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I. 2015 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 2015 METŲ 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  sąlygas skatinančias inovatyvų mokymą. 
 

III. BIUDŽETAS. KITOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS 

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

krepšelio lėšomis, buvo numatytas priemonių planas. Vykdant suplanuotas taupymo priemones 

ženkliai pavyko sumažinti MK įsiskolinimą, o racionaliai naudojant aplinkos lėšas pavyko 

subalansuoti aplinkos lėšų metinį  biudžetą ir baigti  metus be įsiskolinimų.  Per 2015 m. iš 2 proc. 

pavyko sukaupti 1515,79 EUR 

 

Rodikliai  2015 m. Komentarai  

Išlaidos, tenkančios 1 mokiniui (vaikui), 

iš viso, EUR, iš jų 

1805,84 678997eurai- 376 

mokiniai 

savivaldybės biudžeto lėšos 456,91 171798 eurai, 376 

mokiniai 

mokinio krepšelio lėšos 1348,93 507199 eurai, 376 

mokiniai 

Išlaidos, tenkančios vienai klasei 

(grupei), iš viso, EUR, iš jų 

35736,68 678997 eurai - 19 

klasių 

savivaldybės biudžeto lėšos 9042,00 171798 eurai 19 

klasių 

mokinio krepšelio lėšos 26694,68 507199 eurai 19 

klasių 

Vienam mokytojui tenka mokinių 9,4 40 mokytojų - 376 

mokinių 

Ugdymo įstaigos bendrasis plotas, 

tenkantis vienam mokiniui, kv. m 

13,77 5180,26 kv. m.-

376 mokiniai 

Valomas plotas, kv. m
 
/ 1 valytojui 663,83  

Prižiūrimas plotas, kv. m
 
/ 1 kiemsargiui 4,6ha  

Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, 

tenkančios 1 vaikui (mokiniui), EUR 

90,99 34213 eurai - 376 

mok. 
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Išlaidos kitoms prekėms ir paslaugoms, 

tenkančios 1 klasei (grupei), EUR 

1800,68 34213 eurai – 19 

klasių. 

Darbo užmokesčio fondo pokytis, 

lyginant su     2014 m., proc. 

1,4% 2015 m.483804 

eurai 

2014 m.477036 

eurai 

    .   

Krepšelis 2014 m. 2015 m. Skirtumas 

Atlyginimai 361,2 357,7 -3,5 

Socialinio draudimo įmoka 110,0 110,8 0,8 

IKT 0,9 0,9  

Vadovėliai 2,9 2,9  

Mokymo priemonės 3,4 3,4  

Kvalifikacijos kėlimas 1,2 1,1 -0,1 

Pažintinė veikla 0,5 0,5  

VISO 480,1 477,3 -2,8 

 

Priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos buvo racionaliai naudotos inovatyvaus 

ugdymo sąlygų kūrimui. Įsigytos mokymo priemonės IKT bazei turtinti, konstruktorių, dailės 

priemonių, edukacinių žaidimų   įsigijimui. 

Kaip ir kasmet, buvo atliktas reikiamų mokymo priemonių poreikio tyrimas. Įsigytos 

daugumai mokytojų reikalingas mokymo priemonės, nupirkta grožinės literatūros gimnazijos 

bibliotekai (iš MK ir „Tautos fondo“ lėšų). Per 2015 metus įsigyta inventoriaus: mokymo  ir 

edukacinių  priemonių už 3537,18 eurų (projektoriai, rankiniai ekranai, konstruktoriai ir kt.). 

Savivaldybei neskyrus  pakankamai lėšų tik iš dalies pavyko įvykdyti reikalavimą pakeisti grindų 

dangą, suremontuotas vienas kabinetas, higienos mazgus, atnaujinti edukacines erdves, stigo lėšų 

mokyklinių suolų įsigijimui. Senų suolų problemos nepavyksta išspręsti jau keletą metų iš eilės.  

 

III. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 Mosėdžio gimnazijoje 2015 m. pabaigoje mokėsi 350 mokiniai ir 23 priešmokyklinio 

ugdymo grupės vaikų, t.y. iš viso 373 vaikai. (2014 m. buvo 411). Vykdant pradinio ugdymo 

programą nuo 5 komplektų metų pradžioje sumažėjo iki 4 komplektų metų pabaigoje. Iš viso 

sumažėjo 3-mis klasių komplektais. 2015 m. rugsėjo 1 dieną klasių komplektų skaičius buvo 17, o 

priešmokyklinio ugdymo grupės išliko dvi. Mokinių skaičius taip pat sumažėjo: 

 

                  Mokinių skaičius 

Programa  

2014 rugsėjo 1 d. 2015 rugsėjo 1d. 

Priešmokyklinio ugdymo 24 23 

Pradinio ugdymo 67 70 

Pagrindinio ugdymo 225 203 

Vidurinio ugdymo 95 80 

Iš viso 411 376 
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Vidutinis mokinių skaičius pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo – 17-18 

mokinių, pagrindinio ugdymo – 22-23 mokiniai, vidurinio ugdymo – 20 mokiniai. Nemokamas 

maitinimas skirtas 159   mokinių.  

          Gimnazijoje dirba 4 administracijos darbuotojai: direktorius, 2 direktoriaus pavaduotojos 

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

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

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

savivaldybės biudžeto aplinkos lėšų buvo finansuojami 27 etatai. Bendras darbuotojų skaičius  - 67.  

 

IV. PASIEKTI REZULTATAI  

          Gimnazijoje šiais metais įgyvendinant  metinio tikslo uždavinį „kurti  sąlygas skatinančias 

inovatyvų mokymą“ 5 klasėje įvedėm naują pasirenkamąjį dalyką „Robotiką“, pradinėse klasėse 

– pradėjome diegti ankstyvosios robotikos pradmenis. Priešmokyklinėse grupėse vykdomas 

pagilintas meninis ugdymas bei, įsigijus daug įvairiausių konstruktorių, vaikai mokomi ankstyvojo 

konstravimo pagrindų. Robotikai skirtus konstruktorius įsigijome iš 2 procentų lėšų. Patvirtinus 

mokyklos tarybai, robotikai dėstyti įsigyti  3 vienetai- LEGO EV3 Core Set – pagrindinis rinkinys 

su programine įranga ir licencija už 1225,83 eurus. 

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Mosėdžio gamtininkų  bendrija, Mosėdžio 

gimnazija tapo jų partnere vykdant vietos projektą Nr. LEADER-14-SKUODAS-08-002 

„Kviečiame į Mosėdį“. 2015m. mūsų patalpose buvo įrengtos keramikos kūrybinės dirbtuvės, 

kurios suteikė didesnes galimybes mokinių saviraiškai. Jomis aktyviai naudojasi ne tik mūsų 

mokiniai bet ir jų tėveliai.  

Gimnazija tradiciškai laimėjo ir vykdė socializacijos projektus: „Ateik ir pakviesk 

draugus“, „Mums gera kai mes kartu“, bei pilietiškumo projektą, taip sudarydama geresnes 

galimybes ugdytis mūsų gimnazijos vaikams. 

Tęsiame dalyvavimą respublikiniame projekte ,,Kam to reikia“. Metų eigoje kvietėme į 

gimnaziją įvairių profesijų žmones, kurie vedė užsiėmimus (paskaitas, mokymus) pagal mokinių 

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

proto galias bei kaip tinkamai išnaudoti savo laiką. Manome, kad šis projektas kartu su kitomis 

veiklomis puikiai atliepė mūsų gimnazijos 2 metinio tikslo uždavinį „Kokybiškas ugdymo karjerai 

teikimas“ bei sustiprino mokinių savęs pažinimo bei mokėjimo mokytis  kompetencijas, skatino 

mokinių asmeninės pažangos ūgtį. 

Direktorės kuruojama klasės auklėtojų metodine grupė tobulino asmeninės mokinio pažangos 

skatinimo, stebėjimo sistemą, išsikeliant kiekvienam vaikui individualius tikslus. Pastebime 

pokyčius - didėja mokinių išsikėlusių asmeninius tikslus skaičius, didėja mokinių dalis sąmoningai 

vykdančių suplanuotas veiklas ir siekiančių savo tikslo. Tačiau prieita išvados, kad šią veiklą 

reikia tobulinti ir siekti geresnių rezultatų, todėl siūloma 2016m. gimnazijos veikloje tęsti šio 

uždavinio įgyvendinimą. 

    2015 m. neformaliajam švietimui buvo skirtos 31,5 valandos, tame tarpe išskirti 21 būrelis 

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.). 

Savitai į gimnazijos neformaliojo švietimo veiklą įsijungia dvi katalikiškos vaikų ir jaunimo 

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

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

dalijosi gerąja patirtimi su kitomis rajono mokyklomis bei dalykiškai bendradarbiavo su 

socialiniais partneriais. Pagyrimo verta ir pilietiškumo būrelio „Išsaugokime praeitį“ gimnazijoje 

veikla (vadovė istorijos ir pilietiškumo vyr. mokytoja L. Sėlenienė). Aštuonerius  metus tęsiamas 

pilietiškumo ir tautiškumo projekto „Tradicijos ir amatai Lietuvoje seniau ir dabar“ 

įgyvendinimas, kuris įneša savitų renginių į gimnazijos neformaliojo švietimo veiklas. Kasmet 
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atsiranda ir naujų projektų , kaip antai 2015m. ,,Sveikatiada“, ,,Šviečiamoji gyvulininkystė“ ir kt. 

Projektinė veikla praturtina formaliojo švietimo  ir neformaliojo švietimo veiklas naujomis darbo 

formomis, naujais renginiais ir naujais partneriais. 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. 

Šio būrelio iniciatyva mūsų gimnazijos bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje ,,Mes 

rūšiuojame“. Kaip ir kasmet mūsų paleontologai šiemet taip pat dalyvavo šalies jaunųjų geologų 

stovykloje  „Kur uolienos, mineralai...“, šalies paleontologų olimpiadoje.  

2015m. balandžio mėn. gimnazijoje vyko rajoninės Lietuvos mokinių konkursas „Saugokime 

jaunas gyvybes keliuose“, kuriame mūsų gimnazijos  ,,Jaunųjų  automobilistų“ būrelio nariai 

(vadovas – automobilizmo mokytojas S.Piečius) vėl iškovojo prizines vietas tiek rajono, tiek 

respublikos jaunųjų automobilininkų varžybose (rajoninėse varžybose - I vieta, o  respublikinėse 

jaunųjų automobilio vairuotojų varžybose - IV vieta). 

               Gimnazijoje buvo atlikta apklausa ir klasės mokinių būrelių pasirinkimas buvo 

užfiksuotas lentelėse. Peržvelgus pateiktus duomenis pastebėta, kad dalis mokinių lanko ne vieną 

būrelį, kita dalis mokinių lanko būrelius gimnazijoje ir už jos ribų, tačiau yra mokinių, kurie 

nelanko nei vieno būrelio nei gimnazijoje, nei už jos ribų. Suvedus rezultatus, gauta tokia 

duomenų, liudijančių apie neformaliojo švietimo veiklų lankomumą, lentelė: 

 

Eil.Nr.                   Veiklos rodiklis Mokinių 

skaičius 

Procentai 

1. Lanko neformaliojo švietimo veiklas gimnazijoje  

     312 

 

    82,3 

2. Lanko neformaliojo švietimo veiklas už gimnazijos  

ribų (meno  mokykla, sporto mokykla, Mosėdžio 

kultūros centras 

 

        58 

 

  15,2 

3. Dalyvauja neformaliojo ugdymo socialinėje 

veikloje (savanorystė, savivalda, klubai, 

organizacijos ir kt.) 

 

       136 

 

  35,4 

4. Nelanko jokio būrelio   

      74 

 

  19,1 

  

Siūlyta sekančiais metais numatyti formas skatinančias  mokinius aktyviau įsijungti į neformaliąją 

veiklą. 

Siekdami stiprinti ugdymo turinį ir bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimą parengėme 

ir teikėme du projektus į tarptautinius projektinius fondus, jų nelaimėjome, ieškom galimybių 

koreguoti  parengtus projektams ir teikti juos pakartotinai. 

 

V. STATISTINIAI DUOMENYS 

 

2015 m pradinio ugdymo programą baigė 21 mokinys. Visiems išduoti pradinio 

išsilavinimo pažymėjimai; pagrindinio ugdymo programą baigė 46 mokiniai. Išduoti 46 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Vidurinio ugdymo programą baigė 52 mokiniai. Visi 

abiturientai gavo brandos atestatus.  

 

Tolesnė 2 gimnazinių klasių mokinių veikla: 

Veikla 

 

Metai 

Baigė Tęsia mokymąsi 

Mosėdžio gim-

nazijos  3 gimn. kl. 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Nesimoko 

niekur 

Kita ( parašyti) 
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2015 46 35 (76,1%) 8 (17.4%) 2(4,3%) 1 mokosi kitoje 

mokykloje (2,2%) 

 

2015 metais baigę 2 gimnazines klases, daugiau mokinių (negu praėjusiais metais) tęsia mokymąsi 

profesinėse mokyklose.   

