 

 

1.3. Skatinti tėvų domėjimąsi 

savo vaikų karjeros planais. 

 

 

 

V. Jonkuvienė 

 

 

 

Klasių 

auklėtojai 

 

 

 

Sausis 

 

 

 

Per visus 

m. m. 

 

 

 

Bus pravesti 2-3 

mokymai „Nuo savęs 

pažinimo iki UK plano“ 8a 

ir 8b klasės mokiniams.  

Bus vedami motyvaciniai 

pokalbiai tėvams tema 

„Kaip padėti savo vaikui 

planuoti karjerą?"  

2. Karjeros planavimo (mokinio 

karjeros portfelio sudarymas) ir 

konsultavimo paslaugų teikimas. 

2.1. Pravesti 2ab gimn. kl. 

mokiniams klasės valandėles ir 

paskirti jiems individualias 

konsultacijas. 

2.2. Teikti individualias 

konsultacijas ir konsultuoti 

atskiras klases. 

 

 

 

V. Jonkuvienė 

 

 

 

V. Jonkuvienė 

 

 

 

Vasaris - 

birželis 

 

 

Per visus 

m. m. 

 

 

 

2a ir 2b gimn. klasių 

mokiniams bus suteiktos 

grupinės ir individualios 

konsultacijos. 

Koordinatorė konsultuos 

mokinius individualiai  (317 

kab.14.00-16.00val.) ir atski-

ras klases pagal poreikius. 
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3.  Informavimas karjeros 

ugdymo(si) galimybių 

pažinimui. 

3.1. Skatinti jaunus žmones 

siekti užsibrėžtų tikslų gerosios 

patirties pavyzdžiais. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sudaryti sąlygas susipažinti 

su konkrečių mokymo įstaigų 

mokymų programomis ir verslo 

įmonių poreikiais bei tėvelių 

profesijomis. 

 

 

 

UK darbo grupė, 

V.Jonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

V. Jonkuvienė 

 

 

 

Per visus 

m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

Bus surengti  mokiniams 

daugiau nei 5 susitikimai su 

įvairių profesijų atstovais, 

su respublikinio projekto 

„Kam to reikia?“ 

savanoriais, su gimnazijos 

„Garbės galerijos“ nariais 

(projektas „Drąsinkim 

ateitį“). 

Bus suorganizuota 

karjeros diena „Pasirinkimų 

labirintai“, kurioje dalyvaus 

mokymo įstaigų , verslo 

įmonių, darbo biržos 

atstovai ir mokinių tėveliai. 

4. Patyriminis ir intensyvus 

profesinis veiklinimas. 

4.1. Sudaryti sąlygas susipažinti 

su įvairių verslo įmonių 

materialine baze, gamybos 

procesais ir darbuotojų paklausa. 

 

 

 

 

 

4.2. Sudaryti sąlygas išsakyti 

savo ir išgirsti kitų nuomonę 

apie savo karjeros tikslus ir 

planavimą. 

 

 

Klasių 

auklėtojai ir V. 

Jonkuvienė   

 

 

 

 

 

 

V. Jonkuvienė ir 

klasių auklėtojai 

 

 

 

Per visus 

m. m. 

 

 

 

 

 

 

 

Gegužė 

 

 

Kiekvienai klasei bus 

suorganizuota pažintinė UK 

diena į verslo bei gamybos 

įmones. Pagal poreikius 

atskiroms klasėms dar bus 

suorganizuoti 3-5 profesinio 

veiklinimo vizitai į  verslo ir 

gamybos įmones bei 

valstybines institucijas. 

Susitikimas „Mano 

pirmieji žingsniai ES šalyse“ 

(diskusija ir interaktyvus 

bendravimas). 

5. Integruotas bendrųjų karjeros 

kompetencijų ugdymas.  

5.1. Inicijuoti metodinių grupių 

susitarimus dėl ugdymo karjerai 

integracijos į dalykus. 

5.2. Sudaryti integruojamų temų 

sąrašus ir parengti aplanką. 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

 

 

Per visus 

m. m. 

 

Iki m. m. 

pabaigos 

 

Karjeros kompetencijų 

ugdymas integruojamas į 

dėstomų dalykų turinį (bent 

2 temos per m. m.). 

Parengtas aplankalas su 

integruojamų temų sąrašais. 

 

VIII. 2 TIKSLAS. UŽTIKRINTI SAUGIOS, FUNKCIONALIOS BEI 

DINAMIŠKOS UGDYMO APLINKOS PLĖTRĄ. 

 

1. Uždavinys. Kurti ir atnaujinti ugdymą užtikrinančią aplinką ir garantuoti bendrojo ugdymo 

programų vykdymą. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Atnaujinti kabinetai, 

persirengimo kambariai, 

pagalbinės patalpos, tualetai. 

P. Jablonskis 

A. Šverienė 

Per 

2015 m. 

Atnaujintas 1-2 kabinetai, 

atnaujinti persirengimo 

kambariai. 

2. Grindų dangos keitimas. P. Jablonskis 2015 m. 

vasara 

Atnaujinta 1 kabineto 

grindų danga. 

3. Aplinkos funkcionavimo 

planavimas ir užtikrinimas. 

A. Šverienė 

P. Jablonskis 

Per 

2015 m. 

Planingas metinio biudžeto 

lėšų aplinkos išlaikymui 

panaudojimas. Metų 

baigimas be įsiskolinimų. 

4. Kabinetų aprūpinimas 

šiuolaikiškomis mokymo 

priemonėmis. 

A. Šverienė Per  

2015 m. 

Garso kolonėlės į 

2 kabinetus, 

1 dokumentų kamera, 

konstruktoriai 3, diktofonas. 

5. Stacionarių kompiuterizuotų 

vietų įrengimas pagal atnaujintus 

reikalavimus. 

A. Šverienė 

V. Zaboras 

Per  

2015 m 

Informatikos, matematikos 

kabinetuose esančių 

stacionarių kompiuterių. 

 

2. Uždavinys. Kurti sąlygas skatinančias inovatyvų mokymą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Edukacinių erdvių atnaujinimas 

ir kūrimas. 

A. Šverienė 

P. Jablonskis 

Per 

2015  m. 

Mokyklos teritorijoje įkurta 

„žalioji klasė“, atnaujintos 

keraminių dirbtuvių 

pagalbinės patalpos. Kartu 

su gamtininkų bendrija 

pradėtos eksploatuoti 

keramikos dirbtuvės. 

2. Poilsio zonų atnaujinimas. A. Šverienė 

P. Jablonskis 

Per 

2015  m. 

Parengtas planas „kiemelio“ 

rekonstrukcijai, pradinukų 

korpuse grindų išdažymas 

žaidimams. 

3. Sudaryti sąlygas techniniam-

kūrybiniam mokinių ugdymui. 

A. Šverienė Per 

2015  m. 

Pradėta kurti bazė robotikos 

mokymui. Įsigyti 

konstruktoriai, techniniai 

modeliai, parengta patalpa. 

4. Sudaryti sąlygas IKT raštingumo 

ugdymui. 

A. Šverienė Per  

2015  m. 

50% mokytojų dalyvaus 

seminaruose apie IKT 

panaudojimą pamokose. 
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IX. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžiai Atsakingas Data Laukiamas rezultatas 

1.  2014 m. gimnazijos veiklos 

analizė. Gimnazijos veiklos 

prioritetai 2015 metams. 

1-8, 1-4 gimnazinių klasių I-ojo 

pusmečio rezultatų analizė. 

„Mosėdžio gimnazijos 

bendradarbiavimo su partneriais 

patirtis“. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Vasario 

mėn. 

Parengta ir pristatyta 2014 m. 

veiklos ataskaita. 

Numatyti gimnazijos veiklos 

prioritetai 2015 m. Išanalizuoti  

I-ojo pusmečio rezultatai, 

pristatyta statistinė lyginamoji 

ataskaita pagal pasiekimų 

lygmenis, pateiktos išvados. 

Pateikta Mosėdžio gimnazijos 

bendradarbiavimo su partneriais 

analizė. 

2.  4 gimnazinių klasių bandomųjų 

egzaminų ir metinių rezultatų 

analizė, egzaminų pasirinkimai. 

Egzaminuo-

jamų dalykų 

mokytojai, 

D. Šiaulienė 

Gegužės  

mėn. 

Išanalizuoti vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo 

rezultatai, abiturientų bandomųjų 

egzaminų atitiktis metinių ir 

bandomųjų egzaminų 

rezultatams. Pateikta egzaminų 

pasirinkimų lyginamoji analizė. 

3.  1-5 klasių mokinių metinių 

pasiekimų ir pažangos rezultatų 

analizė. Ketvirtų klasių mokinių 

standartizuotų testų rezultatų 

analizė. 

1-5 klasių 

vadovai, 

A. Šverienė 

Gegužės 

mėn. 

Nustatyti visų 1-4 klasių 

mokinių pasiekimų lygmenys 

atitinkantys mokymosi 

pasiekimus. Išanalizuoti 4 klasės 

mokinių standartizuotų testų 

rezultatai, gebėjimų atitikimas 

pasiekimų lygmenims, 5 klasių 

mokinių ugdymosi rezultatai. 

4-os klasės pristatymas dalykų 

mokytojams. 

4.  6-8, 1-3 gimnazinių klasių 

mokinių kėlimo į aukštesniąją 

klasę svarstymas.2 gimn. klasės 

mokinių lietuvių k. (gimtosios) 

ir matematikos bandomųjų 

egzaminų ir metinio rezultatų 

analizė. Tolesnis 2 gimn. klasių 

mokinių pasirinkimas ir 8 klasių 

standartizuotų testų rezultatų 

analizė.2015-2016 ir 2016-2017 

m. m. Mosėdžio gimnazijos UP 

projekto svarstymas. 

Klasių 

vadovai, 

D. Šiaulienė, 

dalykų 

mokytojai 

Birželio 

4 d. 

Parengta mokinių pasiekimų 

rezultatų analizė. Pateiktas 2 

gimn. kl. mokinių pasirengimas 

PUPP. Parengtas 2 gimnazinių 

klasių mokinių vidurinio 

ugdymo dalykų individualių 

pasirinkimų projektas. Parengta 

8 kl. standartizuotų testų analizė. 

Parengtas gimnazijos ugdymo 

plano projektas. 
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5.  2014-2015 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė ir ugdymo 

plano 2015-2016 ir 2016-2017 

m. m. pristatymas. 

Tarpinis mokyklos metinės 

veiklos rezultatų vertinimas. 

4 gimn. klasių egzaminų 

rezultatų analizė ir tolesnis 

abiturientų pasirinkimo kelias. 

 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė 

Rugpjūčio 

mėn. 

2014-2015 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė. 

Parengtas gimnazijos UP 2015-

2016 ir 2016-2017 m. m.  

Pateiktas gimnazijos metinės 

veiklos rezultatų tarpinis 

vertinimas. 

Parengta 4 gimn. klasių 

egzaminų rezultatų analizė. 

Plano, skirto egzaminų 

pagerinimo rezultatams, 

efektyvumo analizė. 

6.  Veiklų, padedančių mokiniams 

siekti išsikeltų tikslų ir realių 

mokymosi uždavinių, analizė. 

Ugdymo karjerai  paslaugų 

teikimą kokybė. 

 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė 

Lapkričio 

mėn. 

Pristatyta mokinių individualios 

pažangos  stebėjimo duomenų 

analizė. Parengti siūlymai. 

Pateikta atskirų ugdymo karjerai 

sričių (profesinis informavimas, 

veiklinimas, planavimas ir kt. ) 

2014-2015 m. m. analizė. 
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X. PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Uždaviniai Atsakingas Laikas Forma Laukiamas rezultatas 

I. Ugdymo turinio planavimo atitikimas bendrosioms programoms  

1. Analizuoti dalykų, 

modulių programų, 

teminių planų atitikimą 

bendrosioms programoms. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvie-

nė 

Rugsėjo 

mėn. 

Dokumentų 

analizė 

Parengtos 

programos, teminiai 

planai atitinka 

bendrosioms 

programoms.  

2. Vykdyti klasės vadovų, 

dalykų mokytojų įrašų 

teisingumą, atitikimą 

keliamiems reikalavimams 

pildant e. dienyną ir 

mokinių asmens bylas.  

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Spalio, 

vasario, 

birželio 

mėn. 

Dokumentų 

analizė 

Įvykdyta e. dienyno, 

asmens bylų patikra. 

3. Vykdyti neformaliojo 

ugdymo programų ir 

papildomo ugdymo įrašų 

teisingumą, atitikimą 

keliamiems reikalavimams 

pildant e. dienyną. 

V. Jonku-

vienė 

Spalio, 

birželio 

mėn. 

Dokumentų 

analizė 

Įvykdyta dokumentų 

patikra. 

4. Vykdyti priešmokyklinio 

ugdymo įrašų teisingumą 

pildant e. dienyną. 

D. Šiaulienė Spalio, 

birželio mėn. 

Dokumentų 

analizė 

Įvykdyta e. dienyno 

patikra. 

5.  Vykdyti pažymėjimų, 

brandos atestatų ir jų 

priedų išdavimą ir 

apskaitą. 

D. Šiaulienė Gegužės, 

birželio, 

liepos mėn. 

Dokumentų 

analizė, 

įrašų 

patikrinimas 

Teisingi įrašai 

Registre ir išduoti 

teisingi, teisės aktus 

atitinkantys 

dokumentai. 

II. Mokinių įgytų žinių atitikimas bendrosioms programoms. 

5. Vykdyti pradinio ugdymo programos įgyvendinimą. 

5.1. Sudaryti sąlygas 4 klasės 

mokytojai įsivertinti savo 

mokinių mokymosi 

pasiekimus, rinkti 

grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą 

ugdymo kokybei, 

A. Šverienė Gegužės 

mėn. 

Lietuvių k., 

matemati-

kos 

pasiekimų 

patikrinimo 

darbai 

(standarti-

zuoti testai) 

Mokytojų tarybos 

posėdyje pateikta 

mokymosi 

pasiekimų ir 

atitikimo pasiekimų 

lygmenims rezultatų 

analizė.  

6. Vykdyti pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą 

6.1. Analizuoti 2 gimn. klasių 

lietuvių k. ir matematikos 

metinių ir PUPP rezultatų 

atitiktį. 

D. Šiaulienė Birželio 

mėn. 

Bandomieji 

lietuvių k. ir 

matemati-

kos 

pasiekimų 

patikrinima, 

PUPP 

Išsami lietuvių 

kalbos ir 

matematikos 

bandomųjų ir 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimų rezultatų 

analizė mokytojų 

tarybos posėdyje. 
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6.2. Sudaryti sąlygas 8 klasės 

mokytojams įsivertinti 

savo mokinių mokymosi 

pasiekimus, rinkti 

grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą 

ugdymo kokybei.  

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Lietuvių k. 

skaitymo, 

rašymo ir 

matematikos 

standar-

tizuoti testai 

Išsami skaitymo, 

rašymo, 

matematikos 

mokymosi 

pasiekimų rezultatų 

analizė mokytojų 

tarybos posėdyje. 

7. Vykdyti vidurinio ugdymo 

programos įgyvendinimą. 

D. Šiaulienė Gegužės, 

rugpjūčio 

mėn. 

Bandomieji 

brandos 

egzaminai 

Išsami bandomųjų 

brandos egzaminų 

rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje, 

metodinėse grupėse. 

8. Vykdyti 3-4 gimn. kl. 

mokinių individualių 

ugdymo planų keitimo 

galimybių priežiūrą. 

D. Šiaulienė Pagal 

reikalą 

Poreikių ir 

galimybių 

derinimas, 

dokumentų 

analizė 

Teisingi mokinių 

individualių ugdymo 

planų keitimai, 

atitnkantys vidurinio 

ugdymo programos 

aprašo reikalavimus. 

9. Vykdyti tarpinę pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimo patikrą. 

A. Šverienė 

D. Šiaulienė 

V. Jonkuvienė 

Vasario, 

kovo mėn. 

Dalykų 

mokytojų 

parengtų 

planų 

atitikimas 

įrašams 

dienynuose, 

metodinių 

grupių 

protokolų 

analizė 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

III. Pedagoginių darbuotojų ir mokinių integracija į ugdymo procesą. 

10. Analizuoti mokinių pasiekimų ir pažangos bei lankomumo pusmečių, mokslo metų 

rezultatus. 

10.1 

 

 

 

1-4 klasių mokinių žinių, 

gebėjimų pasiekimų 

lygmenis. 

 

A.Šverienė,  

D. Šiaulienė 

 

 

Vasario, 

gegužės 

mėn. 

 

Analizė, 

statistiniai 

duomenys 

 

Nustatyti visų 1-4 kl. 

mokinių ugdymo 

rezultatai pagal 

pasiekimų lygmenis. 

10.2 

 

 

5-8 kl., 1-4 gimn. klasių 

pasiekimų ir pažangos 

rezultatų analizė. 

D. Šiaulienė 

 

 

Vasario, 

gegužės, 

birželio mėn. 

Analizė, 

statistiniai 

duomenys 

Fiksuoti ugdymo 

rezultatų pokyčiai 

pagal pasiekimų 

lygius. 

10.3 1-8 kl., 1-4 gimn. klasių 

lankomumo stebėsena. 

D. Budrienė Visus metus Duomenų 

analizė 

Kiekvieną mėnesį 

analizuojamas 

mokinių lankomumas 

ir taikomos 

lankomumo tvarkoje 

numatytos priemonės. 

11. Tirti ir analizuoti mokinių integraciją bei adaptaciją gimnazijoje. 

11.1. 

 

 

 

5 klasių mokinių 

adaptacijos problemos. 

 

 

D. Budrienė 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

 

Anketavimas, 

pokalbiai, 

stebėsena 

 

Parengtos išvados, 

aptariamos 

direkciniame 

posėdyje, 
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analizuojamos su 

tėvais, su 

mokytojais, 

mokiniais. 

11.2. 

 

1 gimnazinių klasių 

mokinių adaptacija. 

D. Budrienė 

 

Lapkričio 

mėn. 

Anketa-vimas, 

pokalbiai, 

stebėsena 

 

 

11.3. 

 

 

 

Naujai atvykusių į 

gimnaziją mokinių 

integracija į ugdymo 

procesą. 

D. Budrienė Lapkričio, 

birželio mėn. 

Anketavimas, 

dokumentų 

analizė  

 

11.4. 5-8 kl., 1-3 gimnazinių 

klasių mokinių apklausos 

apie mokyklos kultūrą 

analizė. 

D. Budrienė 

 

Kovo mėn. Duomenų 

analizė 

Sudaryti priemonių 

planą probleminių 

klasių situacijos 

gerinimui. 

IV. Mokytojų atestacija. 

12. Stebėti ir įvertinti 

mokytojų, kurie ruošiasi 

atestuotis, dalykinę ir 

pedagoginę kompetenciją. 

Administra-

cija pagal 

kuruojamas 

metodines 

grupes 

Visus metus Pamokų 

stebėjimo 

lapai, 

individualūs 

pokalbiai, 

dokumentų 

analizė 

Parengti ir užpildyti 

atestacijos 

dokumentai. 

V. Gimnazijos veiklos prioritetų įgyvendinimas. 

13. Analizuoti 2014 m. 

gimnazijos veiklos 

prioritetų įgyvendinimo 

rezultatus. 

A. Šverienė Vasario 

mėn. 

Pedagoginių 

darbuotojų, 

gimnazijoje 

veikiančių 

grupių 

ataskaitos, 

SWOT 

Gimnazijos 

prioritetų 

įgyvendinimo 

ataskaita. 

14. Inicijuoti, kad gimnazijoje 

veikiančios grupės, pagalbą 

mokiniui teikiantys 

pedagoginiai darbuotojai 

teiktų pasiūlymus dėl 

gimnazijos veiklos  

Administraci

-ja 

Gruodžio 

mėn. 

Ataskaitų 

analizė, 

diskusija, 

pasiūlymų 

teikimas 

Pasiūlymai naujos 

veiklos programos 

parengimui. 

15. Stebėti ir analizuoti kaip 

vykdomos veiklos, 

padedančios mokiniams 

siekti išsikeltų  tikslų ir 

realių mokymosi 

uždavinių. 

B. Š

verienė, 

D. Šiaulienė, 

V.Jonkuvie

nė 

Vasario- 

gruodžio 

mėn. 

Stebėjimas, 

analizė, 

diskusija 

Mokytojų tarybos 

posėdyje pristatyta 

mokinių 

individualios 

pažangos  stebėjimo 

duomenų analizė. 

 

 

16. Inicijuoti mokinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos 

koregavimą. 

D. Šiaulienė Vasario – 

birželio mėn. 

Pasiūlymų 

teikimas, 

diskusijos, 

dokumentų 

analizė 

Parengtas 

pakoreguotas ir 

patvirtintas 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašas. 
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XI. METODINĖS TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1.  Metodinės tarybos 2014 m. 

veiklos analizė.  

Veiklos planavimas 2015m. 

V. Gailienė Sausio 

mėn. 

Parengta ataskaita ir SWOT  

2014-ais veiklos metais. 

Numatyti veiklos uždaviniai 

ir parengtas veiklos planas 

2015 m. 

2.  Vertinimo ir įsivertinimo 

informacijos taikymas 

tolimesniam veiklos planavimui 

ir organizavimui. 

V. Gailienė Vasario 

mėn. 

Metodinėse grupėse 

išanalizuojami „Sustojimo 

pamokoje“ po I pusmečio 

gauti mokinių apklausos 

rezultatai, dalykų mokytojai 

priima sprendimus 

tolesniam veiklos 

tobulinimui. 

3.  Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Kovo 

mėn. 

Parengtos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos anotacijos mokinių 

individualiam pasirinkimui 

2015-2016 m. m. 

4.  Literatūros ir gerosios patirties 

studijavimas apie mokinio 

individualios pažangos stebėjimo, 

pamatavimo ir fiksavimo metodus 

ugdymo procese. 

V. Gailienė Balandžio 

mėn. 