1. Tolesnė abiturientų  veikla: 

Veikla 

 

Metai 

Įstojo į aukšt. 

universitetines 

mokyklas 

Įstojo į aukštąsias 

neuniversitetines 

mokyklas 

Mokosi 

užsie-

nyje 

Įstojo į 

profesines 

mokyklas 

Dirba  Nedirba 

ir nesi-

moko 

Lanko 

kursus 

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%) 

- - 

2015 19 

(36,5%) 

12 

(23,1%) 

2 aukšt. 

(3,8%) 

10 

(19,2%) 

7 

(13,5%) 

- 2 

(3,8%) 

 

2015 m. žymiai didesnis abiturientų skaičius savo tolimesne karjera rinkosi studijas aukštosiose 

universitetinėse mokyklose – 40,3%, mažiau mokinių rinkosi iš karto po gimnazijos baigimo eiti į 

darbo rinką. Du mokiniai pasirinko studijas aukštosiose mokyklose užsienyje. 

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas ir brandos egzaminai 

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

klasių mokiniai, išskyrus 2 mokinius, kurie buvo atleisti nuo patikros direktorės įsakymu.   

Palyginus visų keturių metų rezultatus, pagrindinio ugdymo pasiekimų lietuvių kalbos 

patikrą daugiausiai mokinių išlaikė pagrindiniu lygiu (52,3%),  o matematikos ir lietuvių k. patikrą 

aukštesniuoju lygiu išlaikė blogiau negu praėjusias metais. Tačiau nebuvo nei vieno mokinio  

įvertinimo nei iš matematikos, nei iš lietuvių k. PUPP, kurio pasiekimai būtų įvertinti ,,1“ 

Mokinių skaičius, kurie gavo 1-3 įvertinimus iš matematikos šiais metais yra mažiausias palyginus 

paskutinius ketverius metus. 

         Vidurinio ugdymo programą baigė 52 abiturientai.  2015 metų abiturientų brandos egzaminų 

pasirinkimas platesnis negu 2014 metais: nepasirinkti tik vokiečių k. ir dailės brandos egzaminai; 

 Valstybinių brandos egzaminų neišlaikė 4 mokiniai: lietuvių k. ir literatūra – 2, chemija – 1, 

matematika – 1. Tai žymiai mažesnis neišlaikymo procentas, negu 2014 metais, kai net 13 

egzaminų buvo neišlaikyta. Neišlaikę valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, 

perlaikė mokyklinį. Brandos atestatus gavo visi abiturientai. 

 Laikiusieji brandos egzaminus buvo vertinami pagal kriterinę vertinimo sistemą.. 

Aukštesniuoju lygiu, palyginus paskutinius trejus metus, abiturientai išlaikė brandos egzaminus 

(% nuo laikiusių tą egzaminą skaičiaus):  

 

Eil. 

Nr. 

Egzaminas Gavo ≥86 balus (%) 

2015m. 

1. Lietuvių k. ir literatūra 2,7 

2. Matematika 3,7 

3. Istorija 3,7 

4. Biologija 0 

5. Chemija 0 

6. Fizika 0 

7. Anglų k. 21,1 

8. Informacinės 

technologijos 

0 



8 

 

9. Geografija 0 

 

Anglų kalbos egzaminą mokiniai išlaikė aukščiausiais įvertinimais: 3 mokinių žinios įvertintos 

100 balų, penktoji dalis nuo visų laikiusių gavo įvertinimus ne mažesnius kaip 86%, iš 5 egzaminų 

nebuvo nei vieno įvertinimo aukštesniuoju lygiu. 

Metodinių grupių posėdžiuose išanalizuoti brandos egzaminų ir PUPP rezultatai ir 

padarytos išvados į ką atkreipti dėmesį įgyvendinant brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo programas. Metodinė taryba parengė ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos veiksnumo tyrimą“. Gauti rezultatai buvo analizuoti metodinių grupių 

pasitarimuose. Gavus metodinių grupių pasiūlymus, parengtas naujas mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Nors turime gerą mokymo bazę ir specialistą, bet dėl 

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

poreikis 

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

Antrus metus buvo tęsiamos klasių vadovų individualios konsultacijos su kiekvieno mokinio tėvu, 

surinkus informaciją iš dalykų mokytojų, ir konsultacijos su dalykų mokytojais, sudarant tėvams 

galimybę efektyviai gauti iš jų naudingą informaciją. 

2015 m. mokiniai rajone laimėjo daugiau prizinių vietų negu 2011, 2012, 2013, 2014 

metais. Kiekvienais mokslo metais gimnazijos bendruomenė džiaugiasi mokinių pasiekimais 

olimpiadose, konkursuose ir varžybose: Kiekvienais mokslo metais gimnazijos bendruomenė 

džiaugiasi mokinių pasiekimais olimpiadose, konkursuose ir varžybose: 

 

Užimta vieta 
Mokinių skaičius  

Olimpiados  Konkursai Varžybos Iš viso 

I 9 9 3 21 

II 19 4 2 25 

III 12 8 2 22 

Iš viso  33 12 22 68 

 

 

            Jaučiamės stiprūs ir didžiuojamės savo mokinių pergalėmis netradiciniuose rajono ir šalies 

konkursuose bei varžybose: 

Eil.

Nr. 

Rajono ir šalies renginiai 

 

Vieta 

1. Rajoninės ir respublikinės jaunųjų automobilio vairuotojų 

varžybos. 

I ir IV vietos 

2. Lietuvių liaudies atlikėjų konkursas ,,Tramtatulis“ Laureatė 

3. Patriotinės dainos konkursas Lietuvos nepriklausomybės 

25-mečiui paminėti Rietave 

III vieta 

4. Konkursas ,,Raštingiausias rajono mokinys“ 5-8 kl. – IIIvieta, 

1-2 gimn. kl. – I ir III vietos 

3-4 gimn. kl. - IIIvieta 

5. Rajono mokyklų gimnazinių klasių ,,Protų mūšis“ II vieta 

6. Žemaitijos regiono ir respublikinės varžytuvės ,,Tarmių 

lobynai“ 

I vieta ir II vieta 

7. Nacionalinio konkurso  ,,Lietuvos kovų už laisvę ir 

netekčių istorija“ 

5-8 kl. – laureatė, 

1-2 gimn. kl. -  laureatas 

8. Rajoninis konkursas ,,Užsienio kalbos atveria duris į 

pasaulį“ – anglų kalbos grupėje 

1-4 kl. – I vieta, 

5-8 kl. – II vieta, 

1-4 gimn. kl. – III vieta 
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9. Rajoninis konkursas ,,Užsienio kalbos atveria duris į 

pasaulį“ – rusų kalbos grupėje 

I vieta 

10. Rajono mokinių sporto žaidynių merginų ir vaikinų 

krepšinio 3x3 varžybos 

I ir I vietos 

11. 2000 gimimo ir jaunesnių futbolo 5x5 salės varžybos 

(rajono) 

II vieta 

12. Rajono mokinių (merginų) krepšinio pirmenybės LMKL 

čempionatas ,,Manija“ 

III vieta 

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS 

Pradinėse klasėse ne pirmus metus įgyvendinama smurto prevencijos programa 

,,Antras žingsnis“. Šios programos tikslas – vystyti vaikų empatijos įgūdžius. Pagal šią programą 

ir ankstesniais, ir 2015 metais mūsų mokiniai mokėsi  atpažinti savo ir kitų jausmus, ir  mokomi 

suprasti, kad žmonės gali skirtingai jausti bei galvoti toje pačioje situacijoje. 

         2014 ir 2015 m. gimnazija bendradarbiavo su Vilkaviškio vyskupijos M. Valančiaus 

Blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriumi įgyvendinant projektą ,,Blaivi tauta – laisva tauta“. 

Pagal šį projektą gimnazijoje buvo įgyvendinama prevencinė programą ,,Linas“, kuri buvo skirta 

socialiai remtinų šeimų vaikams, vaikams iš šeimų, turinčių alkoholio vartojimo problemų. 

Mokiniai rinkosi vieną kartą per savaitę po pamokų ir mokėsi socializacijos įgūdžių (darė įvairius 

darbelius parodėlėms, diskutavo, žiūrėjo filmukus ir juos aptardavo, patys tepėsi sumuštinius ir 

gėrė arbatą kartu bei kt.). 

           Gimnazijoje daugiau nei dešimtmetis veikianti Valančiukų kuopa, ugdo mokinius pagal 

respublikinę valančiukų ugdymo programą. Ši programa yra pagrįsta alkoholio, tabako vartojimo 

ir kitų žalingų įpročių prevencija. 2015 m. gimnazijoje taip pat buvo įgyvendinama valančiukų 

ugdymo programa. Valančiukų veikloje dalyvauja 5-8 ir 1 gimn. klasių mokiniai.  

  

PROJEKTAI 2015m. 

 

Eil. 

Nr. 

  

Projekto lygmuo, 

iniciatoriai  

Projekto 

pavadinimas 

Vadovo kategorija, 

v., pavardė, partneriai 

Laimėjimas, 

lėšos 

1. Švietimo ir mokslo 

ministerija, Ugdymo 

plėtotės centras, 

„Alma litera“ įmonių 

grupę atstovaujanti 

leidykla „Šviesa“, 

UAB „Alma litera 

sprendimai“. Skuodo 

rajono savivaldybės 

administracija. 

„Aktyviosios 

klasės sprendimas 

geresniam 

mokymui (si): 

skaitmeninis 

turinys, 

formuojamojo 

vertinimo 

metodika ir 

technologijos“ 

 

Koordinatorė – 

direktorė A. Šverienė; 

Darbo grupė: 

I. Kaniavienė 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė, 

A. Kleivienė. 

Aktyvioji klasė 

(interaktyvių 

priemonių 

komplektas, 

mokymai ir 

metodinės bei 

technologinės 

paslaugos 

mokytojams). 

2. Europos socialinis 

fondas. Kuriame 

Lietuvos ateitį. 

Vilkaviškio 

vyskupijos BS Kazlų 

Rūdos skyrius. 

Dalyvavome 

projekte 

„Blaivi tauta – 

laisva tauta“ 

(VP1-1.3-SADM-

01-K-02-012)  

 Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė  

Konferencija, 

seminaras, 

mokymai 

tėveliams, įkurta 

prevencinės 

programos 

„Linas“ grupė. 
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3. UAB „Atliekų 

tvarkymo centras“; 

Gamintojų ir 

importuotojų 

asociacija. 

„Mes rūšiuojame“ Koordinatorius – 

V. Pajarskas, jaunieji 

gamtininkai, klasių 

auklėtojai 

 310 eurų 

4. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

 

Pilietiškumo ir 

tautiškumo ugdymo 

projektas 

„Amatai ir 

tradicijos 

Lietuvoje seniau ir 

dabar - 9 “ 

Koordinatorė – 

istorijos mokytoja 

metodininkė 

L. Sėlenienė, 

mokytojai: 

R. Staškuvienė, 

A. Kleivienė, 

V. Pajarskienė 

L. Šverys, V. Pajarskas 

1600 eurų 

5. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

 

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Ateik ir pakviesk 

draugus – 10“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė ir 

lietuvių kalbos bei 

estetinių 

dalykų mokytojų 

metodinės grupės 

 890 eurų 

6. 

 

Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

  

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Mums gera, kai 

mes kartu - 9“ 

Koordinatorė – 

mokytoja metodininkė 

A. Kleivienė ir 

pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

1100 eurų 

 7. Skuodo rajono 

Mosėdžio gimnazija, 

Skuodo rajono 

Mosėdžio seniūnija. 

  

Jaunimo iniciatyvų 

projektas per m. m. 

„Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos 

- 9“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja V. Jonkuvi

enė, Mokytojai: A. 

Drakšas, 

S.Matulevičius, G.Kova 

1000 eurų 

Gimnazijos, 

seniūnijos, rėmėjų 

ir dalyvių lėšos. 

8. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

  

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Sėkmės link " 

 Koordinatorė - 

pavaduotoja V. 

Jonkuvienė 

neformaliojo švietimo 

būrelių vadovai 

 2901, 35 eurai 

9. Skuodo rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius. 

Vaikų socializacijos 

programa per m. m. 

„Kelias į Olimpą“ 

Koordinatorė – pradinių 

klasių vyresnioji 

mokytoja A. Kidykienė 

ir sportinio ugdymo 

būrelių vadovai 

1020 eurų 
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10. Sveikatos apsaugos 

ministerija,  

Švietimo ir mokslo 

ministerija,  

Sveikatos mokymo ir 

ligų prevencijos 

centras,  

Nacionalinis maisto ir 

veterinarijos rizikos 

vertinimo institutas ir 

kt. LPF „Maisto 

bankas“. 

Valstybinių 

institucijų, socialiai 

atsakingo verslo bei 

nevyriausybinio 

sektoriaus 

iniciatyva – sveikos 

gyvensenos ugdymo 

programa 

„Sveikatiada“ 

Klaipėdos apskrities 

mokyklų konkursas 

„Sveikatiados 

žaidynės“ 

Koordinatorė – 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė. 

Mokytojai: 

L. Sėlenienė, 

A. Jonušienė, 

A. Aklienė, G. Kova 

Laimėtos prizinės 

vietos (I-5 kl., II-

6 kl.), judriųjų 

žaidimų aikštelė, 

stalo ir kt. 

žaidimų 

komplektai. 

11.  VšĮ Mokyklų 

tobulinimo centras. 

 

Programa 

„Renkuosi 

mokyti“ 

Koordinatorė – 

direktorė A. Šverienė;  

Mentorius – 

V. Gailienė, 

mokytoja – I. Lebedytė  

Dviejų metų 

darbo sutartis su 

VU absolvente 

Ieva Lebedyte. 

Seminarai, 

komandos 

nariams, 200 

akademinių val. 

mokymai 

mokytojai.  

 

II. SSGG  

Stiprybės 

1. Aktyvus mokinių ir mokytojų dalyvavimas rajono ir respublikos renginiuose. 

2. Didelis dėmesys skiriamas mokinių karjeros ugdymui. 

3. Geri pasiekimai olimpiadose, konkursuose ir varžybose. 

4. Gimnazijos bendruomenės sutelkimas ir bendradarbiavimas. 

5. Gausus ir įvairus edukacinių išvykų organizavimas mokiniams. 

6. Aktyvi ir efektyvi klasių vadovų veikla. 

7. Sudarytos sąlygos IKT naudojimui ugdymo procese. 

8. Demokratinis sprendimų priėmimas. 

9. Trys mokiniai anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine įvertinti 100 balų. 

10. Pilietiškumo ugdymas gimnazijoje. 

11. Mokytojų metodinių grupių veikla grindžiama partneryste ir kolegišku bendravimu. 

12. Graži ir jauki mokyklos aplinka. 

13. Tobulėjanti tėvų informavimo sistema. 

14. Įvairiapusiai ryšiai su partneriais. 

15. Gimnazijos tradicijos. 

16. Patraukli mokyklos kultūra, geras įvaizdis visuomenėje. 

17. Galimybė mokytis robotikos. 

18. Pailgintos dienos grupė.  

19. Priešmokyklinio ugdymo vaikams suteikiamos įvairios ugdymosi galimybės. 

Silpnybės 

1. Atvirų pamokų vedimas ir lankymasis kolegų pamokose. 

2. Nepakankamas pagalbos mokiniui specialistų skaičius. 
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3. Nepakankami kai kurių dalykų mokinių pasiekimai. 

4. Žinios ir įgūdžiai neintegruojami į dalykines programas. 

5. „Krepšelio“ lėšos riboja mokinių poreikių tenkinimą ir ugdymo plano galimybes. 

6. Neremontuoti higienos mazgai, kabinetai, nusidėvėjusi grindų danga, seni mokinių suolai. 

Galimybės 

1. Ugdymo kokybės ir mokinių saviraiškos sąlygų gerinimas pritraukiant ES lėšas. 

2. Kelti mokytojų kvalifikaciją dalyvaujant tarptautiniuose projektuose. 

3. Naujų edukacinių erdvių plėtra. 

4. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos siekį. 

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

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

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

7. Ieškoti galimybių įsijungti į Erasmus projektus. 

Grėsmės 

1. Mažėjant mokinių mokymosi motyvacijai, destruktyvaus elgesio atvejai neigiamai veikia 

ugdymo proceso dalyvius. 

2. Blogėjanti mokinių sveikatos būklė didina praleistų pamokų skaičių. 

3. Mažėjant pamokų krūviams, mokytojai patiria emocinį diskomfortą, mažėja motyvacija 

darbui. 

4. Žalingų įpročių plitimas mokinių tarpe. 

5. Visuomenės nenoras atsakomybę už vaikų auklėjimą dalintis su mokykla. 

6. Higienos normų reikalavimai prasilenkia su mokyklos galimybėmis. 

7. Tėvų nedarbas, mažas atlygis įtakoja vaikų stojimo galimybes. 

III. VIZIJA 

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

bendradarbiavimo principais ir siekianti: 

 laiduoti aukštą ugdymo kokybę; 

 tenkinti visų ugdytinių poreikius; 

 išugdyti pasirengusį visą gyvenimą mokytis jaunuolį; 

 formuoti laisvą ir demokratišką asmenybę. 

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

priešmokyklinį ugdymą Mosėdžio ir aplinkinių kaimų mokiniams. 

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

gyventi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje, sudaro sąlygas tenkinti pažinimo poreikius ir 

tobulėti, perteikia tautinės ir etninės kultūros pagrindus. 

V.  FILOSOFIJA 

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

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

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

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

 

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

pereinant nuo mokymo prie mokymosi.  

1. Uždavinys 

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

2. Uždavinys 

Tobulinti pamokos kokybę. 

 

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

1. Uždavinys 

Siekti gimnazijos bendruomenės vertybių įprasminimo kasdieninėje veikloje. 

2. Uždavinys 

Ugdyti mokinių vertybines nuostatas mokant kritiškai mąstyti ir vertinti aplinką. 

 

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

pritaikant tam  mokyklos aplinkas. 

1. Uždavinys 

         Kurti inovatyvią ugdomąją aplinką, užtikrinant jos saugumą ir funkcionalumą. 

 

. 
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VII. TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

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

pereinant nuo mokymo prie mokymosi.  

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data  Atsakingi 

1.1. Stiprinti 

mokinio esminių 

kompetencijų ūgtį, 

tobulinti jos stebėjimą 

bei fiksavimą. 

 

1. Išnagrinėti parengtus esminių 

mokinio kompetencijų ugdymo 

stebėjimo, fiksavimo įrankius, jų 

paskirtį bei struktūrą.  

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

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

8/biblioteka/sablonai/). 

Iki mokslo 

metų 

pabaigos 

A. Šverienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

1 tikslo 

įgyvendinimo 

grupė 

2. Inicijuoti mokytojų pasirinktų 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

vertinimo  įrankių taikymą ugdymo 

procese. 

Per III-ią 

trimestrą 

A.Šverienė 

1 tikslo 

įgyvendinimo 

grupė 

3. Vykdyti gerosios patirties sklaidą 

analizuojant pasirinktų mokėjimo 

mokytis kompetencijų vertinimo 

įrankių taikymo veiksmingumą. 

 Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

A. Šverienė, 

1 tikslo 

įgyvendinimo 

grupė  

 

4. Tobulinti mokytojų dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas ieškant  

sėkmingų mokinio individualios  

pažangos skatinimo formų ir būdų 

pamokose.  

Per visus 

m.m. 
 

Administracija 

 5. Klasės auklėtojų veiklų, dirbant su 

mokinio asmeninės pažangos skatinimo 

instrumentais, tobulinimas. 

Per visus 

m.m. 

Pagal 

klasės 

auklėtojų 

planą 

M. Šikšnienė 

6. Vertinti ir analizuoti kiekvieno 

mokinio daromą pažangą, lyginant su 

ankstesniais akademiniais įvairių sričių 

pasiekimais pagal išsikeltus tikslus.  

Gruodžio 

mėn. 

A. Šverienė, 

Klasės auklėtojai 

Dalyko mokytojai 

7. Analizuoti mokinių pasiekimų 

pokyčius, teikti rekomendacijos 

mokytojams.  

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiai 

Administracija 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

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

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

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

ugdymas“.  

2. Iš kiekvienos metodinės grupės 1-2 mokytojai išbandys pasirinktus mokėjimo 

mokytis kompetencijos vertinimo įrankius ugdymo procese. 

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

sklaida apie mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo įrankių taikymo 

veiksmingumą.  

http://mokomes5-8.ugdome.lt/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
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4. Priimti bendri susitarimai mokykloje apie asmeninės mokinio pažangos stebėjimą 

ir skatinimą pamokose. 

5. Bus patobulinti mokinių asmeninės pažangos stebėjimo lapai („kopetėlės“) 

skirtingiems klasių koncentrams,  papildomi elgesio korekcijos bei dalyvavimo 

neformalioje veikloje tikslais.  

6. 90% mokytojų išklausys seminarą  apie Šiaulių Salduvės progimnazijos patirtį 

siekiant asmeninės mokinio pažangos. 

7. Bus dalyvaujama konferencijose, seminaruose, metodinėse dienose siekiant 

sužinoti respublikos mokyklų patirtį.   

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

1.2. Tobulinti 

pamokos kokybę 

1. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ (apie galimybes pagerinti 

besimokančių mokinių pasiekimus) 

studijavimas ir pasirengimas 

praktiniam taikymui. 

Sausio-

kovo mėn. 

A. Šverienė 

2. Pasirinkto knygoje „Matomas 

mokymas“ pateiktos sėkmingos 

pamokos kriterijaus praktinis taikymas 

ir reflektavimas. 

Gegužės 

mėn. 

V. Gailienė 

3. Pateiktos teorinės medžiagos IQES 

platformoje apie grįžtamąjį mokinių 

mokymosi sunkumams ir sėkmėms 

identifikuoti, analizė. 

Vasario-

kovo mėn. 

D. Šiaulienė 

4. Teorinis-praktinis seminaras apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

Balandžio 

mėn. 

A. Šverienė 

5. Gimnazijoje vykdomo kolegialaus 

grįžtamojo ryšio eigos, taisyklių ir 

principų parengimas. 

Kovo 

mėn. 

V. Gailienė, 

D. Šiaulienė 

6. Individualus mokytojų pamokos 

kokybės tobulinimas, atsižvelgiant į 

kolegialaus grįžtamojo ryšio anketos 

rezultatus. 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

D. Šiaulienė 

7. „Kviečiu į pamoką“ – kolegos 

pamokos(-ų) stebėjimas, problemos(-ų) 

identifikavimas ir kolegialus 

koregavimas. 

Spalio-

gruodžio 

mėn. 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė 

8. Diagnostinių testų 2 klasių 

mokiniams rezultatų analizė, siekiant 

įvertinti mokinių mokymosi 

pasiekimus ir diagnozuoti problemas. 

Gegužės 

mėn. 

A. Šverienė 

9. Standartizuotų testų 6 kl.,8 kl. 

analizė, siekiant įsivertinti mokinių 

mokymosi pasiekimus, rinkti 

grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą 

ugdymo kokybei gerinti. 

 

 

Gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

D. Šiaulienė 

10. Bandomųjų valstybinių brandos 

egzaminų ir PUPP organizavimas, 

rezultatų palyginimas su metiniais 

įvertinimais, nurodant sėkmes ir 

nesėkmes. Išvadų panaudojimas 

Vasario – 

balandžio 

mėn.  

D. Šiaulienė 
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ugdymo proceso tobulinimui.  

11. Mokinių apklausa dėl 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių aktualizuojant ugdymo turinį, 

orientuotą į mokinių poreikius. 

Balandžio 

mėn. 

D. Šiaulienė 

12. PUPP, brandos egzaminų rezultatų 

analizės duomenų panaudojimas 

ugdymo procese. 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Šiaulienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 80% mokytojų susipažino su John Hattie knygoje „Matomas mokymas“ taikomomis 

galimybėmis, siekiant pagerinti mokinių pasiekimus. 

 Parengti susitarimai dėl kolegialaus grįžtamojo ryšio organizavimo gimnazijoje. 

 70% mokytojų atliko savo mokomojo dalyko mokinių pamokų kokybės vertinimą, 

naudojant „IQES online Lietuva“ instrumentus, išskyrė tobulintinas sritis, pasirinko 

tinkamesnes mokymo strategijas. 

 60% mokytojų kvietė kolegą į pamoką ir mokėsi vieni iš kitų. 

 Išsami diagnostinių ir standartizuotų testų analizė mokytojų tarybos posėdyje, metodinėse 

grupėse. 

 Pateikti siūlymai dėl bandomųjų PUPP ir brandos egzaminų organizavimo, rezultatų 

panaudojimo įgyvendinant dalykų programas. 

2  tikslas – stiprinti vertybių, vienijančių mokyklos bendruomenę, auginimą 

2.1. Siekti 

gimnazijos 

bendruomenės 

vertybių 

įprasminimo 

kasdieninėje veikloje 

1. Gavėnios prasmės ieškojimai ir 

atradimai (susitikimai su dvasininkais, 

rekolekcijos, klasės valandėlės gerumo 

tema, katalikiškų organizacijų išvyka į 

Telšius ir kt.). 