Parengtas ir pristatytas 

mokytojų bendruomenei 

mokinio individualios 

pažangos ugdymo procese 

stebėjimo, pamatavimo ir 

fiksavimo metodų aplankas. 

5.  Dalykų mokytojai renka 

informaciją apie individualias 

mokinių kompetencijas ir 

informuoja klasės auklėtojus ir 

kolegas. 

V. Gailienė Balandžio 

mėn. 

„Apvalaus stalo“ dienų 

metu informuoja kolegas 

apie kiekvieno mokinio 

kompetencijas, pasidalina 

gerąja patirtimi apie atskirų 

metodų taikymą siekiant 

pažangos. 

6.  Anketinės apklausos „Mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemos veiksnumo analizė“ 

apibendrinimas ir parengtų 

rekomendacijų pristatymas. 

V. Gailienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų bendruomenei 

pristatytas anketinės 

apklausos apibendrinimas ir 

parengtos rekomendacijos 

mokytojams, kurių 

apklausos rezultatai žymiai 

skyrėsi nuo mokinių 

nuomonės. 
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7.  Metodinėse grupėse atliktų 

egzaminų rezultatų analizė ir 

apibendrinimas, siejant su 

brandos egzaminų rezultatų 

gerinimo priemonių planu. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Rugsėjo 

mėn. 

Pagal parengtą metodiką 

konvertuoti egzaminų 

rezultatai į pažymius, 

palyginti su  metiniais 

įvertinimais ir priimti 

sprendimai dėl ruošimo 

valstybiniams egzaminams 

metodų tobulinimo. Analizė 

pristatyta mokytojų tarybos 

posėdyje. 

8.  Gimnazijoje veikiančios 

mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos tobulinimas 

remiantis probleminėmis 

apklausos išvadomis. 

V. Gailienė Rugsėjo 

mėn. 

Atnaujintos dalykų mokytojų 

individualios vertinimo 

sistemos pateikiamos kartu su 

dalyko teminiu planu. 

Metodinės grupės  teikia 

siūlymus vertinimo sistemos 

koregavimui, korekcijos 

įteisinamos bendru 

susitarimu. 

9.  Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo, pamatavimo ir 

fiksavimo formos pasirinkimas 

ir taikymas mokytojui priimtina 

forma. 

V. Gailienė Gruodžio 

mėn. 

Diskusija apie taikytų 

fiksavimo formų galimybes 

ir trūkumus. 

10.  Apibendrinti mokytojų mokslo 

metų veiklą, užpildyti 

savianalizės lapus. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gruodžio 

mėn. 

Užpildyti savianalizės lapai, 

apibendrinta ir  susisteminta 

metų veikla. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė V. Gailienė. 

Sekretorė I. Kaniavienė. 
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XII. KLASĖS VADOVŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS PLANAS  

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Posėdžiai, pasitarimai. 

1.  Klasės vadovų metodinio būrelio 

plano sudarymas. 

M. Šikšnienė Sausio 

mėn. 

Aptartas, paruoštas planas. 

2.  Klasės vadovų pusmečio  planų 

aprobavimas. 

Visi klasės 

vadovai 

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. 

Visų klasių 

vadovai 

Rugsėjo 

mėn. 

Patvirtinti klasės vadovų 

planai. 

5.  Klasės vadovų ataskaitinis, 

rinkiminis susirinkimas. 

M. Šikšnienė Gruodžio 

mėn. 

Išanalizuoti būrelio darbo 

pasiekimus, nesėkmes.  

2. Tiriamoji veikla. 

1.  Mokinio asmeninės pažangos 

(kopetėlės) stebėjimas, 

fiksavimas, analizavimas. 

Visi klasės 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pristaty-

mas 

birželio 

mėn. 

MAP (mokinio asmeninės 

pažangos) lapo poveikio 

auklėtiniams aptarimas. 

Kiekvienas klasės vadovas 

aptaria auklėtinių 

įsivertinimo ir pažangos 

stipriąsias ir silpnąsias  

puses. Suvestinės „Kiek 

mokinių padarė pažangą“ 

rengimas. 

2.  Mokinio asmeninės pažangos 

tyrimas. 

  

Visų klasių 

vadovai 

Spalio 

mėn. 

Naudojant IQES online 

Lietuva tiesiogine 

internetine apklausos 

sistema  išsiaiškinti mokinio 

asmeninės pažangos 

pasiekimo (kopetėlės) 

poveikį mokiniui, kad 

galėtume sėkmingai 

organizuoti veiklas 

aktyvinančias mokinių 

asmeninę pažangą. 
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3.  Naujų tėvų  susirinkimų  formų 

aptarimas. 

5-1gimn. kl. 

vadovai 

2 gimn.- 4 gimn. 

kl. vadovai 

 

Balandžio 

mėn. 

Metodinis užsiėmimas, 

kurio tikslas išsiaiškinti kaip 

sekėsi organizuoti tėvų 

susirinkimus naujomis 

formomis, jų pliusai ir 

minusai. 

Išanalizuoti bendrų 

pokalbių: mokinys, 

mokytojai, tėveliai  sėkmes, 

nesėkmes ir jų naudą. 

3. Gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos tobulinimas. 

1.  Mokinio asmeninės pažangos 

skatinimas (kopetėlės). 

Visi klasių 

auklėtojai 

Per visus 

metus 

90% (1 – 9kl.)  mokinių 

parengs MAP lapą ir 

mokysis: 

1. išsikelti mokymosi 

tikslus; 

2. numatyti veiklas siekiant 

išsikelto tikslo; 

3. įsivertinti. 

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 

Kitos mokyklos patirties 

analizė. Naujų idėjų ir žinių 

pasiėmimas ir pritaikymas 

darbe. 

4.  Mokinio asmeninės pažangos 

instrumentų tobulinimas. 

Visi klasių 

vadovai 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

Sukurti naujus ir koreguoti 

esamus instrumentus 

skatinančius ir gerinančius 

mokinio pažangą ir 

įsivertinimą. 

5.  Pagyrimų, skatinimo formų 

aptarimas, tobulinimas. 

Visi klasių 

vadovai 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

Sukurta aiški ir efektyvi, 

veikianti skatinimo sistemą. 

 

6.  

 

 

 

Atviros kl. valandėlės. 

 

 

 

L. Sėlenienė, 

R. Dargienė, 

R. Staškuvienė, 

M. Šikšnienė, 

A. Kleivienė 

Per visus 

metus 

 

Pravesti penkias atviras 

klasės valandėles  pristatant 

MAP. 

 

7.  

 

Darbas su IQES online Lietuva 

tiesiogine apklausos sistema 

 

R. Staškuvienė 

A. Šverienė 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Išmokti taikyti darant 

apklausas šią apklausų  

sistemą visų klasių 

vadovams. 

8.  Seminaras „ Mokinio asmeninė 

pažanga“. 

 

Visi klasių  

vadovai 

 

Vasario 

mėn. 

Gerosios patirties sklaida. 
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9.  Padėkos laiškų siuntimas 

tėvams. 

 

 

Visi klasių 

vadovai 

 Gerosios patirties sklaida. 

Naujų idėjų pritaikymas 

darbe. Tėvų informavimas ir 

padėka tėvams už gerą, 

labai gerą, puikų jų vaikų 

mokymąsi. 

4. 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. 

5. Karjeros ugdymas, bendradarbiavimas 

1 Paroda „Aš pirmokas“ Visų klasių 

vadovai 

Motinos 

dienai 

Mokinių pagarbos ugdymas 

savo šeimai, tėvynei. 

2.  Bendradarbiavimas su  karjeros 

vadove. 

Visų klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

Skatinti mokinių 

domėjimąsi karjera, 

išsiaiškinti savo siekius ir 

tikslus. 

3.  Tėvų informavimas ir tėvų 

susirinkimų organizavimas. 

Visų klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

Aktyvesnis tėvų 

bendradarbiavimas su klasės 

vadovais, mokykla. 

4.  Mamų idėjos vaikams. Pradinių kl. 

vadovai 

Gegužės 

mėn. 

Mamų pasiūlyta ir 

organizuota veikla 

pradinukams. 

5.  Bendradarbiavimas su soc. 

pedagoge. 

Visų klasių 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pagalba auklėtiniui, 

auklėtojui. 

 

Klasės vadovų metodinio būrelio pirmininkė M. Šikšnienė. 
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XIII. BIBLIOTEKOS - SKAITYKLOS METINIS VEIKLOS PLANAS  

 

MISIJA:  

Glaudus bendradarbiavimas ugdymo procese, nenutrūkstamas  Mosėdžio gimnazijos 

bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas, atnaujinant bibliotekos darbuotojų 

žinias, ugdant informacinę kultūrą.  

VIZIJA: 

Siekti tapti mokyklos bendruomenės susitelkimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, 

saviugdos centru. Vartotojai, apsilankę bibliotekoje, privalo gauti maksimalų 

paslaugų spektrą: operatyvią, išsamią informaciją, spaudinius, mokamas/nemokamas 

paslaugas, poilsį. 

SIEKIS: 

Biblioteka-skaitykla padeda įgyvendinti bendrus gimnazijos veiklos tikslus ir 

uždavinius. 

 

Mosėdžio gimnazijos 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 

būklę. 

1.1.1. Įsigyti dokumentų. 

1.1.2. Nurašyti aktualumą 

praradusius dokumentus. 

1.1.3. Kurti įrašus apie fondo 

dokumentus. 

1.2. Užtikrinti vartotojų 

aptarnavimą. 

1.2.1. Kultūringai ir greitai 

aptarnauti vartotojus. 

1.2.2.  Registruoti vartotojus. 

1.2.3. Tirti lankytojų poreikius. 

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. Kokybiškas fondo 

komplektavimas. 

2.3. Ugdyti mokinių 

informacinį raštingumą. 

2.3.1. Gebėjimą gauti ir 

panaudoti informaciją naudojant 

įvairius informacijos paieškos 

šaltinius. 

2.3.2. Gebėjimą identifikuoti 

informacijos patikimumą. 

2.3.3. Gebėjimą vertinti ir etiškai 

naudoti informaciją. 

 

 



35 

 

3. Didinti gimnazijos 

bendruomenės kultūrinių 

poreikių prieinamumą, tenkinti 

jų kultūrinius poreikius. 

3.1. Gerinti kultūrinių paslaugų 

kokybę. 

3.1.1. Užtikrinti bibliotekoje 

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 gyventojų saviraišką. 

3.2.4. Rengti viktorinas ir 

konkursus, skatinančius 

skaitytojų kūrybinius 

sugebėjimus. 

3.2.5 Rengti projektus 

papildomam finansavimui gauti. 

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. 

4.2.3. Įkurti skaitytojų klubą. 

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. Skaitymo skatinimo projektas 

„Tautos fondas“ 

„Skaityk, džiaukis, mąstyk, 

tobulėk“ 

 

Bibliotekos 

vedėja 

D. Stonkuvienė, 

Mosėdžio vaikų 

lopšelis-darželis, 

dalykų mokytojai 

Metų 

eigoje 

Skaitymas – žmogaus 

pažinimo galimybė, vidinio 

pasaulio tobulėjimo 

reikiamybė, kūrybinių 

įžvalgų, vaizduotės polėkio 

erdvė. 

2. Pilietiškumo ir tautiškumo 

ugdymo projektas „Tradicijos ir 

amatai Lietuvoje seniau ir 

dabar - 9“ 

 

Koordinatorė – 

istorijos mokyt. 

L. Sėlenienė, 

mokytojai:  

R. Staškuvienė, 

A. Kleivienė, 

V. Pajarskienė, 

L. Šverys, 

V. Pajarskas, 

bibliotekos vedėja 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Edukacinai užsiėmimai, 

ekskursijos, surinktos 

medžiagos susisteminimas. 
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D. Stonkuvienė 

4. Prevencinių renginių apie gerą 

elgesį organizavimas mokiniams 

Soc. Pedagogė 

D. Budrienė, 

bibliotekos vedėja 

D. Stonkuvienė 

Mokslo 

metų 

eigoje. 

Ugdomas vaikų tarpusavio 

supratimas ir pagarba, 

pagalba kitam. 

 

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, 

J. Beniušienė  

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 01.13 d. Surengta spaudinių paroda 

sausio įvykiams paminėti.  

4.  „Laisvės sparnai“ (Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai) 

D. Stonkuvienė 02.16 d. Spaudinių parodėlė. Žinios 

apie valstybės atkūrimą. 

5.  „Širdys pilnos lietuviškų žodžių 

ir niekas jų neištrins“ 

(Knygnešio dienai). 

D. Stonkuvienė,  

L. Sėlenienė 

03.16 d. Stendas, popietė. 

Moksleiviams suteikta 

informacija apie 

knygnešius, leis suprasi to 

laikotarpio istoriją ir 

reikšmę lietuviškai spaudai. 

6.  „Mes – LAISVI 25-eri metai“ D. Stonkuvienė, 

J. Beniušienė, 

Gimnazijos 

bendruomenė. 

03.11 d. 

paminėti 

Leidinių paroda 

bibliotekoje, bendras darbas 

gimnazijoje. 

7.  Viktorina „Skaityk ir kitiems 

pasakyk“ (Tarptautinei  vaikų 

knygos dienai ir Nacionalinei 

bibliotekų savaitei) 

Bibliotekos 

darbuotojos, 

pradinių klasių 

mokytojos. 

04.22 d. Patikrintos žinios apie 

perskaitytas knygas. 

8.  Popietė „Skaityk pats ir patark 

kitam“ (Nacionalinei bibliotekų 

savaitei). 

D. Stonkuvienė, 

J. Beniušienė 

04.25 d. Moksleivių skatinimas 

skaityti ir jų tarpusavio 

dalijimasis žiniomis apie 

perskaitytas knygas. 

Diskusija su bibliotekos 

darbuotojomis. 
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9.  „Kalboje – tautos širdies 

plakimas“ (Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai). 

D. Stonkuvienė 05.05 d. Informacijos pateikimas 

apie spaudos atgavimą, 

leidinių stendas. 

10.  „Knyga ir muzika sielos 

vaistai“. 

Bibliotekos 

darbuotojos,  

L. Klovienė 

05.12 d. Vaikų, tėvelių ir mokytojų 

popietė kamerinėje 

aplinkoje.  

11.  „Mokykla – tai visų pirma 

knyga“ (Mokslo ir žinių dienai). 

Bibliotekos 

darbuotojos 

09. 01 d. Spaudinių paroda. Naujų 

leidinių stendas. 

12.  „Gerasis skaitymo virusas“ – 

pusvalandžiai su knyga. 

D. Stonkuvienė, 

J. Beniušienė, 

dalykų 

mokytojai 

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. 

 

2. Informacinių įgūdžių ugdymas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1.  „Susipažink su biblioteka“ 

pradinių klasių moksleiviams.  

Bibliotekos 

darbuotojos 

Nuolat Moksleiviai sužinos elgesio 

taisykles bibliotekoje, 

susipažins, kaip naudojamasi 

leidiniais, gaus dominančią 

informaciją. 

2.  Ugdyti mokinių informacinį 

raštingumą. 

Bibliotekos 

darbuotojos 

Nuolat Suteiktų žinių pritaikymas 

praktikoje. 

3.  Suteikti informaciją referatų ir 

kitų rašto darbų rašymui, 

apipavidalinimui. (Vyresnių 

klasių moksleiviams). 

Bibliotekos 

darbuotojos 

Nuolat Gautų žinių panaudojimas 

mokymosi procese. 

4.  Visapusiškai tenkinti mokyklos 

bendruomenės informacinius 

poreikius ir bibliotekos veikla 

dalyvauti ugdymo procese. 

 

Bibliotekos 

darbuotojos 

Nuolat Tikslingai išnaudoti 

bibliotekos paslaugų 

galimybes. 

Visokeriopa pagalba ieškant 

informacijos įvairiose 

laikmenose. 

Tikslingas nukreipimas 
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tinkamos  ir naudingos 

informacijos ieškai, 

susisteminimui, kaupimui. 

Kiekvienam vartotojui 

suteikta reikiama ir skubi 

informacija 

 

3. Fondo kaupimas ir tvarkymas. Bibliotekos dokumentų apskaita. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. Atlikti bibliotekos fondui pildyti 

reikalingos literatūros, mokymo 

priemonių ir vadovėlių poreikio 

analizę bei užsakymą.  

D. Stonkuvienė, 

J. Beniušienė 

Nuolat Sistemingai kaupti ir turtinti 

bibliotekos bei skaityklos 

fondą aktualiausia/naujausia 

ugdymo procesui reikalinga 

grožine bei metodine 

literatūra, vykdyti, praradusios 

aktualumą, susidėvėjusios ir 

prarastos literatūros nurašymą. 

Atnaujinamas fondas aktualia 

literatūra. 

2. Sistemingai vykdyti bibliotekos - 

skaityklos netekusių aktualumo 

dokumentų nurašymus.  
 

3. Dokumentacijos apskaita, 

tvarkymas ir saugojimas  
D. Stonkuvienė Nuolat Sistemingai tvarkyti  

bibliotekinę dokumentaciją.  

 

4. Kraštotyrinis darbas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1.  Kaupti, rinkti, saugoti visą 

informaciją susietą su 

gimnazija ir Mosėdžio 

miesteliu. 

J. Beniušienė, 

D. Višinskienė, 

D. Stonkuvienė 

Nuolat Kopijuoti laikraščių 

publikacijas, saugoti 

dokumentus, rinkti visą 

informaciją atspindinčią 

gimnazijos ir miestelio 

gyvenimą. Išliekamoji 

informacijos vertė vartotojui. 

 

Planas gali keistis pagal aplinkybes ir galimybes. 

Paruošė bibliotekos vedėja Daiva Stonkuvienė.  
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XIV. NEFORMALIOJO UGDYMO METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Sausis 

Data Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

13 Sausio 13-osios 

minėjimas ir Laisvės 

gynėjų dienos 

„Atmintis gyva, nes 

liudija” akcija. 

Ugdyti 

mokinių 

pilietiškumą, 

skatinti 

domėtis 

krašto istorija. 

Ugdyti 

pagarbą tautos 

patriotams. 

Pilietinė akcija,  

atminimo 

stendas,  

klasės valandėlės. 

Kabinetai, 

2 aukšto 

fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

dailės, 

technologijų 

mokytojos, klasių 

auklėtojai. 

Mokiniams bus 

priminta apie 1991m. 

sausio įvykius. Bus 

pagerbtas Laisvės 

gynėjų atminimas. 

21 UK užsiėmimas dėl 

ugdymo karjerai 

individualių planų 

pildymo 8a ir 8b 

klasėms. 

Susipažindinti 

mokinius  su 

UK plano 

pildymu. 

Stiprinti jų 

pasitikėjimą 

savo galiomis. 

Pristatymas 

skaidrėmis. 

Aptarimas, 

atsakymai į 

klausimus. 

205 ir  

303 kab. 

UK koordinatorė 

V.Jonkuvienė, 8a, 

8b klasių 

auklėtojai 

Mokiniai susipažins su 

individualaus UK 

plano pildymu ir 

sustiprės jų 

pasitikėjimas savo 

galiomis. 

22 - 

31 

Būrelių vadovų  

susirinkimas. 

„Praėjusių metų veikla 

ir ateities 

perspektyvos“. 

Aptarti 

praėjusio 

metų veiklą, 

jos 

teigiamąsias ir 

silpnąsias 

sritis. 

Pasirengti 

būsimiems 

projektams. 

Būrelių vadovų 

pasisakymai. 

Diskusija. 

317 kab. Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai, pavad. 

V. Jonkuvienė 

Bus aptarta praėjusių 

metų veikla ir 

apsvarstytos 2015 metų 

veiklos gairės. 

6 - 

20 

Dalyvavimas 

bibliotekos projekte 

„Renkame geriausią 

metų knygą“. 

Supažindinti 

mokinius su 

populiariausia

is metų 

kūriniais. 

Skatinti  

domėtis 

naujausiomis 

knygomis. 

Projekto 

pristatymas. 

Pokalbiai.  

Knygos rinkimai. 

Biblioteka, 

aktų salė 

Bibliotekininkė 

D.Stonkuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai sužinos apie 

populiariausius 

kūrinius, daugiau 

domėsis naujausiomis 

knygomis, skaitys jas. 

20 - 

30 

Mokymai 

abiturientams – 

susitikimas su ISM 

dėstytojais. 

Supažindinti 

su studijų 

užsienyje 

galimybėmis 

(studijų 

kryptys, 

sąlygos ir kt.) 

Susitikimas. 

Paskaita. 

Individualios 

konsultacijos. 

Aktų salė UK koordinatorė 

V.Jonkuvienė,  

klasių auklėtojai 

Mokiniai susipažins su 

studijų užsienyje 

galimybėmis. 

 

23 Išvyka į  Eurolygos 

varžybas (projektas 

„Sportas –mūsų aistra 

ir tradicijos “). 

Skatinti 

domėjimąsi 

krepšiniu. 

Apdovanoti 

aktyviausius 

projekto 

dalyvius. 

Išvyka, ekskursija 

Kaune. 

Krepšinio  

varžybų 

stebėjimas. 

Kauno 

sporto halė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

projekto vadovai, 

kūno kultūros 

mokytojai. 

Bus apdovanoti išvyka 

ir paskatinti aktyviausi 

projekto dalyviai. 

 

Vasaris 
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Data Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

10 - 

14 

Pilietiškumo pamoka 

„Tėvynės 

gimtadienis“, skirtas 

Vasario 16 . 

 (1-4 klasių 

mokiniams). 

Ugdyti 

pilietiškumą  

ir tautiškumą. 

Puoselėti 

meninę 

saviraišką. 

Istorinė 

pamokėlė. Pilies 

statymas, 

vėliavėlių 

gaminimas.  

Aktų Salė, 

Ia. fojė 

Mokyt.: 

L.Sėlenienė, A. 

Kleivienė,  

pavad. 

V. Jonkuvienė, 

prad. kl. 

mokytojai. 

Bus stiprinamas 

mokinių 

pilietiškumas ir 

tautiškumas.  