Kovo 

14-18d. 

A. Jonušienė, 

M. Petrauskaitė, 

V. Jonkuvienė 

2. Gimnazijos vidaus tvarkos ir 

tarpusavio bendravimo susitarimų 

atnaujinimas.  

Balandis V. Jonkuvienė, 

klasės vadovų 

metodinis būrelis 

3. Bendrųjų etiketo normų formavimas 

ir bendravimo kultūros auginimas 

(„Mandagumo savaitė“, klasės 

valandėlės etiketo tema, diskusija 

„Jauno žmogaus vertybės“, viktorina 

kultūringo elgesio temomis ir kt.). 

Rugsėjis- 

spalis 

2 tikslo darbo 

grupė, klasės 

auklėtojai 

4. Pirmūnų „Garbės siena“. Gegužė - 

birželis 

V. Jonkuvienė 

J. Petrauskienė, 

A. Ancevičienė, 

L. Šverys  

5. Kūrybiškai išspręstas vertybių 

įsivardijimas klasėse. 

Per visus 

metus 

M. Šikšnienė, 

klasės auklėtojai 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Bus atnaujinti gimnazijos vidaus tvarkos ir tarpusavio bendravimo susitarimai (2 tvarkos 

aprašai); 

 Įkurta gimnazijos pirmūnų skatinimo ir pagerbimo siena. 

 Vyks klasės valandėlės etiketo tema (bent po 1 kiekvienoje klasėje). 

 Bus organizuojami renginiai (1-4 gimn. kl.- diskusija ir 5-8 kl. - viktorina, kur jauni 

žmonės diskutuos ir patys įvardys jiems svarbias gyvenimo vertybes. 

2.2. Ugdyti 

vertybines nuostatas 

1. Susitikimai su žymiais, sėkmingais ir 

kt. įdomiais žmonėmis. 

Per visus 

m. m. 

V. Jonkuvienė, 

klasės auklėtojai 
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mokant kritiškai 

mąstyti ir vertinti 

aplinką 

2. Karjeros planų pildymas ir nuolatinis 

atnaujinimas. 

Per visus 

m. m. 

V. Jonkuvienė, 

klasės auklėtojai 

3. Vertybinių nuostatų formavimas per 

pasakas (savaitė „Sekame pasakas vieni 

kitiems“: skaitymas, diskusijos, 

inscenizavimas, pasakų festivalis). 

Lapkritis 2 tikslo darbo 

grupė, klasės 

auklėtojai 

4. Pažintinės išvykos į kitas mokyklas, 

įmones, įstaigas. 

Per visus 

m. metus 

V. Jonkuvienė, 

klasės auklėtojai 

5. Gerumo auginimas advento metu ( 

akcija „Kalėdiniai sveikinimai seniems, 

vienišiems žmonėms“, gerumo akcijos, 

„Knygų Kalėdos“, „Angelo įteikimo 

ceremonija“ ir kt.) 

Gruodis Estetinių dalykų 

mokytojų 

metodinė grupė 

6. Gimnazijos bendruomenės vertybių 

įvardijimas viešoje gimnazijos erdvėje. 

 

Gruodis A. Ancevičienė, 

J. Petrauskienė, 

V. Jonkuvienė, 

klasės auklėtojai 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Gimnazijos mokiniai susipažins su įdomiais, sėkmingais žmonėmis ir mokysis kritiškai 

mąstyti ir vertinti (planuojama ne mažiau 4 susitikimų). 

 Gimnazijos mokiniai turės galimybes susipažinti su mokyklomis, įstaigomis bei verslo 

įmonėmis ir mokysis kritiškai vertinti aplinką bei ugdysis gebėjimus tinkamai pasirinkti 

(kiekviena klasė bent po 1 išvyką). 

 Gimnazijos bendruomenės nariai aktyviau įsitrauks į gimnazijos tarpusavio bendravimo 

tobulinimą ir tolerantiškų santykių kūrimą. 

 

3 tikslas - Gerinti mokymo(-si) kokybę,  kuriant naujas ugdymo(-si) galimybes bei  pritaikant tam  

mokyklos aplinkas. plėtoti saugios. 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Data  Atsakingi 

1. Kurti inovatyvią 

ugdomąją aplinką, 

užtikrinant jos 

saugumą ir 

funkcionalumą.  

1. Inovatyvių įrenginių ir skaitmeninių 

mokymo priemonių  įsigijimas ir 

pritaikymas ugdymo procese. 

Iki mokslo 

metų 

pabaigos 

V. Zaboras 

A. Šverienė.  

2. Naujų edukacinių erdvių  mokinių 

ugdymui ir jų poilsiui kūrimas. 

Iki metų 

pabaigos  

P. Jablonskis 

3.Renovuoti pagalbos mokiniui 

specialistų kabinetus. 

Rugpjūčio 

mėn. 

P. Jablonskis 

4. Katilinės modernizacija. Iki šildymo 

sezono 

pradžios 

P. Jablonskis 

Savivaldybės ūkio 

skyriaus 

specialistai 

5.Mokyklos žaliųjų erdvių 

pritaikymas ugdymo procesui.  

Vasaros 

atostogų 

metu 

Administracija 

Pradinių klasių mokinių rūbinės 

remontas. 

Iki 

rugsėjo 

mėn. 

P. Jablonskis 

6. Pradinių klasių mokinių ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

ugdymo priemonių atnaujinimas   

pagal numatytas ugdymo kryptis 

Iki rugsėjo 

mėn. 

P. Jablonskis 
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7.Elektros ūkio dalinė rekonstrukcija. Vasaros 

atostogų 

metu 

P. Jablonskis 

 

8.Atnaujinti dalykinius  kabinetus.  

 

 

Vasaros 

atostogų 

metu 

P.Jablonskis 

A.Šverienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

1. Įsigyta inovatyvių įrenginių ir skaitmeninių mokymo priemonių  anglų k., informatikos, 

pradinių klasių kabinetams, robotokos pasirenkamojo dalyko plėtojimui. 

2. Įsigyti konstruktoriai, dailės priemonių rinkiniai skirti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

programoms įgyvendinti. 

3. Bus atnaujintas socialinės pedagogės kabinetas. 

4. Modernizuota katilinė. 

5. Atnaujintos pradinių klasių rūbinės. 

6. Atnaujinti bent du dalykiniai kabinetai. 

7. Parengtas projektas - sąmata žaliajai klasei. 

8. Susitarta dėl mokinių poilsio zonų kūrimo mokykloje. 

 

. 

 

VIII. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžiai Atsakingas Data Laukiamas rezultatas 

1. 1.1. 2015 m. gimnazijos veiklos 

analizė. Gimnazijos veiklos 

prioritetai 2016 metams. 

 

A. Šverienė 

 

Sausio 

mėn. 

Parengta ir pristatyta 2015 m. 

veiklos ataskaita. 

Numatyti gimnazijos veiklos 

prioritetai 2016 m. 

2. 2.1. 1-8, 1-4 gimnazinių klasių 

II-ojo trimestro rezultatų 

analizė. 

 

 

 

2.2. Vidaus įsivertinimo 

rezultatų analizė. 

 

2.3. Kaip užtikrinti, kuo didesnį 

poveikį mokymosi 

pasiekimams. 

 

D. Šiaulienė 

 

 

 
 

 

R. Staškuvienė 

A. Šverienė 

 

L. Sėlenienė 

Kovo 

mėn. 

Išanalizuoti  

II-ojo trimestro rezultatai, 

pristatyta statistinė lyginamoji 

ataskaita pagal pasiekimų 

lygmenis, pateiktos išvados. 

 

Išskirti veiklos rodikliai 

giluminiam įsivertinimui. 

 

Mokytojams bus pristatyti John 

Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ 1-3 skyriai, kokį 

poveikį ir kodėl mokinių 

pasiekimams gali padaryti 

mokytojai. 

3. 3.1. 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 
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3.2. Pasirinktų kompetencijų 

pažangos stebėjimo, fiksavimo 

įrankių veiksmingumas. 

 

 

A. Šverienė 

 

pasirinkimų lyginamoji analizė. 

 

Mokytojų bendruomenei bus 

pristatyti kompetencijų 

pažangos stebėjimo, fiksavimo 

įrankiai, perduota geroji patirtis. 

4. 4.1. 1-5 klasių mokinių metinių 

pasiekimų ir pažangos rezultatų 

analizė. 

 

 

 

 

4.2. Standartizuotų testų 2, 4 

klasių mokinių rezultatų 

analizė. 

 

 

 

 

4.3. Mokinio individualios 

pažangos skatinimo sistema. 

Klasės auklėtojų veiklos dirbant 

su mokinio asmeninės pažangos 

skatinimo instrumentais.  

1-5 klasių 

vadovai, 

A. Šverienė 

 

 

 

 

A. Šverienė 

 

 

 

 

 

 

M. Šikšnienė 

Gegužės 

mėn. 

Nustatyti visų 1-4 klasių 

mokinių pasiekimų lygmenys 

atitinkantys mokymosi 

pasiekimus. Išanalizuoti 5 

klasių mokinių ugdymosi 

rezultatai 

 

Išanalizuoti 2, 4 klasės mokinių 

standartizuotų testų rezultatai, 

gebėjimų atitikimas pasiekimų 

lygmenims. 4-os klasės 

pristatymas dalykų mokytojams. 

 

Mokinių pažangos stebėjimo 

lapai („kopetėlės“) bus papildyti 

elgesio korekcijos bei 

dalyvavimo neformaliojo 

veikloje tikslais. 

5. 5.1. 6-8 klasių, 1-3 gimnazinių 

klasių mokinių kėlimo į 

aukštesniąją klasę svarstymas. 

 

5.2. 2 gimn. klasės mokinių 

lietuvių k. (gimtosios) ir 

matematikos bandomųjų 

egzaminų ir metinio rezultatų 

analizė.  

 

5.3. Tolesnis 2 gimn. klasių 

mokinių pasirinkimas. 

 

 

5.4. 6, 8 klasių standartizuotų 

testų rezultatų analizė.  

 

5.5. Koreguoto Mosėdžio 

gimnazijos UP 2016-2017 

m. m. projekto svarstymas. 

Klasių 

vadovai, 

D. Šiaulienė, 

dalykų 

mokytojai 

Birželio 

mėn. 

Parengta mokinių pasiekimų 

rezultatų analizė.  

 

 

Pateiktas 2 gimn. kl. mokinių 

pasirengimas PUPP. 

 

 

 

 

Parengtas 2 gimnazinių klasių 

mokinių vidurinio ugdymo 

dalykų individualių pasirinkimų 

projektas.  

Parengta 6, 8 kl. standartizuotų 

testų analizė. 

 

Parengtas gimnazijos ugdymo 

plano projektas 2016-2017 

m. m. 

6. 6.1. 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

ugdymo plano korekcijų 2016-

2017 m. m. tvirtinimas. 

 

6.2. Tarpinis mokyklos metinės 

veiklos rezultatų vertinimas. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė 

Rugpjū-

čio mėn. 

2015-2016 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė. 

Pakoreguotas gimnazijos UP 

2016-2017 m. m.  

 

Pateiktas gimnazijos metinės 

veiklos rezultatų tarpinis 
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6.3. 4 gimn. klasių egzaminų 

rezultatų analizė ir tolesnis 

abiturientų pasirinkimo kelias. 

vertinimas. 

Parengta 4 gimn. klasių 

egzaminų rezultatų analizė.  

7. 7.1. 2016-2017 m. m. 1-8, 1-4 

gimnazinių klasių I-ojo 

trimestro rezultatų analizė. 

Naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos ir rezultatų analizė. 

 

7.2. Gimnazijos 2016 m. tikslų 

įgyvendinimo analizė. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvie-

nė 

Gruodžio 

mėn. 

Išanalizuoti  

I-ojo trimestro rezultatai, 

pristatyta statistinė lyginamoji 

ataskaita pagal pasiekimų 

lygmenis, pateiktos išvados. 

 

Įvertinti tikslų įgyvendinimo 

kriterijai. 
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IX. PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Laikas Laukiamas rezultatas 

1. Pasirengimas ugdymo plano įgyvendinimui 

1.1. Naujai atvykusių mokinių 

paskirstymas į klases. 

A. Šverienė 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

Parengti klasių mokinių 

sąrašai. 

1.2. Gimnazijos pamokų tvarkaraščio 

sudarymas ir koregavimas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn., pagal 

reikalą 

Parengtas pamokų 

tvarkaraštis ir kabinetų 

užimtumo grafikas. 

1.3. Pedagoginių darbuotojų pamokų 

paskirstymas. 

A. Šverienė Rugsėjo 

mėn. 

Parengtos pamokų 

paskirstymo lentelės. 

1.4. Mokinių laikinų grupių 

sudarymas. 

D. Šiaulienė Rugsėjo 

mėn. 

Sudarytos gebėjimus ir 

poreikius atitinkančios 

laikinosios grupės. 

1.5. Ugdymo plano koregavimas 

2016-2017 mokslo metams. 

D. Šiaulienė Birželio 

mėn. 

Parengtos ugdymo plano 

korekcijos. 

2. Ugdymo turinio planavimo atitikimas bendrosioms programoms 

2.1. Dalykų, pasirenkamųjų dalykų, 

modulių programų, teminių planų 

atitikimo bendrosioms 

programoms analizė. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvie-

nė 

Rugsėjo 

mėn. 

Parengtos ir suderintos 

visų dalykų teminiai 

planai, modulių 

programos. 

2.2. Klasės vadovų, dalykų mokytojų, 

neformaliojo švietimo programų 

įrašų teisingumo, atitikimo 

keliamiems reikalavimams pildant 

e. dienyną ir mokinių asmens 

bylas, vykdymas. 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvie-

nė 

Spalio, 

birželio 

mėn. 

Teisingi įrašai e. dienyne, 

asmens bylose. 

2.3. Priešmokyklinio ugdymo įrašų 

teisingumo pildant e. dienyną, 

patikra. 

D. Šiaulienė Spalio, 

birželio mėn. 

Teisingi, atitinkantys 

reikalavimus, įrašai 

e. dienyne. 

2.4. Pažymėjimų, brandos atestatų ir jų 

priedų išdavimo ir apskaitos 

vykdymas. 

D. Šiaulienė Gegužės, 

birželio, 

liepos mėn. 

Teisingi įrašai Registre ir 

išduoti teisingi, teisės 

aktus atitinkantys 

dokumentai. 

3. Mokinių įgytų žinių atitikimas bendrosioms programoms. 

3.1. Pradinio ugdymo programos įgyvendinimas. 

3.1.1. 4 klasės mokinių diagnostinių 

testų rezultatų analizė, siekiant 

įvertinti mokinių mokymosi 

pasiekimus ir diagnozuoti 

problemas, rinkti grįžtamojo ryšio 

informaciją, reikalingą ugdymo 

kokybei nustatyti.  

A. Šverienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje pateikta 

mokymosi pasiekimų ir 

atitikimo pasiekimų 

lygmenims rezultatų, 

standartizuotų testų 

analizė.  

3.1.2. Diagnostinių testų 2 klasių 

mokiniams rezultatų analizė, 

siekiant įvertinti mokinių 

mokymosi pasiekimus ir 

diagnozuoti problemas. 

A. Šverienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje pateikta išsami 

diagnostinių testų 

rezultatų analizė. 

3.1.3. 1-4 klasių mokinių žinių, D. Šiaulienė Vasario, Nustatyti visų 1-4 kl. 
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gebėjimų pasiekimų lygmenis.  

 

gegužės 

mėn. 

 

mokinių ugdymo 

rezultatai pagal 

pasiekimų lygmenis. 

3.1.4. Tarpinė pradinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

A. Šverienė 

 

Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

3.2. Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas 

3.2.1. 2 gimn. klasių lietuvių k. ir 

matematikos metinių ir PUPP 

rezultatų atitikties analizė. 

D. Šiaulienė Birželio 

mėn. 

Išsami lietuvių kalbos ir 

matematikos metinių ir 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimų 

rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

3.2.2. Standartizuoti testai 6 kl.,8 kl, 

siekiant įsivertinti mokinių 

mokymosi pasiekimus, rinkti 

grįžtamojo ryšio informaciją, 

reikalingą ugdymo kokybei ir 

vadybai gerinti. 

D. Šiaulienė Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Išsami skaitymo, rašymo, 

matematikos mokymosi 

pasiekimų rezultatų 

analizė mokytojų tarybos 

posėdyje. 

3.2.3. 5-8 kl., 1-2 gimn. klasių 

pasiekimų ir pažangos rezultatų 

analizė, lankomumo stebėsena. 

D. Šiaulienė, 

soc. pedagogė 

 

Gruodžio, 

kovo, gegužės, 

birželio mėn. 

Fiksuoti ugdymo 

rezultatų pokyčiai pagal 

pasiekimų lygius. 

3.2.4. Tarpinė pagrindinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

3.2.5. 2 gimnazinių klasių mokinių 

užsienio kalbų mokėjimo lygio 

nustatymo testų organizavimas. 

D. Šiaulienė Pagal NEC 

tvarkaraštį 

Mokinių užsienio kalbų 

mokėjimo lygio 

įvertinimas. Numatytos 

tolesnės ugdymo kryptys. 

3.3. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas 

3.3.1. Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas.  

D. Šiaulienė Vasario-

gegužės mėn. 

Išsami bandomųjų 

brandos egzaminų ir 

metinių rezultatų analizė 

mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinėse 

grupėse. 

3.3.2. Individualių ugdymo planų 3-4 

gimnazinių klasių mokiniams 

keitimo galimybių priežiūra. 

D. Šiaulienė Pagal 

reikalą 

Teisingi mokinių 

individualių ugdymo 

planų keitimai, 

atitnkantys vidurinio 

ugdymo programos 

aprašo reikalavimus. 

3.3.3. 3-4 gimn. klasių pasiekimų ir 

pažangos rezultatų analizė. 

D. Šiaulienė 

 

 

Gruodžio, 

kovo, 

gegužės mėn. 

Fiksuoti ugdymo 

rezultatų pokyčiai pagal 

pasiekimų lygius. 

3.3.4. Tarpinė vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimo patikra. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Vasario, 

kovo mėn. 

Planingas bendrųjų 

programų vykdymas. 

4. Pedagoginių darbuotojų ir mokinių integracija į ugdymo procesą. 

4.1. 1-8 kl., 1-4 gimn. klasių 

lankomumo stebėsena. 

Socialinė 

pedagogė 

Visus metus Kiekvieną mėnesį 

analizuojamas mokinių 
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lankomumas ir taikomos 

lankomumo tvarkoje 

numatytos priemonės. 

4.2. 5 klasių mokinių adaptacijos 

problemos. 

 

 

 

Socialinė 

pedagogė  

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

 

Parengtos išvados, 

aptariamos Vaiko 

gerovės komisijos 

posėdyje, analizuojamos 

su tėvais, su mokytojais, 

mokiniais. 

4.3 Naujai atvykusių į gimnaziją 

mokinių integracija į ugdymo 

procesą. 

Socialinė 

pedagogė 

Gruodžio 

mėn. 

Parengtos išvados, 

aptariamos Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje, 

analizuojamos su tėvais, 

su mokytojais, mokiniais. 

4.4. Socialinės pedagoginės pagalbos 

teikimo priežiūra. 

A.Šverienė 

D. Šiaulienė 

Visus metus Pateikti siūlymai veiklos 

tobulinimui. 

4.5. Pagalbos mokiniui, vykdant 

mokomųjų dalykų konsultacijas, 

priežiūra. 

D. Šiaulienė Visus metus Konsultacijos vykdomos 

pagal parengtus grafikus. 

5. Mokytojų atestacija. 

5.1. Mokytojų, kurie ruošiasi 

atestuotis, dalykinės ir 

pedagoginės kompetencijų 

stebėjimas ir įvertinimas. 

Administra-

cija pagal 

kuruojamas 

metodines 

grupes 

Visus metus Parengti ir užpildyti 

atestacijos dokumentai. 

6. Gimnazijos veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. 

6.1. 2016 m. gimnazijos veiklos tikslų 

įgyvendinimo rezultatų analizė. 

A. Šverienė Sausio mėn. Gimnazijos tikslų 

įgyvendinimo ataskaita. 

6.2. Gimnazijoje veikiančių grupių, 

pagalbą mokiniui teikiančių 

pedagoginių darbuotojų pasiūlymų 

dėl gimnazijos veiklos teikimas.  

Administraci-

ja 

Gruodžio 

mėn. 

Pasiūlymai naujo veiklos 

plano parengimui. 

6.3. Stebėti ir analizuoti kaip 

vykdomos veiklos, padedančios 

tobulinti pamokos kokybę siekiant 

geresnių ugdymo rezultatų. 

A. Šverienė, 

D. Šiaulienė 

 

Vasario- 

gruodžio 

mėn. 

Metodinės tarybos 

išplėstiniame posėdyje 

pristatyta vykdytų veiklų, 

tobulinant pamokos 

kokybę, įgyvendinimo 

analizė. 
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X. METODINĖS TARYBOS METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

Ei. 

lNr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Metodinės tarybos 2015 m. 

veiklos analizė.  

Veiklos planavimas 2016 m. 

V. Gailienė Sausio 

mėn. 

Parengta ataskaita, SWOT ir 

ataskaitos pristatymas posėdyje 

2015-ais veiklos metais. 

Numatyti veiklos uždaviniai ir 

parengtas veiklos planas 2016 m. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo parengimas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016 m. svarstymas 

V. Gailienė Vasario 

mėn. 

Parengtas kvalifikacijos 

tobulinimo tvarkos aprašas, 

numatyti kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetai 2016. 

3. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ (apie galimybes 

pagerinti besimokančių 

mokinių pasiekimus) 

studijavimas. 

V. Gailienė Kovo 

mėn. 

Knygos idėjų pristatymas 

išplėstiniame MT susirinkime. 

4. Bent vieno knygoje „Matomas 

mokymas“ pateikto sėkmingos 

pamokos kriterijaus praktinis 

pritaikymas. 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Gegužės 

metus 

Pritaikius knygoje rekomenduotus 

efektyvius metodus pamokoje, 

refleksija apie sėkmę 

išplėstiniame MT susirinkime. 

5. Medžiagos apie grįžtamąjį ryšį 

IQES platformoje 

analizavimas.  

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Kovo 

mėn. 

Susipažinti su galimybėmis atlikti 

mokinių mokymosi sunkumų ir 

sėkmių identifikavimą. 

6. Teorinis praktinis seminaras 

apie kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

A.Šverienė Balan-

džio 

mėn. 

Mokytojų mokymuose dalyvaus 

90% gimnazijos mokytojų. 

7. Mokomojo dalyko pamokų 

kokybės vertinimas naudojantis 

mokinių apklausa IQES 

platformoje pagal susitartus 

kriterijus. 

 

D. Šiaulienė, 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Balan-

džio 

mėn. 

Kiekvienas dalyko mokytojas 

atlieka savo mokomojo dalyko 

pamokų kokybės vertinimą, 

naudodamasis mokinių apklausa 

IQES platformoje. 

Parengta apibendrinta kiekvieno 

mokytojo pamokų stiprybių ir 

tobulintinų sričių suvestinė. 

8. Individualus mokytojų 

pamokos kokybės tobulinimas, 

atsižvelgiant į kolegialaus 

grįžtamojo ryšio anketos 

rezultatus. 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Gegužės 

mėn. 

Kiekvieno mokytojo apklausos 

rezultatų savianalizė, tobulinimo 

strategijų planavimas. 

9. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

 

 

 

 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gegužės 

mėn. 

Parengtos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų pasiūlos 

anotacijos mokinių individualiam 

pasirinkimui 2015-2016 m. m. 
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10. Parengtų mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo įrankių, 

jų paskirties bei struktūros 

nagrinėjimas 

http://www.ugdome.lt/kompete

ncijos5-8/biblioteka/sablonai/). 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Visus 

metus 

Susipažinus su mokinio 

kompetencijų pažangos stebėjimo, 

fiksavimo įrankiais, pabandyti 

juos taikyti pasirinktoje klasėje. 

 

 

11. Diskusija apie mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimui, pamatavimui ir 

fiksavimui taikytų formų 

efektyvumą, galimybes ir 

trūkumus. 

V. Gailienė, 

metodinės 

tarybos nariai 

Gruodž

io mėn. 

Metodinės grupės parengia 

pristatymus išplėstiniame MT 

susirinkime. Diskusijos. 

 

12. Metodinėse grupėse atliktų 

egzaminų rezultatų analizės 

apibendrinimas. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Rugsėj

o mėn. 

Pagal parengtą metodiką 

konvertuoti egzaminų rezultatai į 

pažymius, palyginti su metiniais 

įvertinimais ir priimti sprendimai 

dėl ruošimo valstybiniams 

egzaminams metodų tobulinimo. 

13. „Kviečiu į pamoką“ – kolegos 

pamokos(-ų) stebėjimas, 

problemos(-ų) identifikavimas 

ir kolegialus koregavimas. 

D.Šiaulienė, 

V. Gailienė 

Spalio-

gruodžio 

mėn.  

60% mokytojų kvietė kolegas į 

pamoką(-as) ir mokėsi vieni iš 

kitų. 

14. Apibendrinti visų mokytojų 

mokslo metų veiklą, užpildyti 

savianalizės lapus. 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Gruodžio 

mėn. 