14  Renginiai  „Švęskime 

išradingai“, skirti 

Vasario 16 - Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

dienos paminėjimui.  

Ugdyti 

pilietiškumą, 

stiprinti 

tautinį 

identitetą. 

Puoselėti 

meninę 

saviraišką. 

Pilietiškumo 

pamokos; 

Pilietinė akcija 

„Aš myliu 

Lietuvą 

(vėliavėlės ir 

Lietuvos 

kontūras). 

Klasėse, 

1a. fojė 

Pavad. 

V.Jonkuvienė, 

mokyt. 

L. Sėlenienė, 

E. Macevičienė, 

klasių auklėtojai. 

Bus stiprinamas 

mokinių 

pilietiškumas, tautinis 

identitetas bei 

ugdoma pagarba 

valstybinėms 

šventėms. 

04  - 

20 

UK užsiėmimai 

„Planuoju ir kuriu savo 

ateitį pats“ 2a ir 2b 

gimn. kl. mokiniams. 

 

Skatinti 

mokinius 

domėtis savo 

karjera ir 

mokyti ją 

planuoti. 

Projekto 

pristatymas. 

Grupiniai darbai. 

Individualios 

užduotys. 

Aktų salė Pavaduotoja,  

UK koordinatorė  

V.Jonkuvienė, 

2ab klasių 

auklėtojai. 

Mokiniai bus 

supažindinti su 

mokomųjų dalykų 3-

4 gimn. kl. 

pasirinkimo 

galimybėmis. 

21 UK užsiėmimas – 

susitikimas su Vilniaus 

universiteto Filosofijos 

fakulteto studentu 1-4 

gimn. kl. mokiniams. 

Skatinti 

mokinius 

domėtis 

tarptautinio 

verslo sfera. 

Mokyti 

analizuoti ir  

planuoti  

savo ateitį. 

Studijų 

universitete 

pristatymas 

skaidrėmis. 

Atsakymai į 

klausimus. 

Individualios 

konsultacijos. 

Technolo-

gijų kab. 

Pavaduotoja,  

UK koordinatorė  

V.Jonkuvienė,  

1-4  gimn. kl. 

auklėtojai. 

Mokiniai susipažins 

su studentų 

galimybėmis įsijungti 

į akademinio jaunimo 

organizacijas.  

Gebės atsakingiau 

planuoti savo ateitį. 

20 Šimtadienio šventinis 

rytmetis. 

Šimtadienio šventė– 

vakaronė. 

Ugdyti 

išradingumą, 

kūrybiškumą. 

Skatinti 

moksleivių 

iniciatyvą. 

Dainų ir šokių 

atlikimas. 

Inscenizacijos. 

Vakaronė. 

Aktų salė 4ab, 3ab gim. 

klasės ir jų 

auklėtojai. 

Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

4ab gim. kl. praves  

šimtadienio rytmetį. 

3ab gimn. klasės 

organizuos šventinį 

vakarą. 

26 Edukacinė diena 

„Biblijos nuotykis“  

1-3kl. mokiniams. 

Supažindinti 

pradinių 

klasių 

mokinius su 

Biblijos 

skaitiniais ir 

puoselėti 

katalikiško 

tikėjimo 

vertybes. 

Susitikimas su 

vienuole. 

Pokalbiai. 

Edukaciniai 

žaidimai pagal 

biblijos skaitinius. 

309 kab. Tikybos  

mokytoja  

M. Petrauskaitė, 

pradinių klasių 

mokytojai. 

Skaitinių ir žaidimų  

dėka mokiniai gebės 

įvardyti pagrindines 

katalikiško tikėjimo 

vertybes. 

24 - 

28 

UK užsiėmimas  

„Pažinkime stiklo 

paslapčių pasaulį “. 

Ugdyti 

mokinių 

smalsumą. 

Skatinti 

domėjimąsi  

netradicinė-

mis 

profesijomis. 

Pristatymas 

žodžiu. Metodų 

demonstravimas.  

Atsakymai į 

klausimus. 

Aktų salė Pavaduotoja,  

UK koordinatorė  

V.Jonkuvienė ir 

klasių auklėtojai. 

Bus surengti trys 

susitikimai (1-4 kl., 

5-8 kl. ir 1-4 gimn. 

kl.) mokiniams, kur 

jie bus supažindinti 

su stiklo dirbinių 

gamybos specifika. 
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24 Edukacinė UK išvyka į 

Kretingą „ Pažinkime 

verslą artimiausioje 

aplinkoje “ (2a ir 2b 

gimn. kl.). 

Ugdyti 

domėjimąsi 

savo ateities 

kūrimosi 

galimybėmis. 

Supažindinti 

su darbo rinka 

artimiausioje 

aplinkoje. 

Išvyka, 

edukaciniai 

užsiėmimai, 

pažintinės 

ekskursijos. 

Kretinga, 

Palanga, 

HBH 

Pavaduotoja,  

UK koordinatorė  

V.Jonkuvienė ir 

klasių auklėtojai 

bei technologijų 

mokytojai. 

Aplankys dar 

nežinomas verslo 

įmones. Susipažins su 

konkrečiais gamybos 

procesais bei atskirų 

profesijų ypatumais. 

Kovas 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta Atsakingi Laukiamas rezultatas 

4 Dalyvaujame Vaikų 

finansinio švietimo 

savaitėje (projektas 

„Kam to reikia?“).  

Užsiėmimas 

„Atsakingas 

skolinimasis“.  

Surengti 

mokiniams 

susitikimą su 

banko atstovu. 

Mokyti 

asmeninių 

finansų 

tvarkymo 

pradmenų ir 

ugdyti 

atsakomybę. 

Pranešimas ir 

skaidrinis 

pristatymas. 

Diskusija. 

Atsakymai į 

klausimus. 

Aktų salė UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė 

Bus supažindinti su 

asmeninių finansų 

tvarkymosi 

metodikomis. Suvoks 

asmeninę atsakomybę 

už finansinius 

veiksmus. 

05 Dalyvavimas  

RIETAVO kolegijos 

renginyje – 

patriotinių dainų 

konkurse. 

Ugdyti 

mokinių 

pilietiškumą  

ir lavinti 

muzikinius 

gebėjimus. 

Stiprinti 

partnerystę su 

kitų rajonų 

gimnazijomis. 

Kolektyvinis ir 

individualus 

darbas. Išvyka. 

Dalyvavimas 

šventėje – 

konkurse. 

Rietavo 

kolegija 

Muzikos 

mokytoja 

A. Gadeikienė 

Mokiniai pasiruoš ir 

tinkamai atstovaus 

gimnazijai bei  

sustiprins jos įvaizdį 

kituose rajonuose. 

09 Jaunimo rekolekcijos 

parapijos bažnyčioje 

„Kelionė su 

kryžiumi“. 

Ugdyti 

mokinių 

katalikišku-

mą, skatinti 

dalyvavimą 

rekolekcijose. 

Suorganizuoti 

katalikiškų  

organizacijų 

kelionę su 

kryžiumi. 

Dalyvavimas 

rekolekcijų 

pamaldose. 

Katalikiško 

kryžiaus 

pasitikimas ir jo 

kelionės 

pakartojimas.  

Parapijos 

bažnyčia. 

Tikybos 

mokytojos 

(M. Petrauskaitė, 

A. Jonušienė), 

Valančiukų 

kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė 

Dalyvaus 

susitaikinimo 

pamaldose Lietuvos 

Jaunimo dienų 

kryžiaus akivaizdoje. 

Supras vidinio 

atsinaujinimo svarbą, 

dalyvaujant 

rekolekcijose. 

10 Koncertas – 

minėjimas, skirtas 

Kovo 11-osios –

Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimui. 

Ugdyti 

pilietiškumą,  

puoselėti 

meninę 

saviraišką. 

Puoselėti 

partnerystės 

ryšius su 

Mosėdžio 

organizacijo-

mis. 

Dainos, skaitomos 

eilės, šokiai ir 

istoriniai intarpai 

programos eigoje. 

Mokinių ir tėvelių 

darbelių parodėlė. 

Aktų salė, 

gimnazijos 

erdvės 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Suvoks tautinių 

švenčių prasmę, bus 

stiprinamas 

patriotiškumas. Bus 

pasveikinti ir pagerbti 

būrelių vadovai ir 

gimnazijos partneriai. 
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02 - 

12 

Valančiukų kuopos 

tarybos darbiniai 

susirinkimai, kuriant 

socializacijos 

projektus . 

Ugdyti 

pilietiškumą. 

Parengti 

projektą, 

tinkamą 

kuopos 

įgyvendini-

mui. 

Tarybos diskusija. 

Darbas grupėse. 

Projekto rašymas 

ir koregavimas. 

317 kab. Valančiukų  

kuopa - vad. 

V. Jonkuvienė, 

Kuopos taryba. 

Bus sukurtas 

projektas, skirtas 

Kuopos metų veiklai 

ir išsiųstas į 

konkursą. 

19 Rajoninis konkursas 

„Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“. 

Ugdyti 

sportinį 

pasirengimą 

varžyboms 

(vikrumą, 

atidumą, 

komandos 

susiklausy-

mą). 

Treniruotės,           

būrelio 

užsiėmimai. 

Sporto 

salė 

Mokytoja 

A. Kidykienė 

Bus paruošta 2-4 

klasių mokinių 

komanda, kuri 

dalyvaus rajoniniame 

konkurse. 

18 - 

31 

Dalyvavimas 

Anykščių A. 

Baranausko 

muziejaus skaitymo 

skatinimo projekte 

(pasakų kūrimas ir 

iliustracijų knygai – 

fotografijų 

pristatymas). 

Skatinti ir 

ugdyti 

mokinių 

kūrybinius 

gebėjimus. 

Bendradarbia

uti su kitų 

rajonų 

gimnazijomis. 

Pasakų kūrimas ir 

aptarimas. 

Reklamos 

kūrimas ir 

pristatymas. 

Fotonuotraukų 

pristatymas. 

Aktų salė, 

biblioteka 

Bibliotekininkė 

D. Stonkuvienė, 

mokyt. 

R. Staškuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai sukurs 

pasakas ir paruoš 

reklamą skaitytai 

knygai – 

fotonuotrauką su 

aprašymu. Bus 

skatinami labiau 

skaityti knygas. 

20 Žemės dienos 

paminėjimas. 

Ugdyti 

ekologinį 

mąstymą, 

formuoti 

teigiamą 

požiūrį į 

gamtosaugos 

problemas. 

Paskaita,  

video medžiaga. 

Diskusija. 

Aktų  salė Mokyt. 

L. Sėlenienė, 

gamtos ir 

socialinių mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Parengta ir pristatyta 

mokyklos 

bendruomenei video 

medžiaga. 

24 Ugdymosi karjerai ir 

individualių 

konsultacijų diena 1a, 

1b gimn. klasių 

mokiniams. 

Konsultuoti  

1ab gimn. kl. 

mokinius 

karjeros 

ugdymosi 

klausimais ir 

padėti jiems 

apsispręsti dėl 

dalykų 

pasirinkimo. 

Mokymai. 

Individualios 

konsultacijos. 

Atskiri 

kabinetai 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. 

Bus suteiktos 

ugdymosi karjerai 

žinios 1a, 1b gimn. 

klasėms. Jie bus 

pakonsultuoti dėl 

profesijų pasirinkimų. 

23 - 

27 

Prevencinės savaitės 

„BE PATYČIŲ“  

organizavimo 

renginiai 1-8 kl. ir 1-

4 gimn. kl. 

mokiniams ir 

gimnazijos 

bendruomenei. 

Ugdyti 

mokinių 

draugiškumą, 

tarpusavio 

supratimą. 

Mažinti 

patyčias 

gimnazijoje. 

*savaitės 

atidarymas; 

*klasės 

valandėlės „Prie 

arbatos puodelio“; 

susitikimai; 

*filmų aptarimai; 

„Kamštelių 

akcija“; 

*savaitės 

uždarymas. 

Aktų salė, 

kabinetai, 

IIa. fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė 

D. Budrienė, 

mokyt. 

A. Gadeikienė, 

D. Noreikienė,            

L. Petrošienė, 

klasių auklėtojai. 

Bus stiprinamas 

klasių 

kolektyviškumas bei 

mokinių 

draugiškumas 

tarpusavio 

supratimas. 

Bus aptartos patyčių 

problemos bei priimti 

susitarimai. 
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23 UK užsiėmimas 

„Saugumas internete“ 

(pagal projektą „Kam 

to reikia?) 5 – 8 ir 1a, 

1b gimn. kl. 

mokiniams. 

 

Supažindinti 

su atsargumo 

priemonėmis, 

naudojantis 

interneto 

paslaugomis 

ir paaiškinti 

pagrindines iš 

to  kylančias 

problemas. 

Pristatymas 

skaidrėse.  

Pokalbis. 

Atsakymai į 

klausimus. 

Refleksija. 

Aktų salė UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai. 

Mokiniai susipažins 

su interneto 

naudojimosi 

galimybėmis bei su 

neigiamomis jo 

pasekmėmis. Bus 

ugdoma jų savisauga. 

16 - 

27 

Dalyvavimas 

Šilutės r. „Saulės“ 

gimnazijos projekte 

„Gerasis skaitymo 

virusas“. 

Viktorina 5 - 8 klasių 

mokiniams. 

Skatinti 

mokinius 

skaityti ir 

lavinti jų kitus 

kūrybinius 

gebėjimus. 

Stiprinti 

gimnazijos 

bendradarbia-

vimą su kitų 

rajonų 

gimnazijomis. 

Skaitymo loterijos 

ir viktorinos 

organizavimas. 

Duomenų 

teikimas Šilutės r. 

„Saulės” 

gimnazijai. 

Biblioteka, 

aktų salė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

bibliotekininkė 

D. Stonkuvienė,  

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus skatinamas 

mokinių 

skaitomumas. Bus 

surengta 5-8 kl. 

viktorina ir 

apdovanoti 

daugiausiai perskaitę 

knygų mokiniai. 

18 - 

27 

 UK užsiėmimas dėl 

studijų krypčių 4a, 4b 

gimn. klasėms. 

 

Susipažindinti 

mokinius  su 

studijų 

kryptimis. 

Stiprinti jų 

pasitikėjimą 

savo galiomis. 

Pristatymas 

skaidrėmis. 

Aptarimas, 

atsakymai į 

klausimus. 

210 ir 309 

kab. 

UK koordinatorė 

V. Jonkuvienė,  

4a, 4b gimn. 

klasių  

Auklėtojai. 

Mokiniai susipažins 

su studijų kryptimis ir 

sustiprės jų 

pasitikėjimas savimi. 

27 Valančiukų kuopos 

iškilminga naujų 

narių stojimo sueiga  

„Aš pasižadu”. 

Ugdyti 

pasididžiavim

ą savo 

apsisprendi-

mu. 

Suorganizuoti 

naujų narių 

priėmimo į 

šventę. 

Iškilminga sueiga. 

Svečių 

sveikinimai. 

Žiburėlis 

(žaidimai, 

atrakcionai). 

Aktų salė Kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė,  

Kuopos taryba. 

Bus iškilmingai 

priimti nauji nariai į 

kuopą. Bus surengta 

šventė draugams ir 

tėveliams. 

01 - 

30 

Akcija „Mes 

rūšiuojam”. 

Ugdyti 

ekologinį 

mąstymą, 

formuoti 

teigiamą 

požiūrį į 

gamtosaugos 

problemas. 

Elektroninių 

prietaisų atliekų 

rinkimas. 

Dalyvavimas 

konkurse. 

206 kab. Mokyt. 

V. Pajarskas ir 

gamtos ir 

socialinių mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Surinkta ir realizuota 

elektronikos ir 

buitinės technikos 

laužas. 

Balandis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta Atsakingi Laukiamas rezultatas 

01 Humoristinė popietė, 

skirta  melų ir juokų  

dienai paminėti. 

Ugdyti 

išradingumą, 

kūrybiškumą. 

Formuoti 

sveiką 

humoro 

jausmą. 

Jumoristinės 

miniatiūros. 

Inscenizacijos. 

Aktų salė 

IIa. fojė 

Mokyt. 

V.Pajarskas, L. 

Klovienė, kitų 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Bus išradingai, 

kūrybingai paminėta 

Melagių diena. 
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03 Katalikiško jaunimo 

rekolekcijos  

„Žvilgsnis į save ”  

prieš Šv. Velykas. 

Ugdyti 

sąžinės 

peržvalgą, 

supratimą 

atsinaujinti 

dvasioje.  

Pokalbis su 

klebonu. 

Katalikiškos 

savimonės 

pasidalijimai, 

dalyvavimas 

susitaikymo 

pamaldose.  

Mosėdžio 

bažnyčia 

Tikybos 

mokytojos 

(M.Petrauskaitė, 

A.Jonušienė), 

Valančiukų 

kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė 

Ugdysis pagarbą savo 

tikėjimui. Gebės 

įvardinti blogio 

priežastis, mokysis 

dvasiškai atsinaujinti.  

08 - 

12 

Karjeros ugdymo  

diena „Pasirinkimų 

labirintuose”. 

Sudaryti 

sąlygas 

susipažinti su 

mokymo 

įstaigų 

programomis 

ir verslo 

įmonių 

poreikiais bei 

tėvelių 

profesijomis. 

Susitikimai su 

įvairių profesijų 

atstovais. 

Profesinio 

informavimo 

pamokos su 

tėveliais. 

Aktų 

salė, 

atskiri 

kabinetai 

Pavad. 

V. Jonkuvienė,  

Ugdymo 

karjerai darbo 

grupės nariai. 

Surengta karjeros 

diena, kurioje 

dalyvaus mokymo 

įstaigų, verslo įmonių 

atstovai ir mokinių 

tėveliai. 

08 - 

12 

Dalyvavimas 

Skuodo r. mokyklų 

užsienio k. dainų 

konkurse „Užsienio 

kalbos atveria duris į 

pasaulį“ 

Stiprinti 

mokinių 

užsienio kalbų 

vartojimo 

įgūdžius. 

Lavinti 

mokinių 

muzikinius 

gebėjimus bei 

ugdyti sceninę 

kultūrą. 

Pasirengimas 

konkursui.  

Kolektyvinis ir 

individualus 

darbas. 

Išvyka. 

Dalyvavimas 

šventėje - 

konkurse. 

Skuodo 

Bartuvos 

progim-

nazija 

Muzikinių 

būrelių vadovai, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė 

Mokiniai pasiruoš ir 

tinkamai atstovaus 

gimnazijai. Sustiprės 

jų užsienio k. 

vartojimo ir 

muzikiniai įgūdžiai.                                                                                                                                        

15 - 

19 

Socialinė veikla - 

visuotinė pilietinė 

akcija „DAROM – 

15“ 

Ugdyti 

pilietiškumą. 

Mokyti būti 

atsakingais už 

savo aplinką. 

Talka. 

Bendras darbas. 

Mosėdis Jaunieji 

gamtininkai - 

V. Pajarskas. 

Klasių 

auklėtojai. 

Valančiukų 

kuopa -

V. Jonkuvienė 

Dalyvausime 

visuotinėje talkoje.  

Bus sutvarkytos  

kelios viešos gimtinės 

erdvės. 

12 - 

20 

Dalyvavimas  rajono 

Švietimo skyriaus 

rengiamose parodose 

ir moksleivių amatų 

dienoje. 

Pristatyti 

kūrybiškiausi

us moksleivių 

darbus rajono 

amatų 

dienoje. 

Skatinti 

kūrybiškumą 

dalyvaujant 

parodose. 

Stendų 

parengimas. 

Darbelių 

pasportavimas. 

Paroda. 

Skuodas Technologijų ir 

dailės 

mokytojai: 

L.Šverys 

J. Petrauskienė, 

A. Ancevičienė. 

Darbus 

eksponuosime 

Švietimo skyriaus  

„Mažojoje 

galerijoje.“  

Pasidalins gerąja 

patirtimi. 

23 - 

28                  

Mokymai „ Savęs 

pažinimo link “ 

valančiukų kuopos 

nariams (5-8 kl.) 

Skuodo Jaunimo 

centre. 

Padėti 

paaugliams 

pažinti savo 

galias. 

Ugdyti 

tarpusavio 

draugiškumą, 

stiprinti 

Kuopos 

bendrystę. 

Išvyka 

autobusu. 

Susipažinimas. 

Grupiniai 

darbai. 

Asmeninių 

kompetencijų 

tobulinimosi 

pratimai. 

Skuodas Kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė 

Valančiukai mokysis 

pažinti savo 

gebėjimus. 

Išmoks 

bendradarbiavimo 

metodų. 
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26 Rajoninės  jaunųjų 

automobilistų, 

mopedų vairuotojų ir 

motociklininkų 

varžybos. 

Parengti 

komandą 

rajoninėms 

jaunųjų 

automobilistų, 

mopedų 

vairuotojų 

varžyboms. 

Varžybos. 

Rajoninis 

konkursas. 

103 kab., 

aikštelė 

Automobilistų 

būrelis (mokyt. 

S. Piečius). 

Parengta gimnazijos 

komanda  dalyvaus 

rajoninėse varžybose. 

25 - 

29 

Ugdymosi karjerai ir 

individualių 

konsultacijų diena 

8ab klasių 

mokiniams. 

Konsultuoti  

8ab klasių 

mokinius 

karjeros 

ugdymosi 

klausimais ir 

padėti jiems 

apsispręsti dėl 

profesijų 

pasirinkimo. 

Mokymai. 

Individualios 

konsultacijos. 

Atskiri 

kabinetai 

UK 

koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė 

Bus suteiktos 

ugdymosi karjerai 

žinios 8a, 8b  kl. 

Mokiniai bus 

pakonsultuoti dėl 

profesijų pasirinkimų 

problemų įveikimo. 

28 -

30 

Valančiukų – gerumo 

akcija “Sutvarkykime 

apleistus kapelius”. 

Ugdyti 

pagarbą 

mirusiems bei 

darbštumą ir 

atsakomybę. 

Išvyka į 

kapines. 

Apleistų kapelių 

tvarkymas . 

Mosėdis Kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė, 

Kuopos taryba. 

Valančiukai 

sutvarkys apleistus 

kapelius. Aptars 

mirusių pagerbimo 

tradicijas. 

01 - 

30 

Fotografijų 

„Kalbiname 

Anykščių šilelį“ 

(poemos 

iliustravimas)  paroda 

mokykloje ir 

miestelio 

bibliotekoje, skirta 

poeto A. Baranausko 

180-osioms gimimo 

metinėms). 

Skatinti 

mokinius 

skaityti ir 

lavinti jų 

fotografavimo 

bei kitus 

kūrybinius 

gebėjimus. 

Stiprinti 

gimnazijos 

bendradarbia-

vimą su kitų 

rajonų 

gimnazijomis. 

Knygų 

skaitymas; 

Fotografavimas 

gamtoje; 

Parodėlių 

rengimas ir 

pristatymas 

gimnazijai ir 

miestelio 

bendruomenei. 

Gimnazi-

jos erdvės, 

miestelio 

biblioteka, 

seniūnija 

Bibliotekininkė 

D. Stonkuvienė, 

mokyt. 

R. Staškuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Perskaitę poemą 

suras patinkantį jos 

fragmentą, kuriam 

sukurs iliustracijas – 

menines fotografijas, 

kurias demonstruos 

parodoje mokykloje 

ir už jos ribų. 

Gegužė 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

03 Šventinis koncertas 

„Tau, brangi 

mamyte!” 

Pasveikinti ir 

pagerbti 

mamytes, 

močiutes. 

Ugdyti 

mokinių 

kūrybiškumą 

floristikoje. 

Iškilmingas 

šventinis 

koncertas.  

Popietės klasėse. 

Puokščių paroda. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Bus pasveikintos ir 

pagerbtos mamytės 

bei močiutės. 

Parengta puokščių 

paroda. 

03 Šventinis rytmetis 

„Visos gėlės-Tau 

Mamyte“. 

Mokyti 

vaikučius 

nuoširdžiai 

pasveikinti 

mamytes. 

Ugdyti jų 

kūrybiškumą.    

Sudaryti 

sąlygas 

indivualiai 

saviraiškai. 

Individualūs 

mamyčių 

sveikinimai 

grupėse. Bendra 

programėlė aktų 

salėje. 

Aktų salė, 

priešmok. 

grupės 

kabinetai 

Priešmokyklinės 

grupės mokytojos  

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Bus parengtos 

programėlės 

mamytėms. Vaikai 

atskleis savo 

gabumus: šokti, 

dainuoti, meniškai 

skaityti, vaidinti. 
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08 Dalyvavimas 

M.Valančiaus 

kūrybos skaitymų 

šventėje 

jo gimtinėje 

Nasrėnuose. 

Lavinti 

meninio 

skaitymo 

įgūdžius. 

Parengti 

skaitovus ir 

poetines 

kompozicijas. 

Programos 

rengimas, išvyka, 

dalyvavimas 

šventėje. 

Nasrėnai Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

Valančiukų 

kuopa, 

neformaliojo 

ugdymo būrelio 

vadovai. 

Bus ugdomas 

mokinių 

kūrybiškumas, stiprės 

bendradarbiavimo 

ryšiai su muziejumi. 

10 Edukacinė diena 

"Biblijos nuotykis - 

2" 1-3 klasių 

mokiniams. 

Supažindinti 

pradinių 

klasių 

mokinius su 

Biblijos 

skaitiniais ir 

puoselėti 

katalikiško 

tikėjimo 

vertybes. 

Susitikimas su 

vienuole. 

Pokalbiai. 

Edukaciniai 

žaidimai pagal 

biblijos 

skaitinius. 

309 kab. Tikybos 

mokytoja  

M. Petrauskaitė, 

pradinių klasių 

mokytojai. 

Mokiniai plačiau 

susipažins su Biblijos 

skaitiniais. 

Žemėlapio, garsų ir 

gestų pagalba gebės 

įvardinti ST istorijas. 

13 - 

17 

„Drąsinkim ateitį“ 

grupės popietė – 

susitikimas su 

buvusiais mokiniais - 

„Garbės galerijos“ 

nariais. 

Supažindinti 

su Garbės 

galerijos narių  

patirtimi. 

Ugdyti 

atsakomybę 

už savo ateitį. 

Popietė – 

susitikimas. 

Pokalbis, 

diskusija, 

žaidimai. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė,  

„Drąsinkim 

ateitį“ grupės 

nariai.  

Susipažins su 

dirbančių patirtimi. 

Pradės aktyviau 

domėtis savo ateities 

perspektyvomis. 

16 - 

20 

Pavasario krosas 

„Bėgiok ir laisvai 

kvėpuok!”. 

Formuoti 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

Skatinti 

sportuoti 

Kroso bėgimas 

sveikatingumo 

taku aplink 

tvenkinį. 

Stadionas  Kūno kultūros 

mokytojai, pavad. 

V. Jonkuvienė 

Mokiniai pasportuos 

ir sveikai pailsės 

gamtoje. 

20 Ugdymosi karjerai ir 

individualių 

konsultacijų diena 7a 

ir 7b klasių 

mokiniams. 

Konsultuoti 

karjeros 

ugdymosi 

klausimais ir 

padėti jiems 

apsispręsti dėl 

tolesnio 

pasirinkimo. 

Mokymai. 

Individualios 

konsultacijos. 

Atskiri 

kabinetai 

UK koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė 

Bus suteiktos 

grupinės ir 

individualios   

ugdymosi karjerai 

konsultacijos dėl 

tolesnių pasirinkimų 

individualiai. 

20 - 

22 

Dalyvavimas 

Mosėdžio kultūros 

centro pavasariniuose 

poezijos 

skaitymuose. 

Skatinti  

mokinių 

individualią 

kūrybą. 

Parengti 

mokinius 

skaityti savo 

kūrybą. 

Individualus 

darbas, 

konsultacijos.  

Dalyvavimas 

šventėje. 

Daktaro       

V. Into 

sodyba 

Lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė -

 E. Petrauskienė, 

pavad. 

V. Jonkuvienė 

Mokiniai drąsiau 

pristatys savo kūrybą, 

stiprės gimnazijos ir 

bendruomenės ryšiai. 

25 Būsimųjų pirmokų 

šventė vaikučiams 

kartu su tėveliais. 

Ugdyti vaiko 

meninės 

prigimtines  

galias. 

Auginti 

kūrybingą 

asmenybę. 

Atsisveikinimo  

su „Pagrandukų“ 

grupe šventė. 

Žaidimai. 

Deklamavimas. 

Dainavimas. 

Aktų salė Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

auklėt. 

L. Petrošienė, 

D. Noreikienė. 

Patenkintas kiekvieno 

vaiko įgimtas raiškos 

ir pažinimo poreikis. 

26 Paskutinio 

skambučio šventės 2-

ųjų ir 4-ųjų gim. 

klasių mokiniams. 

Ugdyti   

pagarbą 

draugams. 

Skatinti 

moksleivių 

išradingumą. 

Iškilmingos 

šventinės 

popietės, skirtos 

abiturientams. 

Aktų salė 1ab gim. kl. ir 

3ab gim. kl. 

auklėtojai . 

Bus pagerbti ir 

pasveikinti 2-ų ir 4-tų 

gimn.  klasių 

mokiniai. 
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29 Vaikų ir jų tėvelių 

diena „Sportas- 

visiems“. 

Puoselėti 

sveiką 

gyvenseną ir 

sportines 

tradicijas.  

Supažindinti 

su liaudiškais 

žaidimais  ir 

varžytuvėmis.  

Bėgimas su 

kliūtimis. 

Netradicinės 

estafetės. 

Liaudiškų 

žaidimų 

varžytuvės. 

Gimnazi-

jos 

stadionas, 

poilsiav-

ietė prie 

ežero. 

Mokytoja 

A. Kidykienė, 

pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Tėvams bus suteikta 

galimybė pasportuoti 

kartu su vaikais. Bus 

propaguojama sveika 

gyvensena. 

15 - 

28 

Valančiukų kuopos 

išvyka į Notėnų 

pagrindinę mokyklą 

draugiškam  

susitikimui su vietos 

valančiukais. 

Tęsti 

valančiuko 

ugdymo 

programos 

įgyvendinimo 

uždavinius. 

Stiprinti 

tarpmokyklinį 

bendradarbia-

vimą. 

Išvyka. Meninė 

programėlė. 

Kuopos veiklos 

pristatymas. 

Darbas grupėse. 

Žaidimai. Vaišės. 

Notėnų 

pagrindinė 

mokykla 

Kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė, 

Kuopos taryba. 

Valančiukai pristatys 

savo kuopelių 

veiklas. Dirbdami 

grupėse numatys 

tolesnio 

bendradarbiavimo 

gaires. 

30 Popietė „Sveika, 

vasarėle“. 

Suorganizuoti 

ketvirtokų 

palydas iš 

pradinės 

mokyklos. 

Ugdyti 

mokinių 

kūrybiškumą. 

Ketvirtokų 

atsisveikinimas 

su pradine 

mokykla. 

Meninė 

programėlė. 

Sveikinimai. 

Aktų salė Mokyt. 

A. Kleivienė, 

pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai turės 

galimybę saviraiškai, 

bus ugdomas jų 

kūrybiškumas, 

nuoširdus 

bendravimas. 

Birželis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta Atsakingi Laukiamas rezultatas 

01 Dalyvavimas rajono 

moksleivių  meninės 

saviraiškos dienoje. 

Ugdyti vaikų 

meninę 

saviraišką ir 

sudaryti 

sąlygas jų 

kūrybinei, 

meninei 

savirealizaci-

jai. 

Koncertas, 

Mokinių meninės 

kūrybos paroda. 

Skuodas Pavad. 

V. Jonkuvienė. 

Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Pasirengta rajono 

moksleivių 

saviraiškos šventei. 

Tinkamai atstovauta 

gimnazijai. 

05 Žmogaus saugos 

diena. Savęs 

pažinimo ir 

savirealizacijos 

popietė. 

Ugdyti 

pilietinį 

sąmoningumą 

ir atsakomybę 

už save  bei 

aplinkinius. 

„Mini” paskaita. 

Pratybos. 

Meninės 

saviraiškos 

programa.  

Aktų salė, 

mokyklos 

kiemas 

Civilinės saugos 

darbo grupė,  

mokyt. 

A. Drakšas, 

pavad. 

V. Jonkuvienė, 

būrelių vadovai. 

Mokiniai pakartos 

„Civilinės saugos” 

taisykles bei signalus. 

Bus sudarytos 

sąlygos meninei 

saviraiškai. 

07 Dalyvavimas 

parapijos Šeštinių 

atlaiduose. 

Dalyvaudami 

atlaiduose, 

pažins tikrąją 

šventės 

prasmę. 

Procesija, 

giedojimas, 

šv. Mišios 

Mosėdžio         

bažnyčia 

Ateitininkų  

kuopa  -M. 

Petrauskaitė, 

Valančiukų 

kuopa - 

V. Jonkuvienė. 

Sutvirtins savo 

katalikišką tikėjimą. 

Žinos Šeštinių 

prasmę. 

 

08 Vasaros spartakiada 

„Pasivaržykime, 

pasigalinėkime.“ 

Puoselėti 

sportines 

tradicijas.  

Supažindinti 

su liaudiškais 

žaidimais  ir 

senolių 

varžytuvėmis.  

Bėgimas aplink 

ežerą. 

Netradicinės 

estafetės. 

Liaudiškų 

žaidimų 

varžytuvės. 

Stadionas, 

sveikatin-

gumo 

takas 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

kūno kultūros 

mokytojai: 

A. Aklienė, 

S. Matulevičius. 

Netradicinių 

varžytuvių metu  

rungtyniaus klasės ir 

bus išaiškinta  

vikriausia klasė.  
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09 Mokslo metų 

užbaigimo šventė, 

pirmūnų ir olimpiadų 

bei konkursų 

nugalėtojų 

apdovanojimai. 

Apdovanoti ir 

paskatinti 

geriausiai 

baigusius. 

Pateikti 

tyrimų 

rezultatus. 

Mokymosi 

pasiekimų 

viešinimas.  

Tyrimų rezultatų 

pristatymas. 

Aktų salė. Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai,  

pavad. D. 

Šiaulienė. 

Bus šventiškai 

užbaigti mokslo 

metai (meninė 

programa ir  

apdovanojimai). 

10 Klasių ekskursijos, 

turistiniai žygiai. 

Karjeros ugdymo 

veiklinimo vizitai. 

Propaguoti 

sveiką poilsį, 

sportinį 

aktyvumą. 

Propaguoti 

pažintines 

ekskursijas. 

Pažintinės 

ekskursijos arba 

poilsiniai žygiai 

su nakvyne. 

Po visą 

Lietuvą 

Klasių auklėtojai, 

pavad. 

V. Jonkuvienė. 

Moksleiviai vyks į 

pažintines ekskursijas 

ir lankysis įmonėse ir 

ugdymo įstaigose. 

14 Dalyvavimas 

parapijos atlaiduose - 

Devintinių 

procesijoje „Pagarba 

Viešpačiui“. 

Įsijungdami į 

procesiją, 

gebės 

įvardinti 

tikrąją 

Devintinių 

prasmę 

Eisena, 

skaitymai, 

mąstymai, 

giedojimas. 

Bažnyčia 

miestelis 

Ateitininkų kuopa 

-M.Petrauskaitė, 

Valančiukų 

kuopa - 

V. Jonkuvienė. 

Sutvirtins savo 

katalikišką tikėjimą. 

Giliau pažins 

Devintinių prasmę. 

28 -

30 

Dalyvavimas  

„Lietuvos Jaunimo 

dienose – 2015“  

Alytuje. 

Ugdyti 

katalikiško 

jaunimo 

pažinimo, 

socialinę, 

asmeninę 

kompetenci-

jas. 

Išvyka. 

Dalyvavimas 

Šv. Mišiose, 

Eucharistijose, 

eisenose ir kt. 

renginiuose. 

Kaunas Ateitininkų kuopa 

-M. Petrauskaitė, 

Valančiukų 

kuopa - 

V. Jonkuvienė. 

Visos Lietuvos 

katalikiškos 

organizacijos liudys 

savo tikėjimą 

bendroje maldoje ir 

veikloje.  

Liepa 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

04 - 

06 

Katalikiško jaunimo 

dienos Žemaičių 

Kalvarijoje. 

Mokysis 

išgyventi 

bendrystės ir 

maldos 

svarbą.  

Eisena, 

šlovinimas, 

Eucharistija, 

agapė, meninė 

programa. 

Vigilija, 

susikaupimo 

vakaras. 

Žemaičių 

Kalvarija 

Ateitininkų kuopa 

- M.Petrauskaitė, 

Valančiukų  

kuopa - 

V. Jonkuvienė. 

Mokės dalyvauti 

Kalvarijos Kalnų 

procesijoje. 

Susipažins su 

katalikiškomis 

vertybėmis. 

10-

15 

Brandos atestatų 

įteikimo 

abiturientams šventė. 

Iškilmingai 

įteiktas 

atestatas ir 

pagerbti 

gerai 

baigusieji 

abiturientai. 

Iškilminga 

atestatų įteikimo 

ceremonija  

(apdovanojimai, 

svečių 

pasisakymai). 

Mosėdžio 

parapijos 

bažnyčia 

4 a, 4 b, 3 a ir 3 b 

gimn. kl. 

auklėtojai, 

neformaliojo 

ugdymo būreliai. 

Bus iškilmingai 

įteikti atestatai ir 

pagerbti abiturientai. 

10 - 

20 

Vasaros poilsio 

stovyklos pagal 

projektus. 

Organizuoti 

turiningą ir 

kryptingą 

vaikų  

vasaros 

poilsį. 

Propaguoti  

sveiką 

gyvenseną. 

Meninė 

saviraiška, 

visuomenei 

naudinga veikla. 

Ekskursijos. 

Mosėdis     

    

 

Pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, 

projektų vadovai. 

Bus kryptingai 

organizuotas 

turiningas mokinių 

poilsis vasaros metu. 
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Rugsėjis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi  Laukiamas rezultatas 

01 Rugsėjo pirmosios 

šventė -  Laisvės ir 

taikos dienos 

paminėjimas. 

Ugdyti 

savitarpio 

supratimą. 

Puoselėti 

tapatumo, 

pasididžiavi

mo savo 

mokykla 

jausmus. 

Šv. Mišios. 

Eisena per 

miestelį. 

Deklamavimas, 

dainų 

dainavimas, 

vaidybiniai 

elementai. 

Aktų 

salė, 

bažnyčia 

Pavad. 

V. Jonkuvienė,  

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Bus pasveikinti 

mokiniai, mokytojai 

ir tėveliai su mokslo 

metų  pradžia. 

12 Papildomo ugdymo 

būrelių vadovų 

metodinis 

užsiėmimas „Būrelių 

veiklos kokybė”. 

Aptarti 

būrelių 

veiklos 

intensyvinim

o metodus. 

Aprobuoti 

būrelių 

veiklos 

programas. 

Pokalbiai. 

Programų 

analizė. 

317 

kabinetas 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Pasidalins gerąja 

programų rašymo ir 

veiklos tobulinimo 

patirtimi. 

16 Dalyvavimas 

liaudies žaidimų 

popietėje 

M.Valančiaus 

gimtinėje pagal 

kuopos projektą. 

Ugdyti 

draugiškumą 

ir 

išradingumą. 

Skatinti 

domėjimąsi 

liaudies 

papročiais. 

Vyskupo 

M.Valančiaus 

muziejuje, 

Nasrėnuose. 

Mosėdis, 

Nasrėnai 

Valančiukų 

kuopa - vad. 

V. Jonkuvienė. 

  

Valančiukai išmoks 

liaudies žaidimų, 

susidraugaus su kitais 

valančiukais. 

15 - 

26 

UK užsiėmimai  

„Pradedu kurti savo 

ateities planus pats “  

2a ir 2b gimn. kl. 

mokiniams. 

 

Skatinti 

mokinius 

domėtis savo 

karjera ir 

mokyti ją 

planuoti. 

Projekto 

pristatymas. 

Grupiniai 

darbai. 

Individualios 

užduotys. 

Aktų salė Pavaduotoja,  

UK 

koordinatorė  

V. Jonkuvienė, 

2ab klasių 

auklėtojai. 

Mokiniai bus 

supažindinti su 

mokomųjų dalykų 3-

4 gimn. klasėse 

asmeninio 

pasirinkimo 

galimybėmis. 

23  Saugaus eismo 

savaitė, „Būk saugus 

ir matomas kelyje“ 

pradinių klasių             

mokiniams. 

Supažindinti 

su saugaus 

eismo 

taisyklėmis. 

Suorganizuoti 

susitikimus ir 

praktinius 

mokymus. 

Atšvaitų 

pristatymo 

akcija, piešinių 

paroda, 

susitikimai su 

policijos 

pareigūnais. 

Klasių 

kabinetai, 

aktų salė 

A. Kleivienė, 

pradinių klasių 

metodinė grupė 

. 

Bus supažindinama 

su saugaus eismo 

taisyklėmis ir atšvaitų 

svarbą tamsiu paros 

metu. 

24 - 

28 

Integruota muzikinė 

– dailės popietė  

”M.K. Čiurlionis 

muzikoje ir dailėje“, 

skirta didžiojo 

menininko 

gimtadieniui. 

Mokiniai 

bus  

supažindinti 

plačiau su 

M.K. 

Čiurlionio 

kūryba. 

Bus ugdoma 

meno 

pajauta ir 

formuojamas 

teisingas 

klasikinių 

kūrinių 

vertinimas.   

Menininko 

asmenybės 

pristatymas. 

Dailės kūrinių 

paroda. 

Muzikinių 

kūrinių 

klausymas. 

Mokinių meninė 

saviraiška. 

Aktų salė Mokytojos; 

A. Gadeikienė, 

J. Petrauskienė, 

pavad. 

V. Jonkuvienė 

Mokiniai susipažins 

su M. K. Čiurlionio 

kūryba.  Grožėsis 

įvairiais 

M. K. Čiurlionio 

tapybos   

darbais, klausysis jo 

sukurtos muzikos.  
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26 Europos kalbų 

dienos paminėjimas.  

 

Skatinti 

domėjimąsi 

užsienio 

kalbomis. 

Ugdyti jų 

kūrybiškumą, 

lavinti kalbos 

įgūdžius. 

Akcija - 

paminėjimas. 

Konkursas, 

dainos, socialinė 

reklama. 

 

IIa. foje, 

užsienio 

kalbų 

kabinetai 

Mokyt. 

R. Dargienė, 

užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Europos kalbų dienai 

paminėti veiklos 

organizavimas. 

 

29 Akcija „Aš– mažasis 

Mosėdžio 

parapijietis“. 

Ugdyti 

katalikišku-

mą. Puoselėti 

krikščionišką-

sias vertybes. 

Dalyvavimas 

parapijos 

bažnyčios 

šv. Mykolo 

atlaiduose 

(šv. Mišios, 

procesija). 

Mosėdžio 

bažnyčia 

Valančiukų 

kuopa, (vad. 

V. Jonkuvienė) 

Mokysis gyventi ir 

bendrauti pagal 

krikščioniškąjį 

mokslą. 

30 „Rudenėlio šventė” 

priešmokyklinės 

grupės vaikams. 

Supažindinti 

su gamtos 

gėrybėmis. 

Ugdyti 

mokinukų 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius. 

Inscenizacijos. 

Žaidimai. 

Deklamavimas, 

dainavimas. 

Aktų salė Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

auklėt. 

L. Petrošienė, 

D. Noreikienė 

Popietės metu  bus 

parengta teminė 

programėlė. Vaikai 

kūrybiškai pristatys 

rudens gėrybes. 

Spalis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi  Laukiamas rezultatas 

03 Integruotas rytmetis, 

skirtas Mokytojo 

dienos šventei „Tau, 

mano mokytojau“. 

Ugdyti 

pagarbą 

mokytojui, 

skatinti 

mokinių 

išradingumą, 

kūrybiškumą. 