Užpildyti savianalizės lapai, 

apibendrinta ir susisteminta metų 

veikla. 

 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Vilma Gailienė 
  

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
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XI. KLASĖS VADOVŲ METODINIO BŪRELIO VEIKLOS 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Atsakingas  Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

 

I. Posėdžiai, pasitarimai. 

1. Klasės vadovų metodinio 

būrelio plano sudarymas. 

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 Rugsėj

o mėn. 

Išsiaiškiname, kaip vykdome 

planą, su kokiomis problemom 

susiduriame. 

4. Klasės vadovų antro pusmečio 

planų aprobavimas. 

Visų klasių 

vadovai 

Rugsėj

o mėn. 

Patvirtinti klasės vadovų planai. 

5. Klasės vadovų ataskaitinis, 

rinkiminis susirinkimas. 

M. Šikšnienė Gruo-

džio 

mėn. 

Išanalizuoti būrelio darbo 

pasiekimus, nesėkmes.  

II. Tiriamoji veikla. 

1. Mokinio kompetencijų 

pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, analizavimas. 

5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pristaty-

mas 

birželio 

mėn. 

Kopetėlių lapo poveikio 

auklėtiniams stebėjimas, 

aptarimas. Klasių auklėtojai 

aptaria auklėtinių įsivertinimo ir 

pažangos stipriąsias ir silpnąsias 

puses. Paruošti suvestinę, kurioje 

matyti kiek mokinių padarė 

pažangą. 

2. Mokinio elgesio ir 

neformaliojo ugdymo 

fiksavimas ir stebėjimas. 

5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per visus 

metus 

Pristaty-

mas 

birželio 

mėn. 

Kopetėlių lapo poveikio 

auklėtiniams stebėjimas, 

aptarimas. Klasių auklėtojai 

aptaria auklėtinių elgesio 

problemas ir stebi, kaip 

auklėtiniams sekas kovoti su savo 

silpnybėm. Seka neformaliojo 

ugdymo pasirinkimą ir kitimą. 

3. Individualių pokalbių su tėvais 

organizavimas, susirinkimų 

organizavimo ir pravedimo 

sėkmės ir nesėkmės. 

5 kl. – 1gimn. 

kl. vadovai, 

2gimn. kl. – 

4gimn. kl. 

vadovai 

Balan-

džio 

mėn. 

Pasidalyti mintimis, kaip sekėsi 

organizuoti susirinkimą, 

informuoti tėvus. 

4. Tamo dienyno tėvų 

lankomumo stebėjimas, 

aptarimas. 

Visi klasių 

auklėtojai 

Per 

visus 

metus 

Tėvų aktyvus mokinių mokymosi 

stebėjimas. 

III. Gerosios patirties sklaida, kvalifikacijos tobulinimas. 

1. Kopetėlių poveikio stebėjimas. 5 – 1gimn. kl. 

vadovai 

Per 

visus 

metus 

Ugdytiniai mokysis: 

1. išsikelti mokymosi tikslus; 

2. numatyti veiklas siekiant 

išsikelto tikslo; 

3. įsivertinti; 

4. sekti, kontroliuoti savo elgesį; 

5. stebėti savo pomėgius būrelių 
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veikloje. 

2. Medžiagos iš dalyvautų 

seminarų pristatymas. 

Visi klasių 

auklėtojai  

Per 

visus 

metus 

Naujovių perteikimas kolegoms. 

3. Išvyka į kitą respublikos 

mokyklą. 

Gimn. 

Direktorė, M. 

Šikšnienė 

Per 

visus 

metus 

Naujų idėjų ir žinių pasisėmimas 

ir pritaikymas darbe. 

4. Mokinio asmeninės pažangos 

instrumentų tobulinimas. 

Visi klasių 

vadovai 

Birželio, 

gruodžio 

mėn. 

Kopetėlių formos patobulinimas. 

5. Karjeros planų formos 

tobulinimas. 

Visi klasių 

vadovai 

Sausio 

– kovo 

mėn. 

Peržiūrėti karjeros planų formą, 

jos veiksmingumą naudingumą. 

6. Atviros kl. valandėlės. 

 

L. Alšauskaitė, 

L. Klovienė  

 

Per 

visus 

metus 

 

Gerosios patirties sklaida. 

 

7. Padėkos laiškų siuntimas 

tėvams. 

Visi klasių 

vadovai 

 

 Tėvų informavimas ir padėka 

tėvams už gerą, labai gerą, puikų 

mokymąsi. 

 

8. Kaip naudotis www.lamabpo.lt 

 

M. Šikšnienė Vasario 

mėn. 

Pristatyti klasių vadovams 

stojimo tvarką. 

IV. Projektinė veikla. 

1. Kelionė į vasarą. Pradinių kl. 

vadovai 

Gegužė

s mėn. 

Ketvirtokų palydos į 5 kl. 

2. Dalyvavimas visuose 

mokyklos renginiuose, pagal 

mokyklos planą. 

Visų klasių 

vadovai 

 

Per 

visus 

metus 

Ugdyti visų ugdytinių 

kūrybiškumą ir draugiškumą. 

 

3. Klasės valandėlė „Etiketas – 

kas tai“. 

Visų klasių 

vadovai 

Kovo 

mėn. 

Vertybių įprasminimas kasdienėje 

veikloje. 

V. Karjeros ugdymas, bendradarbiavimas 

1. Paroda „Mama, močiutė ir aš“ Visų klasių 

vadovai 

Motinos 

dienai 

Auklėtinių pagarbos ugdymas 

savo šeimai, tėvynei. 

2. Karjeros planų pildymas ir 

atnaujinimas, aptarimas. 

2gimn.kl. – 

4gimn.kl. 

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. Bendradarbiavimas su soc. 

pedagoge padedant įgyvendinti 

prevencinius renginius. 

Visų klasių 

vadovai 

 

Per 

visus 

metus 

Vertybių įprasminimas kasdienėje 

veikloje. 

5. Budėjimo taisyklių 

atnaujinimas, Gimnazijos 

vidaus taisyklių atnaujinimas.  

Visų klasių 

vadovai 

Per 

visus 

metus 

 

 

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

 
MISIJA:  

Glaudus bendradarbiavimas ugdymo procese, nenutrūkstamas Mosėdžio gimnazijos 

bendruomenės informacinių poreikių tenkinimas, atnaujinant bibliotekos darbuotojų 

žinias, ugdant informacinę kultūrą. Ugdyti dvasines vertybes ir tolerantiškus 

bendruomenės santykius. 

VIZIJA: 

Siekti tapti mokyklos bendruomenės susitelkimo, turiningo laisvalaikio praleidimo, 

saviugdos centru. Vartotojai, apsilankę bibliotekoje, privalo gauti maksimalų 

paslaugų spektrą: operatyvią, išsamią informaciją, spaudinius, nemokamas 

paslaugas, poilsį. 

SIEKIS: 

Biblioteka-skaitykla padeda įgyvendinti bendrus gimnazijos veiklos tikslus ir 

uždavinius. 

 

MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS PAGRINDINĖS VEIKLOS TIKSLAI, 

UŽDAVINIAI, VEIKSMAI 

Tikslas Uždavinys Veiksmas 

1. Tenkinti gimnazijos 

bibliotekos vartotojų 

informacinius, žinių ir 

savišvietos poreikius. 

1.1. Gerinti gimnazijos 

bibliotekos dokumentų fondo 

būklę. 

1.1.1. Įsigyti dokumentų. 

1.1.2. Nurašyti dokumentus. 

1.1.3. Kurti įrašus apie fondo 

dokumentus. 

1.2. Užtikrinti vartotojų 

aptarnavimą. 

1.2.1. 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. Fondo komplektavimas. 

2.2.3. Mokymo priemonių 

atnaujinimas pagal poreikį ir 

ugdymo planus. 

2.3. Ugdyti mokinių 

informacinį raštingumą. 

2.3.1. Gebėjimą gauti ir 

panaudoti informaciją 

naudojant įvairius informacijos 

paieškos šaltinius. 
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2.3.2.Gebėjimą identifikuoti 

informaciją. 

2.3.3. Gebėjimą vertinti ir 

etiškai naudoti. 

3. Didinti gimnazijos 

bendruomenės kultūrinių 

poreikių prieinamumą, tenkinti 

jų kultūrinius poreikius, 

vertybių įprasminimo 

kasdieninėje veikloje. 

3.1 Gerinti kultūrinių paslaugų 

kokybę. 

3.1.1 Užtikrinti bibliotekoje ir 

gimnazijoje organizuojamų 

renginių sklaidą. 

3.1.2 Kviesti vartotojus 

aktyviai dalyvauti bibliotekos 

veikloje, bei kultūriniame 

gyvenime. 

3.2 Vystyti kultūrinę – 

šviečiamąją veiklą. 

3.2.1 Organizuoti renginius, 

susitikimus su žymiais 

žmonėmis, naujų knygų 

pristatymus, spaudinių ir kitas 

parodas. 

3.2.2 Kaupti, skleisti etninį 

paveldą. 

3.2.3 Skatinti skaitymą ir 

meninę moksleivių saviraišką. 

3.2.4 Rengti viktorinas ir 

konkursus, skatinančius 

skaitytojų kūrybinius 

sugebėjimus. 

4. Skatinti mokinių norą 

skaityti, formuoti teigiamą 

požiūrį į skaitymą ir stiprinti 

skaitymo svarbos suvokimą. 

4.1. Siekti, kad kuo daugiau 

vaikų išugdytų tinkamus 

kalbos gebėjimus, taptų gerais 

skaitytojais. 

4.2.1.Rengti renginius susietus 

su skaitymu. 

4.2.2. Pristatyti naujas knygas. 

4.2.4. Kūrybiškų skaitymo 

metodų pritaikymas dalykų 

pamokose, skaitymo popiečių 

metu. 

I. INFORMACINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas: 

1. Vesti informacines valandėles, pokalbius: 

a) Pateikti medžiagą apie studijas, 

pristatyti leidinius kurie 

palengvina pasiruošimą 

egzaminams. 

 

 

 

b) Ugdyti mokinių informacinį 

raštingumą. 

 

 

Bibliotekos 

vedėja Daiva 

Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis- 

birželis 

 

 

 

 

 

Rugsėjis- 

spalis 

 

 

Pagalba 

abiturientams 

ruošiantis 

egzaminams. 

Informacijos ieška 

renkantis studijas.  

 

Moksleivių 

dominimas 
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c) Suteikti informaciją referatų ir 

kitų rašto darbų rašymui, 

apipavidalinimui. (Vyresnių 

klasių moksleiviams). 

d) Visapusiškai tenkinti 

gimnazijos bendruomenės 

informacinius poreikius ir 

bibliotekos veikla dalyvauti 

ugdymo procese. 

 

2. Darbas su mokiniais: 

1. Pirmoji pažintis pirmų klasių 

mokiniams su mokyklos biblioteka, jos 

fondais, skyriais, knygų įvairove - 

teminė, formatinė, žanrinė: 

a) kaip sudėtos knygos lentynose 

b) knygos, kaip rašytinės 

komunikacijos priemonės 

pažinimas, jos išskirtinės 

reikšmės suvokimas 

2. Ugdyti mokinių knygų skaitymo 

įgūdžius. 

3. Konsultuoti informacinių žinių ir 

įgūdžių klausimais. 

4. Supažindinti moksleivius su bibliotekos 

taisyklėmis, registracija LIBIS 

skaitytojų posistemėje. 

5. Informacinė gebėjimų pamoka, kur 

mokoma susirasti informacijos šaltinio 

vietą bibliotekoje. 

6. Pažintis su enciklopedijomis, žodynais, 

žinynais ir informacijos radimas juose. 

7. Informacinių gebėjimų ugdymas 

teikiant individualias konsultacijas ir 

gebėjimų ugdymas ieškant įvairios 

medžiagos. 

8. Padėti susirasti ir atsispausdinti įvairią 

mokymo medžiagą naudojantis 

interneto paslaugomis ir bibliotekos 

fondu. 

9. Atsakyti į bibliografines užklausas, 

mokant surasti reikiamą informaciją per 

trumpiausią laiką iš įvairių 

informacinių šaltinių. 

10. Skelbti ir kaupti informaciją 

aktualiomis temomis įvairiose 

kompiuterinėse laikmenose, 

segtuvuose. 

Sudarytos sąlygos visai mokyklos 

bendruomenei laisvai ir prieinamai naudotis 

visais informacijos šaltiniais, bibliotekos 

fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metų 

eigoje. 

knygomis, jų 

reikšme mokymo 

procese. Vaikų 

skaitymo 

skatinimas. 

Tikslingai surasti ir 

panaudoti gautą 

informaciją. 

 

 

Ugdyti moksleivių 

tikslingą 

informacijos iešką 

internete, 

bibliotekos fonde.  