Eilėraščių 

deklamavimas, 

dainavimas, 

užduočių 

rengimas ir 

atlikimas. 

Aktų 

salė 

Neformaliojo 

ugdymo būrelių 

burelių vadovai, 

pavad. 

V. Jonkuvienė 

Bus pasveikinti ir 

pagerbti mokytojai, 

bus sudarytos sąlygos 

mokinių saviraiškai. 

03 - 

08 

Visuotinis (8-12kl.) 

moksleivių 

susirinkimas. 

Aptarti 

mokinių 

veiklą. 

Išsirinkti 

mokinių 

tarybą ir 

atstovus į 

gimnazijos 

tarybą 

Metų ataskaitos 

skaitymas, 

diskusija, 

rinkimai, viešas 

balsavimas. 

Aktų salė Mokinių 

prezidentas, 

gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas 

V. Pajarskas. 

Bus aptarta ir 

įvertinta moksleivių  

veikla. Bus išrinkti 

nauji nariai į tarybas. 

09 - 

30 

Popietė „Rožinio 

slėpiniai“. 

Ugdyti 

pagarbą 

rožinio 

maldingumui. 

Paskaita, 

susitikimai, 

liudijimai, 

maldingumo 

praktika. 

Tikybos  

kab. 

Mosėdžio 

bažnyčia 

Tikybos 

mokytojai: 

(M. Petrauskaitė), 

valančiukų vad. 

V. Jonkuvienė 

Išmoks panaudoti 

rožinio maldos 

praktiką: apmąstant 

Jėzaus ir Marijos 

gyvenimą. 

24 - 

28 

Ugdymosi karjerai ir 

individualių 

konsultacijų diena 

1a, 1b gimn. klasių 

mokiniams. 

Konsultuoti  

1a, 1b gimn. 

kl. mokinius 

karjeros 

ugdymosi 

klausimais ir 

padėti jiems 

apsispręsti 

dėl dalykų 

pasirinkimo. 

Mokymai. 

Individualios 

konsultacijos. 

Atskiri 

kabinetai 

UK 

koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. 

Bus suteiktos 

ugdymosi karjerai 

žinios. Jie bus 

pakonsultuoti dėl 

profesijų pasirinkimų. 
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28 Dalyvavimas 

rajoniniame 

žemaitiškų skaitymų 

konkurse. 

Lavinti 

raiškiojo 

skaitymo 

įgūdžius ir 

parengti 

mokinius 

konkursui. 

Individualus 

darbas, 

konsultacijos. 

Dalyvavimas 

šventėje. 

Skuodo 

muziejus 

Lietuvių kalbos 

mokyt. metod. 

grupė  – 

E. Petrauskienė. 

Susidomės 

žemaitiškais kūriniais 

bei tarminio skaitymo 

galimybėmis. 

28 Literatūrinių  

inscenizacijų popietė 

„Keistas vaikystės 

pasaulis“. (Projektas  

„Ateik ir pakviesk 

draugus - 10 “). 

Inscenizuoja

nt literatūros 

kūrinius 

atskleisti 

vaikystės 

pasaulio 

žavesį. 

Pristatyti  

projektą 

gimnazijos 

bendruome-

nei. 

Projekto 

pristatymas. 

Literatūrinė 

popietė su 

literatūrinėmis 

kūrinių 

inscenizacijomis.  

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė, 

projekto 

vadovai. 

Mokiniai labiau 

domėsis literatūros 

kūriniais, ugdysis 

meninius ir 

vaidybinius 

gebėjimus. 

24 - 

28 

Valančiukų kuopos 

gerumo akcija 

„Uždekime 

kiekvienam po 

žvakelę”. 

Ugdyti 

pagarbą 

mirusiesiems. 

Aplankyti ir 

sutvarkyti 

apleistus 

kapelius. 

Išvyką į 

kapines. 

Kapelių 

tvarkymas, 

žvakučių 

degimas. 

Pokalbis 

Mosėdžio 

kapinės 

Kuopos vad. -

V. Jonkuvienė, 

projekto 

vadovai. 

Vaikai aplankys ir 

sutvarkys apleistus 

kapelius. 

26-

30 

Tarpklasinis 

mergaičių ir 

berniukų komandų  

kvadrato varžybų 

turas. 

Išsiaiškinti 

geriausią 

mergaičių ir 

berniukų 

komandos 

rajoninėms 

kvadrato 

varžyboms. 

Treniruotės. 

Tarpklasinės 

varžybos. 

Atranka.  

Sporto 

salė 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A. Aklienė,  

S. Matulevičius. 

Paruošta komanda 

rajoninėms kvadrato 

varžyboms. Bus 

apdovanoti 

nugalėtojai. 

25 Socialinės veiklos 

diena – talka. 

„Tvarkome 

gimnazijos erdves“. 

Ugdyti 

mokinių 

tvarkingumo, 

atsakingumo 

įgūdžius. 

Savanoriškas 

darbas 

gimnazijos 

kieme, stadione 

ir kitose vietose.  

Gimnazi-

jos lauko 

aplinka. 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė 

D. Budrienė, 

klasių 

auklėtojai. 

Bus sutvarkytos 

gimnazijos aplinkos 

erdvės. Mokiniai 

savanorišku darbu 

prisidės prie 

gimnazijos gražios 

aplinkos kūrimo. 

26 Jaunųjų talentų šou – 

konkursas „Aš galiu 

taip – o Tu?“ 

Organizuoti 

jaunųjų 

gimnazijos 

talentų 

varžytuves. 

Išsiaiškinti 

geriausius ir 

pasirengti 

rajono 

konkursui. 

Linksmos 

varžytuvės. 

Vertinimai. 

Aptarimas. 

Atranka ir 

kelialapiai į 

rajoninį 

konkursą. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė ir 

estetinių dalykų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus sudarytos 

sąlygos talentų 

meninei saviraiškai. 

Bus atrinkti 

geriausieji į rajono 

konkursą. 
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Lapkritis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

02 Ugdymosi karjerai ir 

individualių 

konsultacijų diena 5 

– 8 kl. klasių 

mokiniams. 

Konsultuoti  

5-8 kl. 

mokinius 

karjeros 

ugdymosi 

klausimais ir 

padėti jiems 

apsispręsti 

dėl profesijų 

pasirinkimo. 

Mokymai. 

Individualios 

konsultacijos. 

Atskiri 

kabinetai 

UK 

koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. 

Bus suteiktos 

ugdymosi karjerai 

žinios 5 - 8  klasėms. 

Jie bus pakonsultuoti 

dėl profesijų 

pasirinkimų . 

08 Projektinė diena 

„Visi žaidžiame 

krepšinį” (projektas 

„Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos - 

10”), skirta 

Pasaulinei Jaunimo 

dienai pažymėti. 

Tęsti 

Mosėdžio 

krepšinio 

tradicijas. 

Stiprinti 

bendradar-

biavimo 

ryšius tarp 

mokyklos ir 

seniūnijos 

bendruome-

nės. 

Varžybos tarp 

moksleivių, 

jaunimo, 

mokytojų ir 

veteranų, 

studentų 

komandų. 

Individualios 

rungtys. 

Sporto 

salė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė - 

projekto 

vadovai ir  kūno 

kultūros 

mokytojai. 

 

Mokiniai, studentai ir 

tėveliai žais krepšinį 

kartu. Bus ugdoma 

kartų tarpusavio 

tolerancija ir tęsiamos  

sportinės tradicijos. 

14 Tarptautinės 

„Tolerancijos 

dienos“ paminėjimas 

pilietiškumo 

akcijomis. 

Ugdyti 

mokinių 

draugiškumą, 

tarpusavio 

supratimą ir 

toleranciją 

kitokiam. 

„Draugystės 

knygos“ kūrimo 

akcija, 

pokalbiai, klasės 

valandėlės, 

video filmai ir 

jų aptarimai. 

Aktų salė, 

kabinetai, 

IIa. fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė 

D. Budrienė  

D. Noreikienė,  

klasių 

auklėtojai. 

Pagerės mokinių 

tarpusavio 

bendravimo kultūra ir 

supratingumas. 

Sumažės patyčių. 

17 - 

22 

Saugaus eismo 

akcijos „Atšvaitai“ 5 

- 8 kl. ir 1 - 4 gimn. 

klasių mokiniams bei 

mokytojams. 

Priminti 

saugaus 

eismo 

taisykles 

kelyje. 

Išdalinti 

atšvaitus 

visoms 

gimnazijos 

klasėms ir 

mokytojams. 

Popietė 

„Atšvaitai“ 5-8 

kl. mokiniams, 

atšvaitų 

dalinimo akcija 

1-4 gimn. kl. 

mokiniams ir  

mokytojams. 

Aktų 

salė,  

kabinetai. 

Pavad. 

V. Jonkuvienė ir 

„Drąsinkime 

ateitį“ darbo 

grupė. 

Bus prisimintos  

saugaus eismo 

taisykles ir išdalinti 

atšvaitai mokiniams 

ir mokytojams. 

05 - 

30 

Tarpklasinės 

krepšinio varžybos. 

 

Išsiaiškinti 

geriausią 

mergaičių ir 

berniukų 

komandas 

rajoninėms 

krepšinio 

varžyboms. 

Treniruotės. 

Tarpklasinės 

varžybos. 

Atranka.  

Sporto 

salė 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A. Aklienė,  

S. Matulevičius 

Bus paruoštos 

komandos rajoninėms 

krepšinio varžyboms. 

Bus apdovanotos 

klasės – nugalėtojos. 
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26 Literatūrinių  

inscenizacijų popietė 

5 – 8 kl., skirta 

H. K. Anderseno ir 

V. Žilinskaitės 

jubiliejinėms 

sukaktims paminėti. 

(Projektas  „Ateik ir 

pakviesk draugus“). 

Inscenizuo-

jant 

literatūros 

kūrinius 

atskleisti 

vaikystės 

pasaulio 

žavesį. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokinių 

saviraiškai. 

Pristatyti  

projektą 

gimnazijos 

bendruome-

nei. 

Projekto 

pristatymas. 

Literatūrinė 

popietė su 

literatūrinėmis 

kūrinių 

inscenizacijomis.  

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė, 

klasių 

auklėtojai. 

Pasirengs ir suvaidins 

ištraukas iš žinomų 

H. K. Anderseno ir 

V. Žilinskaitės 

kūrinių. Bus 

sudarytos sąlygos 

mokiniams atskleisti 

savo kūrybinius 

gebėjimus. 

28 Krikščioniško 

atsinaujinimo diena 

bažnyčioje 

katalikiškų 

organizacijų 

nariams. Jaunimo 

rekolekcijos. 

Mokysis 

bendražmo-

giškų 

vertybių 

suvokimo ir 

jų inter-

pretavimo.  

Paskaitos, 

liudijimai. 

Darbas grupėse, 

susikaupimo 

vakaras. 

Bažnyčia, 

gimnazija 

Ateitininkų 

kuopa - vad. 

M. Petrauskaitė, 

valančiukų 

kuopa -vad. 

V. Jonkuvienė. 

Mokės apie savo 

tikėjimą kalbėtis su 

kitais bendraamžiais. 

Gebės apginti savo 

įsitikinimus. 

Gruodis 

Data Renginio 

pavadinimas 

Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi  Laukiamas rezultatas 

03 Adventinis  rytmetis 

„Kalėdų laukimas“. 

Mokytis 

atpažinti  

katalikiško 

gyvenimo 

akcentus ir 

atskleisti 

Kalėdų 

laukimo 

subtilybes.  

Susikaupimo ir 

apmąstymų 

pusvalandis. 

Pamąstymas- 

meditacija. 

Pamąstymai, 

giesmės, 

šv. Rašto 

skaitymas. 

Mosėdžio 

gimnazija 

Tikybos 

mokytojos:   

A. Jonušienė,  

M. Petrauskaitė. 

Žinos katalikiško 

gyvenimo akcentus. 

Gebės kelti gyvenimo 

prasmės klausimus. 

07 - 

14 

Išvyka į  Eurolygos 

varžybas (projektas 

„Sportas –mūsų 

aistra ir tradicijos  - 

10“). 

Skatinti 

domėjimąsi 

krepšiniu. 

Apdovanoti 

aktyviausius 

projekto 

dalyvius. 

Išvyka, 

ekskursija 

Kaune. 

Krepšinio  

varžybų 

stebėjimas. 

Kauno 

sporto 

halė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

projekto vadovai, 

kūno kultūros 

mokytojai. 

Bus apdovanoti 

išvyka ir paskatinti 

aktyviausi projekto 

dalyviai. 

06 - 

10 

Šventinis Kalėdinės 

eglutės gimnazijos 

kieme įžiebimas. 

Ugdyti 

mokinių 

kūrybiškumą 

ir estetinį 

skonį. 

Skatinti 

šventės 

laukimą. 

Šventinis 

eglutės 

įžiebimas, 

šokiai ir dainos. 

Gimnazi-

jos kiemas 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Bus įžiebta kalėdinė 

eglutė ir sukurta 

švenčių laukimo 

nuotaika. 

08 - 

15 

Aktų salės puošimas. 

Mokyklos fojė ir 

koridorių puošimas 

Ugdyti 

kruopštumą ir 

pareigingumą 

ir lavinti 

meninį skonį. 

Dekoracijų 

rengimas. 

Aktų salės ir 

mokyklos 

erdvių 

puošimas. 

Aktų salė 

ir kitos 

erdvės 

1ab gim. ir 2ab 

gim. klasių 

auklėtojai.  

Bus skoningai 

papuošta aktų salė, 

mokyklos koridoriai. 
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17 - 

24 

Adventinis rytmetis 

„Katalikiškoji šventė 

– Kalėdos“. 

Puoselėti 

krikščioniš-

kąsias 

tradicijas. 

Ugdyti 

mokinių 

kūrybiškumą. 

Prakartėlės. 

Popietė– 

susitikimas su 

bažnyčios 

atstovais. 

II a. fojė Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai, 

tikybos mokytojai, 

parapijos 

klebonas. 

Ugdysis teisingas 

krikščioniškų  

tradicijų supratimus.  

15 - 

23 

Kalėdinių puokščių, 

eglučių paroda 

„Visi laukiame 

švenčių”. 

Ugdyti meninį 

skonį, lavinti 

puokščių 

komponavimo 

įgūdžius. 

Puokščių 

komponavimas. 

Eglučių paroda. 

Vertinimas ir 

apdovanojimai.  

I, II a. 

fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

klasių auklėtojai, 

dailės mokytojai. 

Ugdysis   grožio 

supratimą. Bus 

sukurtos originalios 

kompozicijos. 

23 - 

27 

Valančiukų kuopos 

Kalėdinis žiburėlis 

„Prisiminkime 

geriausias metų 

akimirkas”. 

Sudaryti 

sąlygas 

prisiminti ir 

įvertinti 

metų veiklą. 

Sveikinimai ir 

palinkėjimai. 

Prisiminimų 

pusvalandis. 

317 kab. Valančiukų 

kuopos taryba  ir 

vadovė 

V. Jonkuvienė. 

 

Prisimins gražiausias 

buvusias veiklas 

momentus ir 

pasveikins vieni 

kitus. 

23 Adventinė Kūčių 

popietė „Pabūkime 

kartu“. 

Padėti 

suvokti 

krikščionišk

ų švenčių 

prasmę. 

Propaguoti  

katalikiškus 

papročius.  

Skaitiniai iš Šv. 

Rašto, 

apmąstymai. 

Popietė prie 

Kūčių stalo. 

 104 kab. Tikybos 

mokytojai, 

estetinių dalykų 

metodinė grupė.  

Bus surengta 

kolektyvo popietė 

prie Kūčių stalo ir 

prisimintos tradicijos. 

15 - 

20 

Išvyka  pagal 

projektą  „Ateik ir 

pakviesk draugus – 

10”. 

Padovanoti  

išvyką  į 

teatrą 

mažiesiems 

artistams 

pagal 

projektą. 

Ekskursija. 

Spektaklio 

žiūrėjimas. 

Muzikinis 

teatras 

Valančiukų 

kuopa, vad. 

V.Jonkuvienė ir 

projekto vadovai. 

Bus suorganizuota 

šventinė mokinių 

išvyka į teatrą. 

17 - 

24 

Kalėdinė palyda ir 

sveikinimų 

išnešiojimo akcija 

(administracijoje, 

bibliotekoje, klasėse). 

Skatinti   

moksleivių 

kūrybiškumą. 

Ugdyti 

teisingą 

kalėdinių 

švenčių 

suvokimą. 

Kalėdinių 

sveikinimų ir 

dovanėlių 

dalinimo akcija. 

Klasės,    

biblioteka, 

II a. fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė ir 

klasės seniūnų 

taryba. 

Išmoks tinkamai 

švęsti šventes. 

Mokysis išradingai 

pasveikinti kitus. 

27 - 

30 

Naujųjų metų 

karnavaliniai vakarai 

ir diskotekos. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokinių 

saviraiškai ir 

veiklai. 

Ugdyti 

kultūringo 

šventimo 

įgūdžius. 

Vaidinimai 

grupėse. 

Individualios 

kaukės. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė ir 

8a, 8b
 
ir 4a, 4b

 

gim. kl. mokiniai 

bei auklėtojai.  

Bus sudarytos 

galimybės moksleivių 

meninei saviraiškai ir 

saviveiklai. 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė. 
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XV. LIETUVIŲ KALBOS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas Vykdytojai Laikas Laukiamas rezultatas 

1.  Dalyvavimas  

rajoninėje 9-10 ir 

11-12 klasių 

lietuvių kalbos 

olimpiadoje. 

E. Petrauskienė R. Staškuvienė,  

L. Kaupienė 

01-27 Mokiniai galės palyginti 

savo žinias ir gebėjimus su 

kitais olimpiados 

dalyviais, mokytojos 

matys, į ką labiau reikėtų 

atkreipti dėmesį. 

2.  Dalyvavimas 

bibliotekos 

projekte 

„Renkame 

geriausią metų 

knygą“. 

R. Staškuvienė R. Staškuvienė Sausio 

mėn. 

Mokiniai sužinos apie 

populiariausius kūrinius, 

daugiau domėsis 

naujausiomis knygomis, 

skaitys jas. 

3.  Dalyvavimas 

meninio skaitymo 

konkursuose – 

Žemaitiškų 

skaitymų, 

„Tramtatulis“ ir 

kt. 

E. Petrauskienė B. Lukošienė Vasario - 

lapkričio 

mėn. 

Mokiniai atstovaus 

mokyklai, išmoks raiškiai 

skaityti tekstus. 

4.  Dalyvavimas 

rašinių 

konkursuose 

(epistolinių 

rašinių, pasakų ir 

kt.). 

E. Petrauskienė Visos grupės 

narės 

Sausio – 

lapkričio 

mėn. 

Giliau domėsis istoriniais 

ir visuomeniniais procesais 

mūsų šalyje, parašys savo 

stebėjimais ir kultūrine bei 

literatūrine patirtimi 

pagrįstus rašinius. 

5.  Vertinimo ir 

įsivertinimo 

informacijos 

taikymas 

tolimesniam 

veiklos 

planavimui ir 

organizavimui. 

Sustojimo 

pamokos 

apibendrinimas. 

Aplanko ir 

reziumė 

ruošimas. 

 

E. Petrauskienė Visos grupės 

narės 

Vasario 

mėn. 

Bus apžvelgti mokinių 

vertinimai ir įsivertinimai, 

analizuojami pamokų 

trūkumai, parengta 

reziumė apie jo naudą. 

Grupė numatys 

kompetenciją, kurią stebės 

ir vertins pamokose du 

pusmečius. 

6.  Atviros pamokos R. Staškuvienė R. Staškuvienė Per visus Pademonstruos IT 
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panaudojant IT, 

akcentuojant 

individualios 

pažangos 

įsivertinimą, 

kūrybiškumą. 

E. Petrauskienė metus pritaikymo galimybes 

mokant ir įsivertinant 

pažangą pamokoje, 

galimybes mokinių 

kūrybiškumui ugdyti. 

7.  Mokinių 

gebėjimo susirasti 

informaciją 

įvairiuose 

šaltiniuose 

stebėjimas ir 

vertinimas. 

E. Petrauskienė Visos grupės 

narės 

Per visus 

metus 

Pamokų metu bus 

stebimas mokinių 

gebėjimas rasti informaciją 

šaltiniuose, vertinamas 

kaupiamaisiais pažymiais 

ir atliekama lyginamoji I ir 

II pusmečių rezultatų 

analizė. 

8.  Mokyklinė 6, 8 

klasių olimpiada. 

L. Kaupienė E. Petrauskienė, 

R. Staškuvienė 

Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo 

žinias, bus atrinkti rajono 

olimpiados dalyviai. 

9.  Rajoninės lietuvių 

kalbos olimpiados 

6, 8 klasėms 

rengimas. 

E. Petrauskienė Visos grupės 

narės 

Balandžio 

mėn. 

Mokytoja L.Kaupienė 

dalyvaus parengiant 

užduotis, kitos narės 

organizuos olimpiadą.  

10.  Modulių ir 

pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos, 

anotacijų 

parengimas. 

E. Petrauskienė Visos narės Kovo 

mėn. 

Pasiūlys modulius ir 

pasirenkamuosius dalykus 

kitiems mokslo metams.  

11.  Literatūros ir 

gerosios patirties 

studijavimas apie 

mokinio 

individualios 

pažangos 

stebėjimo, 

pamatavimo ir 

fiksavimo 

metodus ugdymo 

procese. 

L. Kaupienė Visos narės Iki 

balandžio 

pabaigos 

Atsirinks iš rastų ir 

išbandytų metodų 3 

tinkamiausius grupės 

darbui, juos pristatys 

balandžio 29 d. 

metodiniame susirinkime. 

12.  Mokinio indivi-

dualios pažangos 

stebėjimo, pama-

tavimo ir fiksa-

vimo metodų prak-

tinis taikymas 

ugdymo procese. 

L. Kaupienė Visos narės Iki 

gruodžio 

mėn. 

Praktiškai bandys taikyti 

pasirinktus metodus ir 

nustatys jų naudą; 

informuos auklėtojus apie 

ugdytinių individualią 

pažangą; pasidalins gerąja 

patirtimi susirinkime. 

13.  Ugdymo planų E. Petrauskienė Visos narės I pusmetį Panagrinės 2014 m. 
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svarstymas ir 

pasiūlymų 

teikimas. 

Ugdymo plano 

įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

ugdymo plano 

įgyvendinimą; detaliai 

išanalizuos būsimąjį 

ugdymo planą ir pateiks 

siūlymus, susijusius su 

veikla mokykloje. 

14.  Bandomųjų 

egzaminų 

rezultatų 

aptarimas 

metodinėje 

grupėje. 

Individualūs 

pokalbiai su 

mokiniais ir 

tėvais. 

E. Petrauskienė Visos 4 gimn. 

klasių 

mokytojos 

Vasario 

– kovo 

mėn. 

Bus nustatytos didžiausios 

žinių spragos ir gebėjimų 

trūkumai ir individualiai 

aptartos mokinio 

galimybės laikant 

egzaminą. 

15.  Pasiūlymų dėl 

bandomųjų 

egzaminų 

pažymių atitikties 

pasiekimų 

lygiams 

svarstymas. 

E. Petrauskienė Visos narės Vasario 

mėn. 

Apsvarstys pateiktas 

konvertavimo lenteles ir 

priims nutarimą jomis 

naudotis vertinant 

bandomuosius egzaminus. 

 

 

16.  Dalyvavimas 

Anykščių A. 

Baranausko 

muziejaus 

skaitymo 

skatinimo 

projekte (pasakų 

kūrimas ir 

iliustracijų knygai 

– fotografijų 

pristatymas) 

R. Staškuvienė Visos ratelio 

narės 

Vasario 

– kovo 

mėn. 

Kurs pasakas ir paruoš 

reklamą skaitytai knygai – 

fotonuotrauką su 

aprašymu. Skatins skaityti 

knygas. 

 

 

 

17.  Kalbiname 

„Anykščių šilelį“ 

(poemos iliustra-

vimo fotografijo-

mis paroda moky-

kloje ir bendruo-

menėje, skirta 

poeto A.Bara-

nausko 180-ioms 

gimimo metinėms) 

R. Staškuvienė Visos grupės 

narės 

Balandžio 

- gegužės 

mėn. 

Perskaitę poemą suras 

patinkantį jos fragmentą, 

kuriam sukurs iliustracijas 

– menines fotografijas, 

kurias demonstruos 

parodoje mokykloje ir už 

jos ribų. 

18.  Gimtosios kalbos V. Jonkuvienė Visos narės Kovo – Mokiniai pasitikrins ir bus 
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įskaita 

abiturientams. 

balandžio 

mėn. 

įvertinti jų viešojo 

kalbėjimo gebėjimai. 

19.  Individualių 

vertinimo sistemų 

atnaujinimas ir 

pasiūlymų 

teikimas 

veikiančios 

bendros vertinimo 

sistemos 

tobulinimui. 

E. Petrauskienė Visos narės Rugsėjo 

mėn. 

Aptars ir nusistatys 

vieningą lituanistėms 

sistemą, pateiks 

pasiūlymus mokyklos 

sistemai tobulinti. 

20.  Vaidinimų 

popietė 5–8 

klasėms, skirta 

H. K. Anderseno 

ir V. Žilinskaitės 

jubiliejams 

paminėti. 

V. Jonkuvienė Visos grupės 

narės 

Lapkričio 

mėn. 

Pasirengs ir suvaidins 

ištraukas iš žinomų 

H. K. Anderseno ir V. 

Žilinskaitės kūrinių. 

Atskleis savo kūrybinius 

gebėjimus. 

21.  Bendradarbiavim

as su biblioteka, 

kitų metodinių 

grupių nariais 

organizuojant 

renginius. 

R. Staškuvienė, 

V. Jonkuvienė 

Visos narės Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Įsijungs į komandas ir 

dalyvaus integruotuose 

renginiuose. 

22.  Dalyvavimas 

projektuose – 

būdas sėkmingam 

ir netradiciniam 

vaiko ugdymui. 

R. Staškuvienė L. Kaupienė,  

E. Petrauskienė, 

V. Jonkuvienė 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Pakeis mokymo aplinką ir 

dalyvaus netradicinėse 

veiklose su savo 

mokiniais. 

23.  Dalyvavimas 

Šilutės r. „Saulės“ 

gimnazijos 

projekte „Gerasis 

skaitymo virusas“ 

V. Jonkuvienė Visos grupės 

narės 

Spalio – 

kovo 

mėn. 

Bus skatinamas mokinių 

skaitomumas. Bus 

surengta 5-8 kl. viktorina 

ir apdovanoti daugiausiai 

perskaitę knygų mokiniai. 

24.  Tarpinis grupės 

veiklos rezultatų 

pasitikrinimas. 

 

 

E. Petrauskienė Visos grupės 

narės 

Birželio 

mėn. 

Koreguos darbo planą, 

parengs ataskaitą. 

25.  Mokyklinių ir 

valstybinių 

egzaminų 

rezultatų analizė. 

L. Kaupienė B. Lukošienė, 

E. Petrauskienė  

Rugsėjo 

mėn. 

Matys, į ką reikėtų 

atkreipti dėmesį ruošiant 

kitų metų egzaminui. 

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė  E. Petrauskienė. 
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XVI. UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas Dalyviai Laikas Formos Laukiamas rezultatas 

1.  Užsienio kalbų 

metodinės 

grupės veiklos 

plano 2015 m. 

aptarimas. 

R. Dargienė 

 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Sausio 

mėn.  

Diskusija, 

aptarimas. 

Numatytos veiklos 

planui. 

2.  Iš visų dalyvau-

jančių mokinių 

išrinkti gabiau-

sius, galinčius 

dalyvauti 

rajoninėje anglų 

k. olimpiadoje. 

R. Dargienė Gabieji 3 

gimn. kl. 

mokiniai 

 

Sausio 

mėn. 

Atranka į 

anglų 

kalbos 

rajoninę 

olimpiadą. 

Paruošti mokiniai 

anglų k. 3 gimn. 

klasių rajoninei 

olimpiadai. 

3.  Užsienio kalbų 

metodinės 

grupės veiklos 

plano 2015 m. 

sudarymas.  

R. Dargienė 

 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

01-28 Diskusija, 

aptarimas. 

Darbo 

organizavimas pagal 

numatytą veikos 

planą. 

4.  Mokinių I 

pusmečio 

rezultatų 

įsivertinimas. 

Vertinimo ir įsi-

vertinimo 

informacijos 

taikymas 

tolimesniam 

veik-los 

planavimui ir 

organizavimui. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Mokiniai. I vasario 

savaitė 

„Sustojimo 

pamoka“, 

aptarimas. 

Surasti optimaliausią 

variantą mokinių 

mokymosi rezultatų 

įsivertinimui. 

Mokytojas gaus 

informaciją apie 

kiekvieną vaiką. 

5.  Dalyvavimas 

užsienio kalbų 

„Kengūros“ 

konkurse. 

R. Dargienė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Mokiniai 02- 25 Konkursas Turimų žinių 

pritaikymas ir 

pasitikrinimas. 

6.  BP pasiekimų 

lygių ir pažymio 

atitikties bei 

pažymio ir brandos 

egzamino 

įvertinimo balais 

santykio aptarimas. 

R. Dargienė 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Vasario- 

kovo 

mėnuo 

Diskusija, 

aptarimas 

Bus susipažinta su 

naujais vertinimo 

atitikčių santykiais, 

vyks jų aptarimas 

siekiant sėkmingo jų 

taikymo praktikoje.  
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7.  Bandomųjų 

brandos 

egzaminų 

rezultatų analizė- 

aptarimas. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

03-18 Aptarimas Išsiaiškinsime esamą 

padėtį, pedagogų 

tarybos posėdyje 

pateiksime 

prognozes. 

8.  Skatinti mokinių 

domėjimąsi 

užsienio 

kalbomis, ugdyti 

kūrybiškumą, 

kelti mokinių 

mokymosi 

motyvaciją, iš 

visų 

dalyvaujančių 

mokinių atrinkti 

geriausius, 

galinčius 

dalyvauti 

konkurse. 

L. Klovienė 

A. Andri-

jauskienė 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai, 

įvairių kl. 

Moksleivių 

grupės 

Kovo 

mėn. 

Atranka į 

konkursą. 

Pasirodymas 

konkurse „Užsienio 

kalbos atveria duris į 

pasaulį“.  

9.  Netradicinės 

užsienio kalbų 

pamokos.   

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Mokiniai Metų 

eigoje 

Pamokos, 

aptarimas.  

Pravestos pamokos, 

pasidalinta patirtimi.  

10.  Iš visų 

dalyvaujančių 

mokinių išrinkti 

gabiausius, 

galinčius 

dalyvauti 

rajoninėje rusų k. 

olimpiadoje. 

R. Vičiuvienė, 

A. Ancevi-

čienė 

Gabieji 7- 

8klasių, 1 

gimn. klasių 

mokiniai 

 

 

Kovo  

3-4d. 

 

 

 

Rusų 

kalbos 

mokyklinė 

olimpiada. 

Paruošti mokiniai 

rusų k. 7-8 klasių, 

1 gimn. klasių 

rajoninei olimpiadai. 

11.  Iš visų 

dalyvaujančių 

mokinių išrinkti 

gabiausius, 

galinčius 

dalyvauti 

rajoninėje anglų 

k. olimpiadoje. 

R. Dargienė 

L. Klovienė 

L. Alšaus-

kaitė 

 

 

Gabieji 

7 klasių, 

1 gimn. 

klasių 

mokiniai 

 

2015m. 

kovo 

mėn.  

I savaitė. 

Mokyklinė 

anglų 

kalbos 

olimpiada. 

Paruošti mokiniai 

anglų k. 7 klasių, 

1 gimn. klasių 

rajoninei olimpiadai. 

12.  Aptarti modulių 

bei 

pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlą. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

2015m. 

kovo 

mėn. 

Modulių, 

pasirenka-

mųjų 

dalykų 

pasiūlos 

aptarimas. 

Modulių, 

pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos 

teikimas metodinei 

tarybai.  
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13.  Literatūros ir 

gerosios patirties 

studijavimas apie 

mokinio indivi-

dualios pažangos 

stebėjimo, pama-

tavimo ir 

fiksavimo 

metodus ugdymo 

procese. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

2015m. 

balandžio 

mėn. 

Savišvieta, 

metodinis 

užsiėmimas 

Bus atrinkti 

literatūroje rasti arba 

kolegų išbandyti 

pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo būdai, 

tinkantys užsienio 

kalbų pamokoms; 

pasiruošta jų 

pristatymui 

bendruomenei. 

14.  Iš visų dalyvau-

jančių mokinių 

išrinkti geriausiai 

mokančius 

vokiečių kalbą. 

A. Andri-

jauskienė 

Gabieji 8 kl. 

Mokiniai 

 

2015m. 

balandžio 

mėn.   

Mokyklinė 

vokiečių 

kalbos 

olimpiada. 

Paruošti mokiniai 

vokiečių k. 8 klasių 

rajoninei olimpiadai.  

 

 

15.  Metodinis 

užsiės-mimas 

„Supažindinimas 

su SMART 

lentos ir Itools 

panaudojimu 

užsienio kalbų 

pamokose“. 

L. Klovienė Užsienio 

kalbos 

mokytojai. 

2015m. 

balandžio 

mėn. 

Metodinis 

užsiėmimas 

Mokytojai susipažins 

su išmaniosios lentos 

ir programų 

galimybėmis. 

16.  Edukacinių 

erdvių 

panaudojimo 

galimybės anglų 

kalbos 

pamokoje. 

L. Alšaus-

kaitė 

5 klasės 

mokiniai 

2015m. 

balandžio 

mėn. 

Atvira 

pamoka 

Mokytojai turės 

galimybę stebėti 

kolegės pamoką, 

pasisemti gerosios 

patirties ir dalyvaus 

pamokos aptarime. 

17.  Pasiūlymų 

ugdymo planui 

2015/2017 

mokslo metams 

pateikimas.  

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

2015m. 

05 mėn. 

Aptarimas, 

pasiūlymų 

pateikimas. 

 

Pateikti pasiūlymai 

dėl 2015/2017 m. m. 

ugdymo plano. 

18.  Aptarti 

metodinės 

grupės pusmečio 

veiklą. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai. 

2015-06 

mėn. 

Aptarimas, 

ataskaita. 

Metodinės grupės 

pusmečio veiklos 

analizės įvertinimas 

19.  Papildyti ir pako-

reguoti  metodi-

nės veiklos sritis. 

Aptarti egzaminų 

rezultatus ir iški-

lusias problemas. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai. 

2015-09 

mėn. 

Aptarimas, 

analizė. 

Veiklos plano 

papildymas. 

Egzaminų rezultatų 

analizė ir 

įvertinimas. 
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20.  Individualių 

vertinimo 

sistemų  

atnaujinimas. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai. 

2015m. 

rugsėjo 

IV 

savaitė. 

Aptarimas Bus peržiūrėtos, 

aptartos ir 

atnaujintos turimos 

vertinimo sistemos 

siekiant jų 

konkretumo ir 

bendrumo. 

21.  Skatinti 

moksleivius 

domėtis užsienio 

kalbomis, ugdyti 

kūrybiškumą. 

 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Užsienio 

kalbų mo-

kytojai, vy-

resnių kla-

sių moks-

leiviai. 

09-26 Akcija-

paminėji-

mas. 

Europos kalbų dienai 

paminėti veiklos 

organizavimas. 

 

22.  Aprobuoti ilga-

laikius ir trum-

palaikius planus 

ir individualias 

programas, 

aptarti jų formą ir 

turinį, atitikimą 

pagal standartus 

ir bendrąsias 

programas. 

Užsienio 

kalbų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai. 

2015-09 

mėn. 

Aptarimas, 

analizė. 

Išanalizuoti ir 

aprobuoti teminiai 

planai ir 

individualios 

programos. 

23.  Gabiausių 

užsienio kalbų 

žinovų rinkimų 

savaitė. 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai, 

mokytojai 

partneriai, 

mokiniai. 

 

2015- 

kovo 

mėn.  

Pasiekimų 

patikrini-

mas 

Išsiaiškinti geriausiai 

mokančius kalbas.  

24.  Pasirinktas 

pažangos stebėji-

mo, pamatavimo 

ir fiksavimo for-

mos taikymas 

praktinėje 

veikloje. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai, 

mokiniai 

Per 

metus 

Informa-

cijos 

kaupimas, 

jos apdo-

rojimas, 

pokalbiai 

su 

mokiniais. 

Bus sekama 

individuali mokinių 

pažanga. 

25.  Dalyvavimas  

E-TWINNING 

projektuose. 

R. Pladienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai, 

mokiniai 

Per 

metus 

Dalyvavi-

mas 

projekte, 

užduočių 

vykdymas.  

 

Moksleiviai ir 

mokytojai įsitrauks į 

tarptautinius 

projektus.  
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26.  Seminaruose 

įgytos patirties 

sklaida.  

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai. 

Per 

metus 

Įgytos 

patirties 

perteiki-

mas, 

aptarimas, 

diskusija.  

Pasidalijimas 

patirtimi.  

27.  Dalyvavimas 

rajoninėse 

olimpiadose ir 

konkursuose.  

R. Dargienė 

Dalykų 

mokytojai 

Užsienio 

kalbų 

mokytojai, 

mokiniai 

Per 

metus 

Olimpiada, 

pasirody-

mai 

Atliktos užduotys, 

paruošti pasirodymai 

28.  Aptarti 

metodinės 

grupės veiklą. 

Išsirinkti 

metodinės 

grupės 

pirmininką. 

R. Dargienė Užsienio 

kalbų 

mokytojai 

2015-12 

mėn. 

Aptarimas, 

ataskaita. 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

veiklos analizė ir 

įvertinimas. Išrinktas 

metodinės grupės 

pirmininkas. 

 

Metodinės grupės pirmininkė R. Dargienė. 
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XVII. 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 2015 m. 

2 Mokinių pasiekimų vertinimo ir 

įsivertinimo rezultatų analizė. 

I. Kaniavienė Vasario 

mėn. 

Birželio 

mėn. 

Apklausos rezultatų analizė. 

Parengtas įsivertinimo 

formų aplankas ir padarytos 

išvados. 

3. 4 gimn. kl. mokinių apklausa  

dėl pasirengimo brandos 

egzaminams konsultacinių 

valandų. 

I. Kaniavienė Vasario 

mėn. 

Sudaryti mokinių sąrašą, 

norinčių papildomai 

mokytis  matematikos, 

fizikos. 

4. Detalaus užduočių procentinės 

dalies su brandos egzamino 

įvertinimo balais išskirstymo ir 

atitikties pažymiui, projekto 

svarstymas. 

I. Kaniavienė Vasario 

mėn. 

Analizuoti pateiktą projektą  

ir teikti siūlymus. 

5. Matematikos mokyklinė 

olimpiada 1 b gimn. kl, 

6-8 klasių mokiniams. 

I. Kaniavienė 

D. Šiaulienė 

Vasario 

mėn. 

Mokiniai atrinkti dalyvauti 

rajoninėje olimpiadoje. 

Motyvacijos skatinimas. 

6. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

Mokytojai Kovo 

mėn. 

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

mokiniams parengtas 

modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų sąrašas. 

7. Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA-2015“. 

I. Kaniavienė Kovo 

19 d. 

Didesnis procentas, negu 

2014m., mokinių dalyvaus 

tarptautiniame matematikos 

konkurse 

„KENGŪRA-2015“. 

8. Literatūros ir gerosios patirties 

studijavimas apie mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir 

pamatavimo metodų taikymą 

ugdymo procese. 

Mokytojai Balandžio 

mėn. 

Išplėstiniame susirinkime 

pristatyti ne mažiau kaip 3 

labiausiai priimtinus 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pamatavimo 

metodus. 

9. 2014-2015 m. m. ugdymo plano 

vykdymo analizė. 

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Išskirtos geros ir tobulintos 

ugdymo veiklos sritys. 

10. Bendrųjų ugdymo planų 

svarstymas 2015-2016 m. m. 

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Bendrųjų ugdymo planų 

analizė ir parengti siūlymai 

gimnazijos ugdymo plano 

sudarymui. 

11. Metodinės grupės veiklos plano  

įgyvendinamo tarpinis 

vertinimas. 

I. Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Analizuotos sėkmės ir 

nesėkmės, bei jų priežastys 

įgyvendinant grupės veiklos 

planą. 

12. Gimnazijos mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašo svarstymas. 

A. Drakšas Vasario – 

birželio 

mėn. 

Pateikti siūlymai mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo  tvarkos aprašo 

koregavimui. 
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13. Metodinės grupės narių parengtų 

teminių planų ir programų 

analizė. 

I. Kaniavienė Rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai 

matematikos, fizikos, 

informacinių technologijų 

bei siūlomų programų 

planai. 

14. Valstybinių brandos egzaminų ir 

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. 

15. Dalykų mokytojai renka 

informaciją apie individualias 

mokinių kompetencijas. 

I. Kaniavienė Visus 

metus 

Surinktą informaciją teikia 

klasės auklėtojui  ir 

kolegoms. 

16. Dėstomų dalykų mokytojai 

atnaujina individualias vertinimo 

sistemas. 

I. Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Parengtos matematikos, 

fizikos, informacinių 

technologijų vertinimo 

sistemos. 

17. Mokytojai taiko praktiškai 

pasirinktą pažangos stebėjimo, 

pamatavimo ir fiksavimo formą 

pamokose. 

Mokytojai Iki 

gruodžio 

mėn. 

Kiekvienas mokytojas 

surinks informaciją apie 

savo pamokose taikytas 

formas, sėkmes bei 

koreguotinus dalykus. 

.18. Dalyvavimas matematikos, 

fizikos, informacinių 

technologijų olimpiadose, 

konkursuose. Rezultatų analizė. 

A. Krištapavičius Pagal 

olimpiadų 

planą 

Laimėtos prizinės vietos 

rajoninėse olimpiadose. 

19. Metodinės grupės veiklos 

analizė,  prioritetų numatymas 

sekantiems metams. 

I. Kaniavienė Gruodžio 

mėn. 

Parengta metodinės grupės 

metinė veiklos ataskaita. 

Parengtas SWOT-as. 

20. IKT panaudojimas matematikos  

pamokose. 

A. Šverienė Kovo 

mėn. 

Susitikimas su Akmenės 

sav. Ramučių gimnazijos 

matematikos mokytojais. 

21. Fizikos pamoka netradicinėje 

aplinkoje 

A. Krištapavičius Spalio 

mėn. 

Atvira fizikos pamoka. 

Edukacinių erdvių 

panaudojimas pamokoje. 

22. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

Mokytojai Visus 

metus 

Pagal poreikį ir galimybes 

dalyvauja seminaruose, 

kursuose. Gautą informaciją 

perteikia metodinių 

užsiėmimų metu. 

Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Irena Kaniavienė. 
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XVIII. GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS 

VEIKLOS PLANAS  
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1.  Pilietiškumo ugdymas minint  

Sausio 13-ąją, Vasario 16 - ąją. 

L. Sėlenienė 

E. Macevičienė  

Sausio, 

vasario 

mėn. 

Parengtos  programėlės, 

stendai. 

2.  Ruošimas ir dalyvavimas 

rajoninėse, respublikinėse ir 

tarptautinėse  olimpiadose, 

konkursuose, pilietinėse 

akcijose, konferencijose. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per 

metus 

Mokiniai ir mokytojai 

dalyvavo gamtos ir 

socialinių mokslų 

olimpiadose ir konkursuose 

rajone ir respublikoje bei 

tapo nugalėtojais ir 

prizininkais. 

3.  Mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo  apklausos rezultatų 

analizė po I pusmečio. 

Metodinės 

grupės nariai 

Vasario 

mėn. 