Konkrečios 

informacijos 

radimas, 

sisteminimas pagal 

reikiama poreikį. 
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3. Mokinių kultūrinių interesų ugdymas: 

I. Nuolatinė atnaujinama naujų knygų paroda 

„Naujos knygos“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Organizuoti ir dalyvauti akcijoje „Knygų 

Kalėdos“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Rengti literatūrines parodas skirtas rašytojų 

jubiliejinėms datoms pažymėti ir parodas 

skirtas atmintinoms datoms ir šventėms 

paminėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemingai 

Gavus 

naujus 

leidinius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapkričio-

sausio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metų 

eigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus paskelbta 

informacija apie 

gautas naujas 

knygas gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

bibliotekos 

skiltyje. 

Paskatinta 

gimnazijos 

bendruomenė 

skaityti ir domėtis 

naujais leidiniais. 

 

Aktyvus 

įsitraukimas į 

Prezidentės D. 

Grybauskaitės 

iniciuota akciją: 

renginiais, esmės 

pristatymų, 

raginimu visus 

padovanoti po 

naują knygą 

gimnazijos 

bibliotekai. 

Fondo papildymas 

naujomis 

vertingomis 

knygomis. 

 

Spaudinių 

viešinimas 

bibliotekos erdvėje 

skirtoje parodoms, 

bei stendams. 

Mokiniai 

susipažins su 

rašytojų gyvenimo 

ir kūrybos faktais. 

Mokiniai daugiau 

sužinos apie 

Lietuvą ir pasaulį. 

Skatins mokinius 

geriau mokytis, 

daugiau žinoti. 

Pagalba ruošiantis 

pamokoms 

suteikiant tikslingą 

informaciją. 
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IV. Skaitykloje mokiniai skaito naujausią 

spaudą, ruošiasi pamokoms naudojasi 

informacijos ir komunikacijos paslaugomis, 

naudojasi kompiuteriais bei internetu, 

bibliotekos fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Skatinti moksleivius dalyvauti įvairiuose 

skaitymo skatinimo konkursuose, knygų 

pristatymuose, įvairiuose saviraiškos 

konkursuose ir t.t. 

a) Perskaitytų knygų konkursas/šventė 

„Knygos – minties laivai“ 
 „Knygos – minties laivai plaukiojantys 

laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys 

savo brangų krovinį iš kartos į kartą“ 

 F.BEKONAS 

 

 

 

 

 

 

 

b) „Margas paukštelis viso svieto 

naujienas nešioja“ - Tarptautinei 

vaikų knygos dienai ir Nacionalinei 

bibliotekų savaitei. Pradinių klasių 

mokiniams. 

D.Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.Stonkuvienė, 

lietuvių k. 

mokytoja 

E. Petrauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Stonkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

15 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandžio 

22 d. 

Pranešti ir raginti 

moksleivius 

dalyvauti 

konkursuose bei 

atitinkamuose 

renginiuose 

susietais su 

skaitymu, 

kūrybiškumu. 

Moksleivių 

kūrybiškumo 

ugdymas bei 

skaitymo nauda. 

 

 

 

 

 

 

Suorganizuotas 

konkursas/šventė 

Skuodo rajono 

mokykloms. 

Pasidalins gerąja 

patirtimi skaitymo 

skatinime, stebės 

moksleivių 

kūrybiškus 

perskaitytų knygų 

 

 

Šventė pradinių 

klasių mokiniams, 

kurioje bus 

paskelbti ir 

apdovanoti 

daugiausiai knygų 

perskaitę vaikai. 

 
II. KULTŪRINĖ IR METODINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

Ruošti medžiagą stendams, ją keisti 

papildant kita nauja medžiaga: 

1. Bendradarbiauti su mokytojais ir 

mokiniais renkant įvairią informacinę 

medžiagą.  

2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią 

su mokyklos programos įgyvendinimu. 

 

D. Stonkuvienė 

 

 

Metų 

eigoje 

 

Aktyvus 

domėjimasis 

gimnazijos bei kita 

naudinga veikla 

Ruošti temines knygų parodas skirtas 

rašytojų jubiliejams ir atmintinoms 

valstybinėms švenčių datoms paminėti. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Pateikta medžiaga 

leidžia išsamiau 

sužinoti apie žymių 
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žmonių gyvenimą, 

savo kraštą. 

Dalyvavimas renginiuose ir seminaruose: 

 

1. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi 

kursuose ir seminaruose. 

2. Dalyvauti rajono bibliotekininkų 

metodinio būrelio susirinkimuose ir 

organizuojamuose seminaruose. 

3. Dalyvauti gimnazijos renginiuose, 

fotografuoti, pateikti informaciją 

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

gimnazijos 

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

97d%C5%BEio-gimnazija-

550200265133067/?ref=hl  

4. Organizuoti susitikimus su rašytojais, 

įdomiais žmonėmis. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Gautas žinias, 

informaciją leidžia 

garsinti gimnazijos 

veiklą už jos ribų. 

Bendradarbiavimas su mokytojais 

1. Įvairių pamokų vedimas skaitykloje 

naudojantis informacinėmis ir 

techninėmis priemonėmis, bibliotekos 

fondu. 

2. Dalyvauti mokytojų rengiamuose 

renginiuose, pristatant parodas 

3. Atsakyti į bibliografines užklausas 

įvairiomis temomis. 

4. Vadovėlių, mokymo priemonių bei 

grožinės literatūros atitinkančios 

ugdymo procesą, užsakymus derinti 

su mokytojais. 

5. Mokslo metų pabaigoje skelbti 

moksleivių skolininkų sąrašus 

skelbimų lentoje ir mokytojų 

kambaryje. 

6. Pranešti dalykų mokytojams apie 

neatsiskaičiusius su biblioteka 

moksleivius, jeigu jie išeina iš 

gimnazijos. 

D. Stonkuvienė 

 

Metų 

eigoje 

Glaudus 

bendradarbiavimas 

su mokytojais- 

galimybė padėti 

ugdymo procese, 

abipusė nauda 

ieškant informacijos, 

ją sisteminant ir 

tikslingai 

panaudojant. 

 

III. FONDO KAUPIMAS IR TVARKYMAS. BIBLIOTEKOS 

DOKUMENTŲ APSKAITA. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Data Sėkmės kriterijus, 

rezultatai 

1. Atlikti bibliotekos fondams 

pildyti reikalingos literatūros, 

mokymo priemonių ir vadovėlių 

poreikio analizę bei užsakymą.  

D. Stonkuvienė Nuolat Sistemingai kaupti ir 

turtinti bibliotekos bei 

skaityklos fondą 

aktualiausia/naujausia 

ugdymo procesui 

reikalinga grožine bei 

metodine literatūra, 

2. Sistemingai vykdyti bibliotekos 

- skaityklos netekusių 

aktualumo dokumentų 

nurašymus.  

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

pasenusios, praradusios 

aktualumą, susidėvėjusios 

ir prarastos literatūros 

nurašymą. 

Fondo papildymas 

naujausia literatūra 

suteikia galimybę 

vartotojams susipažinti su 

skaitomiausiais ir 

aktualiausiais leidiniais. 

3. Dokumentacijos apskaita, 

tvarkymas ir saugojimas  

 

D. Stonkuvienė Nuolat Sistemingai tvarkyti  
bibliotekinę 

dokumentaciją. 

 

IV. KRAŠTOTYRINIS DARBAS 

1.  Kaupti, rinkti, saugoti visą 

informaciją susietą su 

gimnazija ir Mosėdžio 

miesteliu.  

D. Stonkuvienė Nuolat Kopijuoti laikraščių 

publikacijas, saugoti 

dokumentus, rinkti visą 

informaciją atspindinčią 

gimnazijos ir miestelio 

gyvenimą. 

 

Planas gali keistis pagal aplinkybes ir galimybes. 

 

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

 

Sausis 

Diena 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 

prie laužo.  

Sausio 13-ios 

dalyvių 

prisiminimai. 

Gimna-

zijos 

kiemas 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

istorijos, dailės, 

technologijų 

mokytojos, 

klasių 

auklėtojai. 

Mokiniams bus 

priminta apie 

1991 m. sausio 

įvykius. Bus 

pagerbtas Laisvės 

gynėjų atminimas. 

20 Seniūnų sambūrio 

susirinkimas. 

Delegatų į LMS 

Skuodo skyriaus 

Vadovų klubą 

išrinkimas. 

Ugdyti 

mokinių 

pilietiškumą. 

Skatinti 

domėtis šalies 

mokinių 

sambūrio 

veikla. 

Susirinkimas. 

Rinkimai. 

Atstovavimas. 

317 kab. Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

klasių seniūnai 

Išrinkti seniūnai 

atstovaus gimnazijai 

rajono mokinių LMS 

Vadovų klube. 

6 - 

20 

Dalyvavimas 

bibliotekos projekte 

„Renkame geriausią 

metų knygą“. 

Supažindinti 

mokinius su 

populiariau-

siais 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 

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 2016 

metų veiklos gairės. 

25 - 

29 

UK užsiėmimas dėl 

studijų krypčių 4a, 4b 

gimn. klasėms. 

 

Susipažindin-

ti 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. 

Vasaris 

Diena Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

08 Pilietiškumo pamoka 

– susitikimas su 

misijos „Karlagas 

15“ dalyviais, skirtas 

Vasario 16 d. 

paminėjimui. 

Ugdyti 

mokinių 

pilietiškumą. 

Stiprinti 

tautinę 

savigarbą ir 

atsakomybę. 

Istorinė 

pamoka. 

Susitikimas. 

Filmuotos 

medžiagos 

žiūrėjimas. 

Aktų 

salė, I a. 

fojė 

 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

mokyt. 

L. Sėlenienė. 

Bus stiprinamas 

mokinių 

pilietiškumas ir 

tautiškumas.  
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05 Edukacinė UK išvyka 

į Klaipėdą 

„Pažinkime verslą 

artimiausioje 

aplinkoje“ (5 kl.) 

Ugdyti 

domėjimąsi 

savo ateities 

kūrimosi 

galimybėmis. 

Supažindinti 

su darbo rinka 

artimiausioje 

aplinkoje. 

Išvyka, 

edukaciniai 

užsiėmimai, 

pažintinės 

ekskursijos. 

 Klaipėda Pavaduotoja,  

UK 

koordinatorė 

V. Jonkuvienė 

ir klasės 

auklėtoja 

A.Jonušienė 

Aplankys verslo 

įmonę. Susipažins su 

konkrečiais gamybos 

procesais bei atskirų 

profesijų ypatumais. 

12 - 

13 

 Renginiai 

„Švęskime 

išradingai“, skirti 

Vasario 16 d. – 

Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos 

paminėjimui: 

 Vasario 16 

Signatarų stendas; 

 Protų mūšis 

gimnazistams; 

 Istorinio filmo 

žiūrėjimas; 

 Krepšinio turnyras. 

Ugdyti 

pilietiškumą, 

stiprinti 

tautinį 

identitetą. 

Skatinti 

mokinių 

domėjimąsi ir 

smalsumą. 

Ugdyti 

istorinę 

atmintį. 

Puoselėti 

mosėdiškių 

tapatumo 

jausmus. 

Konkursas 

„Protų mūšis“ 

tarp gimnazinių 

klasių. 

Filmo 

žiūrėjimas. 

Krepšinio 

turnyras su 

seniūnijos 

jaunimu ir 

kaimyninių 

rajonų 

gimnazijomis. 

Aktų 

salėje, 

sporto 

salėje, 

1a. fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

mokyt. 

L. Sėlenienė, 

E. Macevičienė, 

klasių 

auklėtojai. 

Bus stiprinamas 

mokinių 

pilietiškumas. 

Bus stiprinamas 

tautinis identitetas bei 

ugdoma pagarba 

valstybinėms 

šventėms. 

11 Edukacinė UK išvyka 

į Klaipėdą 

„Pažinkime verslą 

artimiausioje 

aplinkoje“ (2a ir 2b 

gimn. kl.) 

Ugdyti 

domėjimąsi 

savo ateities 

kūrimosi 

galimybėmis. 

Supažindinti 

su teatrinio 

meno 

naujovėmis. 

Išvyka, 

edukaciniai 

užsiėmimai, 

pažintinės 

ekskursijos. 

Spektaklio 

žiūrėjimas. 

Klaipėda Klasių 

auklėtojos 

E. Petrauskienė, 

L. Kaupienė. 

Aplankys verslo 

įmonę ir susipažins 

su gamybos procesais 

bei profesiniais 

ypatumais. Ugdysis 

teatrinio meno 

pažinimo gebėjimus 

ir poreikį. 

8 - 

12 

„Raštingiausio 

moksleivio 

konkursas“ 
mokykloje ir rajone. 

Ugdyti 

mokinių 

raštingumą ir 

skatinti jų 

pilietinę 

atsakomybę 

už gimtosios 

kalbos 

išsaugojimą. 