Išanalizuoti “Sustojimo 

pamokoje” gauti mokinių 

vertinimo ir įsivertinimo 

apklausos rezultatai, priimti 

sprendimai dėl tolimesnės 

veiklos pamokoje 

tobulinimo. Paruoštas 

segtuvas su metodine 

medžiaga. 

4.  Žemės dienos paminėjimas. V. Pajarskas 

V. Gailienė 

P. Pušinskas 

Kovo 

mėn. 

Parengta ir pristatyta 

mokyklos bendruomenei 

video medžiaga. 

5.  Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas.   

Metodinės 

grupės nariai 

Kovo 

mėn. 

Anotacijos pateiktos 

metodinei tarybai. 

6.  Kovo 11-osios minėjimas. Metodinės 

grupės nariai 

Kovo 

mėn. 

Organizuotas Kovo 11-osios 

paminėjimas. 

7.  Ugdyti pilietiškumą ir 

tautiškumą, vykdant projektus. 

L. Sėlenienė Per 

metus 

Vyksta tęstinis projektinis 

darbas,  bendradarbiavimas 

su socialiniais partneriais, 

rajono mokyklomis. 

8.  Ugdyti pilietiškumą ir 

tautiškumą  vykdant nacionalinį 

konkursą “ Lietuvos istorijos 

žinovas” 5-12 klasėse. 

L. Sėlenienė Kovo 

mėn. 

Dalyvavimas  

nacionaliniame konkurse. 

9.  Dalyvavimas projekte “ 

Knygnešių keliais”. 

L. Sėlenienė Kovo 

mėn. 

Su 5 klasės mokiniais 

parengtas mini vaidinimas ir 

pristatytas miestelio 

bendruomenei. 
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10.  Akcija “Mes rūšiuojam”. V. Pajarskas Kovo 

mėn. 

Surinkta ir realizuota 

elektronikos ir buitinės 

technikos laužas. 

11.  Turimų mokymo priemonių 

įvertinimas. 

Naujų  vadovėlių ir mokymo 

priemonių paieška 

Metodinės 

grupės nariai 

Balandži

o mėn. 

Surengtas ir pateiktas 

vadovėlių poreikio lapas 

gimnazijos bibliotekos 

vedėjai. 

 

 

12.  Literatūros ir gerosios patirties 

studijavimas apie mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, pamatavimo ir 

fiksavimo metodus ugdymo 

procese. 

L. Sėlenienė Balandžio 

mėn. 

Pristatyti metodinėje 

grupėje.  

13.  Pažymių atitikties lygiams 

projekto svarstymas. 

L.Sėlenienė Balandžio 

mėn. 

Pavaduotojai ugdymui 

pateiktos išvados ir 

pasiūlymai. 

14.  Ugdymo plano įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

L. Sėlenienė Gegužės 

mėn. 

Pavaduotojai ugdymui 

pateiktos išvados ir 

pasiūlymai. 

15.  Tarpinis gamtos ir socialinių 

mokslų metodinės grupės  

veiklos įsivertinimas. 

L. Sėlenienė Birželio 

mėn. 

Išanalizuota metodinės 

grupės veikla per pusmetį, 

įvertintos atliktos veiklos.  

16.  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. 

17.  Parengtų  teminių  planų ir 

programų aprobavimas. 

L. Sėlenienė Rugsėjo 

mėn. 

Planuojama atlikti rugsėjo 

18 d. 

18.  Individualių vertinimo sistemų 

atnaujinimas. 

Metodinės 

grupės nariai 

Rugsėjo 

mėn. 

Atnaujintos vertinimo 

sistemos pateikiamos kartu 

su dalyko teminiais planais. 

19.  Vardo suteikimo šventė gimna-

zijos paleontologijos muziejui. 

V. Pajarskas Spalio 

mėn. 

Šventinė konferencija. 

20.  Kūrybinės dirbtuvės pagal 

pilietiškumo ir tautiškumo 

projektą. 

L. Sėlenienė 

V. Pajarskas 

Lapkričio 

mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės 

Mosėdžio gimnazijoje. 
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21.  Tęsiama  gimnazijos 

etnokultūros muziejaus veikla. 

L. Sėlenienė Per 

metus 

Atnaujinta ekspozicija, 

rengiamos parodos ir 

edukaciniai užsiėmimai. 

22.  Dalyko mokytojai renką 

informaciją apie individualias 

mokinių kompetencijas. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per 

metus 

Pagal poreikį teikia 

informaciją klasių 

auklėtojams. 

23.  Atviros pamokos, siekiant 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos. 

L. Sėlenienė 

V. Pajarskas 

Gruodžio 

mėn. 

Atvirų pamokų ciklas. 

24.  Taikant pasirinktą mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, pamatavimo ir 

fiksavimo formą praktinėje 

veikloje, kaupti informaciją apie 

sėkmes ir koreguotinus dalykus. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per 

metus 

Diskusija išplėstiniame 

susirinkime. Pristatyti ne 

mažiau kaip 3 fiksavimo 

metodus mokytojų 

bendruomenei. 

25.  Metodinės grupės metinio 

veiklos plano analizė.  

L. Sėlenienė Gruodžio 

mėn. 

Paruošta met. gr. veiklos 

ataskaita, SWOT.  

 

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

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingas Vykdytojas Laikas Sėkmės kriterijus 

 

1.  Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas. 

A.Šverienė J. Petrauskienė, 

A. Gadeikienė, 

L. Šverys 

 

01-13 Mokiniai sužinos apie 

1991 m. sausio įvykius, 

laisvės gynėjų žygdarbį, 

brangins žuvusiųjų 

atminimą.  

2.  Veiklos plano 

2015 m. sausio 

1 d. – gruodžio 31 

d. parengimas. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

01-28 Numatyta metodinio 

būrelio veikla 2015 – 

2016 m.  

3.  Pasiruošimas 

rajono dailės 

olimpiadai. 

J. Petrauskienė J. Petrauskienė Sausio 

mėn. 

Bus išaiškinti gabūs dailei 

mokiniai. 

4.  Edukacinė diena 

„Biblijos 

nuotykis“ 1-3 kl. 

M. Petrauskaitė M. Petrauskaitė 02-02 Animacijų dėka mokiniai 

gebės įvardyti ST istorijas. 

5.  Pilietiškumo 

akcija, skirta 

Lietuvos 

valstybės 

atkūrimo dienai.  

V. Jonkuvienė 

 

A. Gadeikienė, 

L. Šverys, 

A. Ancevičienė, 

J. Petrauskienė 

 

02-13 Bus ugdomas mokinių 

pilietiškumas ir 

tautiškumas. Bus 

papuoštos mokyklos 

erdvės.  

6.  Vertinimo ir 

įsivertinimo 

informacijos 

taikymas 

tolimesniam 

veiklos 

planavimui ir 

organizavimui. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

02-25 Bus išanalizuoti 

„Sustojimo pamokoje“ po 

I pusmečio gauti mokinių 

apklausos rezultatai, 

priimti sprendimai 

tolesniam veiklos 

tobulinimui, pateiktos 

metodinei tarybai taikytos 

įsivertinimo formos. 

7.  Jaunimo 

rekolekcijos 

„Kelionė su 

kryžiumi“. 

M. Petrauskaitė 

 

M. Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

03-09 Dalyvaus susitaikinimo 

pamaldose Lietuvos 

Jaunimo dienų kryžiaus 

akivaizdoje. Supras vidinio 

atsinaujinimo svarbą, 

dalyvaujant rekolekcijose. 

8.  Kovo 11-osios 

šventė Lietuvos 

nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

paminėti. 

V. Jonkuvienė A. Ancevičienė,  

A. Gadeikienė, 

J. Petrauskienė, 

L. Šverys 

03-10 Bus surengtas šventinis 

koncertas Mosėdžio 

bendruomenei ir parengta 

mokinių kūrybinių darbų 

parodėlė.  
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9.  Modulių ir 

pasirenkamųjų 

dalykų pasiūla. 

J. Petrauskienė 

 

Metod. grupės 

nariai 

03-25 Bus parengtos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos su anotacijomis. 

10.  Literatūros ir 

gerosios patirties 

studijavimas apie 

mokinio indivi-

dualios pažangos 

stebėjimo, pama-

tavimo ir fiksa-

vimo metodus 

ugdymo procese. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

04-22 Bus atrinkti ir 

analizuojami iš literatūroje 

rastų ar kolegų jau 

išbandytų pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

būdai. 

11.  Trūkstamų 

vadovėlių bei 

metodinių 

priemonių sąrašo 

rengimas. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

Balandžio 

mėn. 

Bus sudarytas sąrašas 

reikiamoms metodinėms 

priemonėms ir 

vadovėliams įsigyti.  

12.  Jaunųjų 

automobilininkų, 

mopedų 

vairuotojų ir 

motociklininkų 

varžybos. 

S. Piečius S. Piečius Balandžio 

mėn. 

Bus sudaryta komanda, 

kuri dalyvaus rajoninėse 

jaunųjų automobilininkų 

varžybose. 

13.  Inovatyvų 

mokymąsi 

skatinančių 

erdvių kūrimas. 

 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

Visus 

metus 

Bus kuriama saugi 

mokinio emocinį, 

socialinį, 

intelektualinį, dvasinį 

brendimą palaikanti 

mokymo (-si) aplinka. 

14.  Edukacinė diena 

"Biblijos nuotykis 

-2" 1-3 klasėms. 

M. Petrauskaitė M. Petrauskaitė 05-11 Žemėlapio, garsų ir gestų 

pagalba gebės įvardinti ST 

istorijas. 

15.  Pasiūlymų dėl 

bendrųjų ugdymo 

planų teikimas. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

05-12 Bus išanalizuoti bendrieji 

ugdymo planai ir pateikti 

pasiūlymai jų papildymui.  

16.  Metodinės grupės 

veiklos plano 

koregavimas.  

J. Petrauskienė 

 

Metod. grupės 

nariai 

Birželio 

mėn. 

3 sav. 

Bus aptartas plano 

vykdymas, reikalui esant, 

padarytos korekcijos.  

17.  Individualių 

vertinimo sistemų 

atnaujinimas. 

 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

08-26 Bus teikiami praktiniai 

pasiūlymai veikiančios 

vertinimo sistemos 

tobulinimui. 
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18.  Technologijų ir 

muzikos brandos 

mokyklinio 

egzamino 

rezultatų ir 

iškilusių 

problemų 

aptarimas.  

J. Petrauskienė A. Ancevičienė, 

L. Šverys, 

A. Gadeikienė 

Rugsėjo  

mėn. 

2 sav. 

 

Bus pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi ruošiantis 

technologijų ir muzikos 

mokykliniam brandos 

egzaminui. 

19.  Integruota dailės 

ir muzikos 

pamoka 

„M. K. Čiurlionis 

muzikoje ir 

dailėje“.   

J. Petrauskienė A. Gadeikienė, 

J. Petrauskienė 

Rugsėjo  

mėn. 

4 sav. 

 

Mokiniai susipažins su M. 

K. Čiurlionio kūryba.  

Grožėsis įvairiais M. K. 

Čiurlionio tapybos   

darbais, klausysis jo 

sukurtos muzikos.  

20.  Ilgalaikių  ir 

trumpalaikių 

planų ar 

individualiųjų  

programų 

aprobavimas.  

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

09-22 Bus išanalizuoti ir 

aprobuoti teminiai planai 

bei individualios 

programos, vadovaujantis 

atnaujintomis 

bendrosiomis 

programomis ir 

išsilavinimo standartais. 

21.  Mergaičių ir 

berniukų 

komandų 

kvadrato 

varžybos. 

A. Aklienė A. Aklienė Lapkričio 

mėn. 

Bus pravestos 5-6 klasių 

kvadrato mergaičių ir 

berniukų tarpklasinės 

varžybos. Nugalėtojai bus 

apdovanoti padėkos raštais. 

22.  Tarpklasinės 

krepšinio 

varžybos. 

S. Matulevičius S. Matulevičius Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Rinktinių krepšinio 

komandų ruošimas. 

23.  Adventinis 

rytmetis 

gimnazijos 

bendruomenei. 

M. Petrauskaitė 

 

A. Jonušienė, 

M. Petrauskaitė 

 

12-01 

 

 

Kalėdų laukimo subtilybių 

perteikimas. 

24.  Kalėdinė mugė. 

 

 

J. Petrauskienė A. Jonušienė, 

M. Petrauskaitė, 

A. Ancevičienė, 

L. Šverys, 

A. Gadeikienė 

Gruodžio 

mėn.  

3 sav. 

Skatinti mokinių 

kūrybiškumą, ugdyti 

pagarbą tautinėms 

tradicijoms ir papročiams.  

25.  Metodinės grupės 

2014 metų 

veiklos 

analizavimas. 

J. Petrauskienė Metod. grupės 

nariai 

12-23 Bus padaryta SWOT 

analizė ir parengta 

metodinės grupės 

ataskaita. 

Estetinių dalykų metodinės grupės pirmininkė  J. Petrauskienė. 
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XX. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Metodinės grupės darbo plano 

sudarymas 2015 m. 

A. Kleivienė Sausis Bus parengtas metodinės  

veiklos planas 2015 m. 

2. „Sustojimo pamokoje“ 

1pusmečio rezultatų analizė. 

A. Kleivienė Vasaris Bus priimami sprendimai 

tolesniam veiklos 

tobulinimui, metodinei 

tarybai pateikiama 

įsivertinimo forma. 

3. Rajoninė ketvirtų klasių 

matematikos olimpiada, 

„Kengūros“ konkursas. 

M. Donėlienė, 

A. Kleivienė 

Kovas Ketvirtų klasių mokiniai 

dalyvaus rajoninėje 

matematikos olimpiadoje,  

1-4 kl. mokiniai „Kengūros“ 

konkurse. 

4. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

M. Donėlienė, 

A. Kleivienė 

Kovas Pateikti siūlymus 2015-

2016 m. m. modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų 

pasirinkimui. 

5. 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. 

6. Dalyvauti ir įvertinti projekto 

„Žalioji palangė“ ugdomąją 

reikšmę bei praktinės patirties 

naudą. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos. 

Kovas- 

gegužė 

Sukurs edukacines aplinkas 

ir jas prižiūrės. 

7. Rajoninis konkursas „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“. 

A.Kidykienė Kovas 2-4 klasių mokinių 

komanda dalyvaus 

rajoniniame konkurse. 

8. Literatūros ir gerosios patirties  

studijavimas  apie mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo ir pamatavimo metodų 

fiksavimas. 

A.Kleivienė Balandis Bus atrinkta ne mažiau kaip 

po 3 pažangos pamatavimo, 

stebėjimo metodus ugdymo 

procese. 

9. Būsimųjų priešmokyklinukų 

šventinis rytmetis. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Balandis Vaikai susipažins su 

mokymosi aplinka, 

auklėtojomis. 

10. Atvirų durų dienos tėvams.  Visos pradinių 

klasių  

mokytojos. 

Kartą 

per tris 

mėn. 

Tėvai lankydamiesi atvirose 

pamokose glaudžiau 

bendradarbiaus ne tik su 

mokytojomis, bet išsamiai 
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susi-pažins su mokinių 

padaryta pažanga ir 

pasiekimais. 

11. Skaitymo skatinimas ir kūrybinis 

bendradarbiavimas su mokinių 

tėveliais. „Draugauju su knyga“ 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos. 

Kiekvieną 

mėn. 

Bus organizuojamos 

užklasinio skaitymo 

valandėlės su meno 

terapijos užsiėmimais.  

12. Vertinimo sistemos tobulinimas. Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Iki 

rugsėjo 

mėn. 

Bus pateikti praktiniai 

pasiūlymai vertinimo 

sistemos tobulinimui. 

13. Pokyčių galimybės pamokose 

diegiant inovatyvius mokymosi 

metodus ir IKT. 

A. Kleivienė Per 

metus 

Mokytojai įgys naujų 

kompetencijų kaip 

efektyviau naudoti IKT 

ugdymo procese. 

14. Praktinis užsiėmimas apie 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymą 

pamokoje ir neformaliajame 

ugdyme. 

Visos pradinių 

klasių 

mokytojos 

Per 

metus 

Bus parengta medžiaga, 

„Mokėjimo mokytis 

kompetencija pradinių 

klasių ugdymo procese“. 

15. V. Ušacko konkursas „Užsienio 

kalbos atveria duris į pasaulį“. 

E. Petrauskienė Gegužė Bus sudaryta galimybė 

mokinių saviraiškai ir 

kūrybiškumui. 

16. Būsimųjų pirmokų šventė. E. Petrauskienė, 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Gegužės Būsimieji pirmokai 

susipažins su mokytoja. 

17. Rajoninis konkursas „Rašom 

Skuodo pradinukai – 2014 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Gegužės 1-4 klasių mokiniai 

dalyvaus rajoniniame 

konkurse. 

18. Vaikų ir jų tėvelių diena 

„Sportas- visiems“. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos 

Gegužės Tėvams bus suteikta 

galimybė kartu su vaikais 

saviraiškai ir kūrybinei ir 

sportinei veiklai. 

19. Bendrųjų ugdymo planų 

svarstymas. 

A. Kleivienė, 

 

Gegužės Susipažinti ir teikti pasiū-

lymus ugdymo plano 2013-

2014 m. m. sudarymui. 

20. Šventinis rytmetis „Visos gėlės-

Tau Mamyte“. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Gegužės Bus parengtos programėlės 

mamytėms. Vaikai atskleis 

savo gabumus, įgūdžius 

šokti, dainuoti, meniškai 

skaityti, vaidinti. 

21. Popietė „Sveika, vasarėle“. A. Kleivienė Gegužės Popietės „Sveika, vasarėle“ 

metu mokiniai turės 

galimybę saviraiškai, bus 

ugdomas jų kūrybiškumas, 



74 

 

nuoširdus bendravimas 

22. Teminių planų ir individualių 

programų parengimas. 

A.Kleivienė 

 

Rugsėjis Bus parengti ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai visų dalykų 

planai pagal atnaujintas 

bendrąsias programas. 

23.  Saugaus eismo savaitė, „Būk 

saugus ir matomas kelyje“. 

Visos pradinių 

klasių 

mokytojos. 

Rugsėjis Suorganizuoti saugaus 

eismo savaitę, „Būk saugus 

ir matomas kelyje“, suteikti 

informacijos apie saugaus 

eismo taisykles ir atšvaitų 

svarbą tamsiu paros metu. 

24. Rudenėlio šventė. L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Rugsėjis Popietės metu  bus parengta 

teminė programėlė, vaikai 

kūrybiškai. 

25. Rajoninė skaitovų šventė-

konkursas. 

Visos pradinių 

klasių  

Mokytojos 

Lapkritis 1-4 klasių mokiniai 

dalyvaus rajoninėje 

šventėje-konkurse. 

26. 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. 

27. Metodinės grupės veiklos 

analizė, pradinių klasių 

mokytojų veiklos savianalizių 

pristatymas ir aptarimas 

metodinės grupės pasėdyje.  

A.Kleivienė Gruodis Pastebėti metodinės grupės 

sėkmes ir nesėkmes, 

numatyti perspektyvas, bus 

parengta išsami metodinės 

grupės veiklos analizė per 

visus mokslo metus. 

 

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė A. Kleivienė. 
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XXI. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

Funkcijos 

 Organizuoja ir koordinuoja teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo, lankomumo ir kt. prevencinį darbą; 

 užtikrina saugią ir palankią mokinio ugdymo (si) aplinką; 

 organizuoja švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokinio tėvams (globėjams) pagal 

įstatymą; 

 teikia siūlymus rajono vaiko gerovės komisijai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros 

skyrimo; 

 atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius dėl išskirtinių 

gabumų) pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams (globėjams) dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės; 

 organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą, tvarko specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių apskaitą gimnazijoje;  

 įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones.  

Tikslai: 

1. Koordinuoti prevencinį darbą ir organizuoti saugios, sveikos ir palankios vaiko ugdymui 

aplinkos kūrimą. 

2. Tobulinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo (si) organizavimą. 

Uždaviniai: 

1. Vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR 

administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių 

prevencija. 

2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, informacinę ir kt. 

pagalbą mokiniui. 

3. Formuoti nuostatas ir vertybes, stiprinančias sveiką gyvenseną. 

4. Ugdyti  atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir pareigoms. 

5. Užtikrinti, kad mokiniai, turintys spec. poreikius, lankytų numatytus užsiėmimus ir 

įsisavintų jiems pritaikytą programą bei analizuoti mokinių su spec. ugdymosi poreikiais ugdymosi 

pasiekimus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Posėdžiai    

1.1. Sudaryti gimnazijos VGK 

veikos planą 2015 m. 

A. Šverienė 

 

Sausio 

mėn. 

Sudarytas veiklos planas. 

1.2. Parengti dokumentus 7b klasės 

mokiniui A. Narbutui pirminiam 

tyrimui PPT. 

D. Šiaulienė Kovo 

mėn., 

gegužės 

mėn. 

Parengti dokumentai 

psichologiniam vertinimui 

siunčiant į pedagoginę 

psichologinę tarnybą. 

1.3. Parengti dokumentus   2  kl. 

Mokiniui Arijui Andriekui 

pirminiam tyrimui PPT. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

Parengti dokumentai 

psichologiniam vertinimui 

siunčiant į pedagoginę 

psichologinę tarnybą. 
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1.4. Darbo su specialiųjų poreikių 

mokiniais organizavimas 2015-

2016 m. m. Naujai atvykusių 

mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, ugdymo ir 

ugdymosi galimybės. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

 Parengti SUP turinčių 

mokinių sąrašai, kurie 

patvirtinami direktorės ir 

suderinami su PPT. 

Numatyti  naujai atvykusių 

ir spec. poreikių turinčių 

mokinių  ugdymo formos ir 

metodai. 

1.5. Penktokų bei naujai atvykusių 

mokinių adaptacija. 

 

D. Budrienė Lapkričio 

mėn. 

Numatytos veiklos iškilusioms 

problemoms šalinti. 

1.6. Vaiko gerovės komisijos 

2015 m. veiklos analizė. Veiklos 

planavimas 2016 m. 

A. Šverienė Gruodžio 

mėn. 

Numatytos gairės 2016 m. 

veiklos planui. 

1.7. Dėl pamokų praleidimo ir 

mokymosi rezultatų. 

D. Šiaulienė Vasario 

mėn. 

Mažesnis nepateisintų 

pamokų praleidimas, 

geresni mokymosi 

pasiekimai. 

1.8. Svarstytų mokinių VGK 

priežiūros rezultatų analizė. 

D. Šiaulienė Balandžio 

mėn. 

 

Pateikta analizė, 

išanalizuotos problemos. 

2. Darbas su gimnazijos 

bendruomene 

   

2.1. Konsultacijos mokytojams ir 

mokinių tėvams dėl SUP 

taikymo. 

D. Šiaulienė 

Spec. pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Mokytojai taikys parengtas 

programas įvairių sutrikimų 

turintiems mokiniams, tėvai 

teiks pagalbą vaikui. 

2.2. Metodinės medžiagos apie SUP 

mokinius, specialiojo ugdymo 

organizavimą paieška ir 

kaupimas. 

D. Šiaulienė 

Spec. pedagogė 

Per 

mokslo 

metus 

Efektyvesnė pagalba 

mokytojui, taikant 

programas įvairių sutrikimų 

turintiems vaikams. 

2.3. Išsiaiškinti 2 gimn. kl. SUP 

mokinių tolimesnio kelio 

pasirinkimus, baigus pagrindinio 

ugdymo programą bei pateikti 

informaciją apie profesijų 

pasirinkimo galimybes. 

D. Šiaulienė, V. 

Jonkuvienė 

Gegužės 

mėn. 

Mokiniai pasirinks savo 

gebėjimus atitinkančias 

profesines mokyklas. 

2.4. Darbas su spec. poreikių 

mokiniais, įtraukiant juos į 

mokykloje organizuojamus 

renginius, parodas. 

 

 

 

D. Noreikienė Per 

mokslo 

metus 

Saviraiškos ir pasitikėjimo 

savimi ugdymas. 
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2.5. Rinkti informaciją apie 

mokinius, turinčius mokymosi 

sunkumų: 

     1. gavus tėvų sutikimą atlikti 

pirminį įvertinimą; 

     2. aptarti įvertinimo 

rezultatus, teikti siūlymą PPT 

dėl specialiojo ugdymo skyrimo; 

     3. konsultuoti mokytojus ir 

tėvus. 

D. Noreikienė Visus 

metus 

Vaiko akademinių gebėjimų 

vertinimas ir pagalba jam. 

2.6. Vykdyti individualų darbą su 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniais. 

 

D. Šiaulienė 

A. Kidykienė 

Per 

mokslo 

metus 

Mokinių pasiekti rezultatai 

šalinant mokymosi 

sunkumus. 

2.7. Užtikrinti mokinių, turinčių 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

(negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) tenkinimą ir 

tęstinumą: 

      1. aptarti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimus ir nesėkmes 

su mokytojais ir tėvais; 

      2. ypatingą dėmesį skirti 

naujai atvykusiems į mokyklą 

mokiniams, besimokantiems 

pagal individualizuotas ir 

pritaikytas bendrąsias ugdymo 

programas, bei jų klasių vadovų, 

mokytojų konsultavimui; 

      3. teikti rekomendacijas 

mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, 

būdų, mokymo priemonių 

naudojimo. 

D. Šiaulienė 

A. Kidykienė 

Per 

mokslo 

metus 

Mokinių akademiniai 

pasiekimai, jų savijauta 

klasėse. 

2.8. Numatyti ir teikti ilgalaikę ar 

trumpalaikę pagalbą mokiniams, 

turintiems socialinių problemų. 

D. Budrienė Visus 

metus 

Mažės priežasčių, dėl kurių 

mokiniai susiduria su 

socialinėmis problemomis ir 

sėkmingiau adaptuosis 

gimnazijoje. 

2.9 Individualūs pokalbiai su nelan-

kančiais, teisėtvarkos pažeidė-jais, 

smurtaujančiais ir smurtą 

patiriančiais mokiniais ir jų tėvais 

D. Budrienė Pagal 

reikalą 

Šalinamos problemos, 

teikiama pagalba 

mokiniams ir jų tėvams. 
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3. Tiriamoji veikla    

3.1. Penktokų bei naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos tyrimas. 

D. Budrienė Lapkričio 

mėn. 

Išsiaiškintos adaptacinio 

laikotarpio problemos, 

šalinamos problemos. 

3.2. Specialiųjų poreikių vaikų 

pagalbos teikimas pamokose, 

įtraukimas į veiklas pamokose. 

A.  Kidykienė Lapkričio 

mėn. 

Spec. poreikių  turinčių 

mokinių ugdymo formos ir 

metodai. 

4. Prevencinė veikla    

4.1. Klasių valandėlės, diskusijos, 

susitikimai,  filmų peržiūra 

organizuojant prevencinę veiklą 

klasėse. 

D. Budrienė 

V. Jonkuvienė 

Visus 

metus 

Socialinių įgūdžių ugdymas. 

4.2. Rizikos grupės mokinių 

lankymasis namuose. 

D. Budrienė Pagal 

poreikį 

Operatyviau sprendžiamos 

problemos, susipažįstama su 

mokinio aplinka. 

4.3. Mokinių uniformos dėvėjimo 

priežiūra. Pamokų lankomumo ir 

vėluojančių mokinių kontrolė. 

D. Budrienė Visus 

mokslo 

metus 

Situacijos analizė, poveikių 

priemonių taikymas. 

Lankomumo suvestinių 

ataskaitos iki kito mėn. 5 d. 

4.4. Numatyti ir teikti ilgalaikę ar 

trumpalaikę pagalbą mokiniams 

turintiems socialinių problemų. 

D. Budrienė Visus 

metus 

Mažės priežasčių, dėl kurių 

mokiniai susiduria su 

socialinėmis problemomis ir 

sėkmingiau adaptuosis 

gimnazijoje. 

4.5. Individualūs pokalbiai su 

gimnaziją nelankančiais 

mokiniais, teisėtvarkos 

pažeidėjais ir smurtą pati-

riančiais mokiniais ir jų tėvais. 

D. Budrienė Pagal 

poreikį 

Šalinamos problemos, 

teikiama pagalba 

mokiniams ir jų tėvams. 

4.6. Pamokų lankomumo ir 

vėluojančių mokinių kontrolė 

D. Budrienė Kas 

mėnesį 

Lankomumo suvestinių 

ataskaitos iki kito mėn. 5 d. 

4.7. Tęsti veikiantį mokinių paštą 

„Mano problemos, 

nusiskundimai ir pasiūlymai“. 

D. Budrienė Visus 

mokslo 

metus  

Diskusijos įvairiais 

lygmenimis apie mokinių 

pasiūlymus, nusiskundimus 

bei jų sprendimas. 

4.8. Tolerancijos diena V. Jonkuvienė Lapkričio 

mėn. 

Pagerės mokinių tarpusavio 

bendravimo kultūra. 

4.9. Savaitė be patyčių D. Budrienė 

 

Kovo 

mėn. 

Mažės smurto ir patyčių 

atvejų gimnazijoje. 

4.10 Prevencinės programos „Linas“ 

grupės veiklos organizavimas. 

V. Jonkuvienė, 

D. Noreikienė 

Sausis - 

gegužė 

Vaikams iš rizikos šeimų  

organizuojami po pamokų 

saviraiškos ir socialinių 

įgūdžių ugdymo užsiėmimai 

„Bičiulių“ klube. 
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XXII. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS  
 

I. DARBAS SU UGDYTINIAIS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1.1 

 

Pagalbos organizavimas 

mokiniams. 

 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

nuolatos. 

Konsultacijų metu, mokiniai 

išsiaiškins emocines, 

elgesio, socialinės 

adaptacijos, mokymosi 

motyvacijos problemas. 

1.2 Individualūs pokalbiai, 

informacijos sklaida naujai 

atvykusiems mokiniams, 

penktokams. 

D. Budrienė Lapkričio-

gruodžio 

mėn. 

ir pagal 

poreikį 

Sėkmingiau adaptuosis 

gimnazijoje, susipažins su 

gimnazijos numatytomis 

tvarkomis, suteiks 

tiesioginės informacijos 

apie save. 

1.3 Sistemingas mokinių stebėjimas, 

susitikimai su  mokiniais 

įtrauktais  į rizikos grupę. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

nuolatos. 

Stebėjimo metu bus galima 

koreguoti mokinių 

veiksmus. Surinkta 

medžiaga padės 

tolimesniam darbui ir 

bendradarbiavimui su 

mokiniais. 

1.4 Individualus darbas su mokiniais 

turinčiais problemų dėl 

lankomumo, drausmės. 

 

D. Budrienė Kiekvieną 

mėnesį 

Gerės mokinių 

lankomumas, elgesys. 

1.5 Individualūs pokalbiai su 

mokiniais padarę 

administracines teisės 

pažeidimus. 

D. Budrienė 

 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Mažės mokinių darančius 

administracinius 

pažeidimus. 

1.6 Spręsti  iškilusias konfliktines 

situacijas tarp mokinių, klasės 

draugų. 

D. Budrienė 

 

 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

susida-

riusią 

situacija 

Mažės patyčių atvejų 

gimnazijoje. 

 

II.  DARBAS SU UGDYTINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS) 

2.1 Individualūs pokalbiai su 

nelankančiais, teisėtvarkos 

pažeidėjais, smurtaujančiais ir 

smurtą patiriančiais mokinių 

tėvais, globėjais. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

nuolatos. 

Bendradarbiavimas su 

tėvais. 
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2.2 Lankytis socialinės rizikos 

šeimose. 

D. Budrienė Pagal 

situaciją 

Gauta informacija  padės 

įvertinti specifinius šeimų 

poreikius bei koordinuoti 

pagalbą šeimai. 

2.3 Penktų klasių ir naujai atvykusių 

mokinių tyrimo pristatymas. 

D. Budrienė 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

Tėvai geriau supras vaiko 

poreikius ir jų raidos 

ypatumus. Sužinos 

kylančius sunkumus 

adaptuojantis mokykloje. 

2.4 Informacijos sklaida apie 

pagalbą suteikiančias 

institucijas. 

D. Budriene Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį. 

Savarankiškai ieškos 

pagalbos. 

 

III. BENDRADARBIAVIMAS SU KLASĖS VADOVAIS, DALYKŲ 

MOKYTOJAIS, MOKYKLOS ADMINISTRACIJA 

3.1 Individualiai ar grupėmis 

konsultuoti klasės vadovus, 

mokytojus iškilus konkrečioms 

problemoms. 

D. Budrienė Visus 

metus 

Iškilusių problemų 

aptarimai ir rasti sprendimo 

būdai. 

 

3.3 Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose, bendrose 

mokyklos susirinkimuose.  

D. Budrienė 

 

Lapkričio 

mėn. 

ir pagal 

poreikį 

Informacijos apsikeitimas. 

 

3.5 Dalyvavimas klasės vadovų 

metodinėje veikloje. 

D. Budrienė 

 

Veikla 

vykdoma 

nuolat 

Gauta informacija apie 

kylančius sunkumus 

susijusiais su ugdytiniais, 

pagalba klasės vadovui. 

3.6 Dalyvavimas pamokose. D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Pagalba mokytojui. 

3.7 Informacijos, patirties sklaida. D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Gauta informacija. 

3.8 Vykdyti ir organizuoti klasės 

valandėles prevencine tema, 

socialinių įgūdžių ugdymo 

veiklą, anketines apklausas. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Mokiniai, klasės vadovai 

gaus informacijos, kurią 

galės taikyti bendraujant su 

ugdytiniais. 

3.9 Klasių ir mokyklos socialinių 

pasų sudarymas. 

D. Budrienė 

  

Gruodžio 

mėn. 

Mokinių turinčių socialinių 

problemų indentifikavimas. 
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3.10 Aptarti rizikos grupės mokinių 

elgesį, pažangumą ir lankomumą 

VGK, mokytojų tarybos 

posėdžiuose. 

D. Budrienė 

 

Kas 

mėnesį 

Po I pus-

mečio 

Mokymosi motyvacijos 

gerėjimas, koreguotas 

mokinių elgesys, šalinamos 

gimnazijos nelankymo 

priežastys.  

3.11 Prevencinių renginių 

organizavimas mokiniams. 

D. Budrienė Pagal 

poreikį 

Mokiniai įsijungs į įvairias 

veiklas, kurios ugdys 

socialines kompetencijas. 

3.12 Parengti ir gimnazijos VGK 

siūlyti patyčių prevencinę 

programą. 

D. Budrienė 

 

Balandžio 

mėn. 

Mažės patyčių atvejų 

gimnazijoje. 

 

IV.  BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR 

ORGANIZACIJOMIS 

4.1 Atstovauti mokinius  

bendraujant su kitų vaikų tėvais, 

Vaikų teisių apsaugos, policijos 

nepilnamečių reikalų 

specialistais. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Atstovavimas ir vaikų 

interesų gynimas, kada 

negali dalyvauti tėvai. 

4.2 Skuodo r. Savivaldybės 

socialinės paramos skyrius. 

D. Budrienė Pagal 

pateiktas 

paraiškas 

Mokiniams suteiktas 

nemokamas maitinimas. 

4.3 Mosėdžio, Skuodo r., Šačių 

seniūnijų socialinėmis 

darbuotojomis, kurios dirba su 

rizikos grupei priklausančiomis 

šeimomis ir jose gyvenančiais 

mokiniais. 

D. Budrienė Rugsėjo 

mėn. 

Sausio 

mėn. 

Pagal 

poreikį 

Gauta informacija apie 

šeimų socialinę padėtį, 

kuriose gyvena mokiniai, 

sąrašai. Laiku suteikta 

pagalba rizikos grupės 

šeimose augantiems 

vaikams. 

4.4 Skuodo r. Šeimos krizių centro 

specialistais. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Laiku suteikta pagalba 

rizikos grupės šeimose 

augantiems vaikams. 

Patyrusiems smurtą šeimose 

vaikams. 

4.5 Skuodo r. policijos komisariato 

pareigūnais. 

D. Budrienė 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį. 

Vykdyta prevencinė veikla 

skatins mokinius tapti 

saugesniais. 

4.6 Individualūs pokalbiai su 

mokiniais padarę 

administracines teisės 

pažeidimus. 

D. Budrienė 

 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

 Mažės mokinių darančius 

administracinius 

pažeidimus. 
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4.7 Skuodo r. Vaiko teisių apsauga 

ir Vaiko gerovės komisija. 

D. Budrienė 

Klasės vadovai 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį. 

Laiku suteikta pagalba 

mokiniui, jo šeimai. 

 

V. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

5.1 Dokumentacijos tvarkymas. D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

nuolat 

Sutvarkyti dokumentai. 

5.2 Nemokamo maitinimo 

organizavimas gimnazijoje, 

dokumentų tvarkymas. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

kiekvieną 

dieną 

Mokiniai gauna nemokamą 

maitinimą. 

5.3 Dalyvavimas „Pieno ir vaisių 

skatinimo programose“, 

dokumentų pildymas. 

D. Budrienė Kas 

mėnesį 

Geresnė mokinių sveikata. 

5.4 Važiuojančių mokinių sąrašai. 

(UAB „Skuodo autobuso“, 

„Mokykliniu autobusiuku”) 

D. Budrienė Rugsėjo-

spalio 

mėn. 

Mokinių pavežėjimas. 

5.5 Įgyvendinti gimnazijoje 

patvirtintas tvarkas. 

 

D. Budrienė Kiekvieną 

dieną 

Užtikrinti geresni mokinių 

lankomumą, elgesį. 

5.6 Peržiūrėti visas gimnazijoje 

tvarkas susijusios su mokinių 

gerove   

D. Budrienė Gegužės 

mėn. 

Tvarkų parengimas, 

pataisymas 

5.7 Teikti informaciją apie mokinių 

sutarčių sudarymą 

D. Budrienė Birželio 

mėn. 

Į mokinių sutartis įtrauktas 

draudimas naudoti el. 

cigaretės ir energetiniai 

gėrimai 

5.8 Įvairios šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos 

rengimas ir viešinimas stende, 

internetinėm puslapyje,  

e-dienyne. 

D. Budrienė Pagal 

poreikį 

Parengta ir pateikta 

informacija rūpimais 

klausimais. 

 

5.9 Projektų rašymas, projektinės 

veiklos organizavimas, veiklos 

ataskaitų rengimas. 

D. Budrienė Gavus 

projekto 

finansa-

vimą 

Suorganizuotas mokinių 

užimtumas, socialinių 

įgūdžių ugdymas. 

 

VI. PREVENCINĖ IR METODINĖ VEIKLA 

6.1 Organizuoti mokiniams 

pokalbius – seminarus, 

valandėles, nusikalstamumo, 

žalingų įpročių, patyčių 

prevencijos temomis. 

D. Budrienė Pagal 

poreikį 

Mokiniai įgys bendravimo 

įgūdžius, gaus informacijos, 

mokinsis atsispirti neigiamai 

įtakai. 
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6.2 Dalyvavimas konkurse 

„Saugiausia klasė 2015m.” 

1b gimn. kl. 

D. Budrienė Sausio-

balandžio 

mėn. 

Atsakingesni mokiniai. 

6.3 6 klasės mikroklimato tyrimas ir 

pristatymas. 

D. Budrienė Vasario 

mėn. 

Klasės problemų 

identifikavimas. 

6.4 Klasės valandėlė „Saugus 

internetas, internetinės patyčios 

socialiniuose tinkluose“ 5 kl. 

D. Budrienė Vasario 

27 d. 

Draugiškas ir atsargus 

bendravimas socialiniuose 

tinkluose. 

6.5 Akcija „Kamštelių virusas“ 

skirta „Savaitei be patyčių“. 

D. Budrienė 

A. Gadeikienė 

„Linksmuolių 

klubas“ 

Vasario-

kovo 

mėn. 

Mokinių užimtumas 

pertraukų metu, mokinių 

draugiškas susivienijimas 

klasėse. 

6.6 Organizuoti klasės valandėles 

lankomumo priežastims mažinti. 

2b, 3b gimn. kl. 

D. Budrienė Po I pus-

mečio 

Kovo 

mėn. 

Pagerės mokinių 

lankomumas. 

6.7 „Savaitė be patyčių“. D. Budrienė 

V. Jonkuvienė  

 

Kovo 

mėn. 

23-27 d. 

Mokinių skatinimas būti 

draugiškiems, mažinti 

patyčias gimnazijoje. 

6.8 Pokalbiu telefonu-etiketo 

taisyklės 3 kl. 

D.Budrienė Balandžio 

mėn. 

Mažės įžeidinėjančių 

žinučių. 

6.9 Filmų peržiūra ir aptarimas 

“Patyčios atpažink, išvenk, 

sustabdyk“, „Mokykla be  

uniformos“. 8 kl. mokiniams. 

D. Budrienė Gegužės 

mėn. 

Bus atkreiptas 

dėmesys į visuomenės 

gyvenimo problemas. 

 

6.10 Saugi elgsena eismo aplinkoje 

Akcija „Būk matomas“. 

D. Budrienė Spalio 

mėn. 

 Saugaus eismo taisyklių 

laikymasis. 

6.11 „Temidės konkursas“. D. Budrienė Spalio-

gruodžio 

mėn. 

Mokiniai įgys teisinių žinių, 

daugiau atsakomybės. 

6.12 Klasės valandėlė „Kam 

reikalingos taisyklės?“. 

D. Budrienė Lapkričio 

mėn. 

Prisimins gimnazijoje 

nustatytas taisykles. 

6.13 Filmo „Aš esu“ peržiūra ir 

aptarimas” skirtas tolerancijos 

dienai 1-4 gimn. kl. mokiniams. 

 

D. Budrienė Lapkričio 

mėn. 

Skatinama mokinius keisti 

požiūrį į save ir kitus, 

ugdomas pakantumas, 

supratimas ir 

tolerantiškumas kitiems. 

6.14 Labdaros akcija „Maži darbai-

kilni širdis“. 

D. Budrienė Gruodžio 

mėn. 

Parama sunkiai 

besiverčiantiems 

mokiniams. 

6.15 Šauniausios klasės rinkimai 

„Tai bent klasė“. 

D. Budrienė Per visus 

mokslo 

metus 

Sustiprės mokinių 

motyvacija lankyti mokyklą, 

geriau mokytis.  
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VII. TIRIAMOJI VEIKLA 

7.1 „Tėvų atsakomybė ir 

naudojamos auklėjimo 

priemonės“. 

D. Budrienė 

Rajono 

socialinės 

pedagogės ir 

psichologės  

Balandžio 

mėn. 

Išsiaiškinta priežastis, kodėl 

vis dažniau tėvų 

nebesusikalba su savo 

vaikais. 

7.2 Penktokų ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacijos tyrimas. 

D. Budrienė 

Klasės vadovai 

Lapkričio 

mėn. 

Išsiaiškintos adaptacinio 

periodo problemos. 

 

VIII. KITA VEIKLA 

8.1 Dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijoje, klasės vadovų, 

mokytojų tarybų posėdžius. 

 

D. Budrienė 

VGK 

Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Aptarti iškilusių problemų 

rezultatai, susipažinimas su 

naujais dokumentais, 

tolimesnės veiklos 

planavimas. 

8.2 Vadovavimas rajono socialinių 

pedagogų metodinėje veikloje. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Patirties sklaida, naujų žinių 

įgijimas. 

8.3 Dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose, 

konferencijose. 

D. Budrienė Veikla 

vykdoma 

pagal 

poreikį 

Įgytų žinių taikymas 

praktinėje veikloje. 

8.4 Savišvieta, naujų darbo metodų 

paieška. 

D. Budrienė 

 

Veikla 

vykdoma 

nuolat 

Įgytų žinių taikymas 

praktinėje veikloje. 

Socialinė pedagogė  Dinara Budrienė. 

 

 