Konkursai 

klasėse. 

Delegavimas į 

rajono 

konkursą. 

Atstovavimas 

gimnazijai 

rajone. 

Atskiri 

kabinetai 

Lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus surengtas 

mokyklinis konkursas 

ir jo nugalėtojai 

dalyvaus rajoniniame 

konkurso ture. 

21 Edukacinė UK 

būrelio išvyka į 

Vilnių. Spektaklio 

žiūrėjimas Vilniaus 

Kongresų rūmuose. 

Ugdyti 

domėjimąsi 

savo ateities 

kūrimosi 

galimybėmis. 

Supažindinti 

su Vilniaus 

senamiesčiu. 

Supažindinti 

su teatrinio 

meno 

naujovėmis. 

Išvyka, 

pažintinės 

ekskursijos 

(Katedra, 

Prezidentūra, 

Valdovų 

rūmai). 

Spektaklio 

žiūrėjimas. 

Vilnius, 

istorinės 

vietos, 

Kongresų 

rūmai. 

Klasių 

auklėtojos 

E. Petrauskienė, 

L. Kaupienė. 

Aplankys ir 

susipažins su 

žymiausiomis 

istorinėmis Vilniaus 

vietomis. 

Ugdysis teatrinio 

meno pažinimo 

gebėjimus ir poreikį. 

26 Abiturientų šventė  

„Šimtadienis“. 

Ugdyti 

išradingumą, 

kūrybiškumą. 

Skatinti 

moksleivių 

iniciatyvą. 

Dainų ir šokių 

atlikimas. 

Inscenizacijos. 

Užduotys 

abiturientams. 

Vakaronė. 

Aktų salė 4ab, 3ab gim. 

klasės ir jų 

auklėtojai. 

4ab gim. kl. ir 

3ab gimn. klasės 

organizuos šventinį 

vakarą. 
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29 Edukacinė diena 

„Biblijos nuotykis“  
(1 – 4 kl. 

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. 

 

Kovas 

Diena Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

4 Prevencinis 

susitikimas su rajono 

teisėsaugos atstovais. 

Pristatyti 

rajono 

kriminogeni-

nę situaciją. 

Supažindinti 

rizikos grupės 

mokinius su 

vaikų 

atsakomybė-

mis už 

nusikalsta-

mumą. 

Kriminogeninės 

situacijos 

pristatymas 

skaidrėmis. 

Diskusija. 

Aktų 

salė. 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė 

D. Baužienė 

Rizikos grupės 

mokiniai bus 

supažindinti su vaikų 

teisėmis ir 

atsakomybėmis už 

nusikalstamus 

veiksmus. 

05 Bendradarbiavimas 

su Grobynios 

mokykla (Latvijos 

respublika) pagal ES 

projektą – gerosios 

patirties sklaida. 

Dalintis 

gerąja ES 

projektų 

patirtimi su 

Latvijos 

mokyklų 

mokiniais ir 

mokytojais. 

Ugdytis 

lyderystės 

kompetenci-

jas. 

Susitikimas – 

popietė. 

Meninė 

programėlė. 

Partnerių 

projekto 

pristatymas. 

Aktų salė UK 

koordinatorė, 

pavaduotoja 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Bus susipažinta su 

Grobynios mokyklos 

(Latvijos r.) gerąja 

Erasmus projektų 

patirtimi. 

Ugdysis lyderystės 

kompetencijos. 

09 Dalyvaujame Vaikų 

finansinio švietimo 

savaitėje (projektas 

„Kam to reikia?“).  

Surengti 

mokiniams 

susitikimą su 

banko atsto-

vu. 

Mokyti 

asmeninių 

finansų tvar-

kymo prad-

menų 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. 
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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, 

Gimnazi-

jos 

erdvės 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

neformaliojo 

ugdymo būrelių 

vadovai. 

Suvoks tautinių 

švenčių prasmę, bus 

stiprinamas 

patriotiškumas. Bus 

pasveikinti ir pagerbti 

būrelių vadovai ir 

gimnazijos partneriai. 

02 - 

12 

Prevencinės savaitės 

„Be patyčių“ 

organizavimo 

renginiai: 1-8 kl. ir 1-

4 gimn. kl. 

mokiniams ir 

gimnazijos 

bendruomenei: 

 savaitės stendas; 

 filmai patyčių tema 

atskiroms klasių 

grupėms; 

 susitikimai su 

Vaiko teisių 

atstovais; 

 „Protų mūšis“ (2a 

ir 2b gimn. klasės). 

Ugdyti 

mokinių 

draugiškumą, 

tarpusavio 

supratimą. 

Mažinti 

patyčias 

gimnazijoje. 

 savaitės 

atidarymas; 

 klasės 

valandėlės 

„Prie arbatos 

puodelio“; 

 susitikimai su 

Vaiko teisių 

atstovais; 

 filmų 

aptarimai; 

 savaitės 

uždarymas. 

Aktų 

salė, 

kabinetai, 

IIa. fojė 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

soc. pedagogė 

D. Baužienė, 

D. Noreikienė, 

A. Kidykienė, 

klasių 

auklėtojai. 

Bus stiprinamas 

klasių 

kolektyviškumas bei 

mokinių 

draugiškumas ir 

tarpusavio 

supratimas. 

Bus aptartos patyčių 

problemos bei priimti 

susitarimai. 

Mokiniai susipažins 

su Vaikų teisėmis ir 

pareigomis. 

Mokiniai draugiškai 

parungtyniaus. 

14 - 

18 

Gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinė grupės 

savaitės renginiai: 

 Nacionalinį 

konkursas 

„Lietuvos istorijos 

žinovas”; 

 dalyvavimas 

projekte 

„Knygnešių 

keliais”; 

 pilietiškumo 

pamokos „Laiškai 

Žemei“. 

Ugdyti 

pilietiškumą ir 

tautiškumą, 

vykdant 

nacionalinį 

konkursą “ 

Lietuvos 

istorijos 

žinovas” 5-12 

klasėse. 

Ugdyti 

ekologinį 

mąstymą, 

formuoti 

teigiamą 

požiūrį į 

gamtosaugos 

problemas. 

Vykdomas 

nacionalinis 

konkursas “ 

Lietuvos 

istorijos 

žinovas” 5-12 

kl. 

Paskaita,  

video medžiaga. 

Diskusija. 

Susitikimai su 

Pilietinio 

instituto 

atstovais. 

Aktų 

salė, 

kabinetai, 

IIa. fojė 

Mokyt. 

L. Sėlenienė, 

gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai dalyvaus 

nacionaliniame 

konkurse ir 

pasimatuos savo 

žinias su šalies 

bendraamžiais. 

Bus parengtas mini 

vaidinimas 

„Knygnešiai - 2016“ 

ir pristatytas 

miestelio 

bendruomenei. 

Svečiai praves 

pilietiškumo 

pamokas. 

21 - 

31 

Žemės dienos 

paminėjimas. 

 

Ugdyti 

ekologinį 

mąstymą, 

formuoti 

teigiamą 

požiūrį į 

gamtosaugos 

problemas. 

  Mokyt. 

V. Pajarskas, 

gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Parengta ir pristatyta 

mokyklos 

bendruomenei video 

medžiaga. 
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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. 

gamtos ir 

socialinių 

mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Surinkta ir realizuota 

elektronikos ir 

buitinės technikos 

laužas. 

14 - 

18 

UK užsiėmimai 

„Planuoju ir kuriu 

savo ateitį pats“ 2a 

ir 2b gimn. kl. 

mokiniams. 

 

Skatinti 

mokinius 

domėtis savo 

karjera ir 

mokyti ją 

planuoti. 

Susitikimas su 

Skuodo Darbo 

biržos atstovais. 

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. 

16 - 

27 

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. 

14 - 

18 

Gavėnios laikas 

visiems: mokiniams, 

mokytojams, tėvams 

(susitikimai su 

dvasininkais, jaunimo 

rekolekcijos). 

 

Ugdyti 

sąžinės 

peržvalgą, 

supratimą 

atsinaujinti 

dvasioje.  

Pokalbis su 

klebonu. 

Katalikiškos 

savimonės 

pasidalijimai, 

dalyvavimas 

susitaikymo 

pamaldose.  

Aktų 

salė, 

Mosėdžio 

bažnyčia 

Tikybos 

mokytojos 

M. Petrauskaitė 

ir A. Jonušienė, 

Valančiukų 

kuopos vadovė 

V. Jonkuvienė 

Mokysis atpažinti ir 

įsivertinti savo 

santykį su savimi, 

kitais, Dievu. Gebės 

įvardinti blogio 

priežastis, mokysis 

dvasiškai atsinaujinti. 

 

Balandis 

Diena 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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04 - 

08 

Katalikiškų 

organizacijų išvyka į 

Gailestingumo 

šventoves Telšių 

vyskupijoje. 

 

Stiprinti 

katalikiškų 

organizacijų 

atstovų 

tapatumo 

jausmus. 

Supažindinti 

su Telšių 

vyskupijos 

dvasinėmis 

šventovėmis. 

Lankymasis 

šventose 

vietose. 

Susitikimai su 

dvasininkais. 

Susikaupimo ir 

gilinimosi į 

save pamokėlės. 

Telšiai, 

Katedra, 

kunigų 

seminarija, 

kt. 

Tikybos 

mokytojos 

M. Petrauskaitė ir 

A. Jonušienė, 

Valančiukų 

kuopos vadovė  

V. Jonkuvienė 

Pelnys visuotinius 

atlaidus. Gebės 

įvardinti 

Piligrimystės prasmę. 

04 - 

08 

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 - 

16 

Dalyvavimas Skuodo 

r. mokyklų užsienio 

kalbų dainų konkurse 

„Užsienio kalbos 

atveria duris į 

pasaulį“ 

Stiprinti mo-

kinių 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, 

užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė 

Mokiniai pasiruoš ir 

tinkamai atstovaus 

gimnazijai. Sustiprės 

jų užsienio kalbų 

vartojimo ir 

muzikiniai įgūdžiai.  

18 - 

22 

Socialinė veikla - 

visuotinė pilietinė 

akcija „DAROM – 

16“. 

Ugdyti 

pilietiškumą. 

Mokyti būti 

atsakingais už 

savo aplinką. 

Talka. 

Bendras darbas. 

Mosėdis Jaunieji 

gamtininkai, 

vad. 

V. Pajarskas. 

Klasių 

auklėtojai. 

Valančiukų 

kuopa -

V. Jonkuvienė. 

Dalyvausime 

visuotinėje talkoje.  

Bus sutvarkytos 

kelios viešos gimtinės 

erdvės. 

  

15 

Perskaitytų knygų 

konkursas šventė 

(bendradarbiaujant su 

biblioteka). 

Organizuoti 

rajoninį 

renginį – 

konkursą 

gimnazijoje. 

Skatinti 

mokinių 

knygų 

skaitomumą. 

Puoselėti 

mokinių 

saviraišką. 

Knygų 

pristatymų 

rengimas. 

Literatūrinės 

inscenizacijos. 

Rajoninio 

renginio 

organizavimas. 

Aktų salė Bibliotekos 

darbuotojos, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus surengtas 

rajoninis renginys 

bendradarbiaujant su 

biblioteka, mokiniai 

parengs knygų 

pristatymus. 
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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. 

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 

UK užsiėmimas dėl 

ugdymo karjerai 

individualių planų 

pildymo 8a ir 8b 

klasėms. 

Susipažindin-

ti 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. 

 01 

- 30 

Dalyvaujame Vaikų 

finansinio švietimo 

savaitėje (projektas 

„Kam to reikia?“). 

Užsiėmimas 

„Atsakingas 

skolinimasis“.  

Surengti 

mokiniams 

susitikimą su 

banko atsto-

vu. 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. 

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. 



42 

 
11 - 

15 

Užsienio kalbų 

savaitė: 

 Gabiausių užsienio 

kalbų žinovų 

rinkimai; 

 Rajoninė pradinių 

klasių anglų kalbos 

šventė - 

varžytuvės. 

 

Išaiškinti ir 

paskelbti 

geriausiai 

užsienio 

kalbas 

mokančius 

mokinius. 

Skatinti 

pradinių 

klasių 

mokinių 

motyvaciją 

mokytis anglų 

kalbą. 

Užduočių 

atlikimas. 

Geriausio anglų 

kalbos žinovo 

rinkimai. 

Rajoninės anglų 

kalbos 

olimpiados 

pradinių kl. 

mokiniams 

organizavimas. 

Atskiri 

kabinetai, 

aktų salė 

Užsienio kalbų 

metodinio 

ratelio 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus išsiaiškinti 

geriausiai užsienio 

kalbas mokantys 

mokiniai. 

Bus skatinamas 

pradinių klasių 

mokinių motyvacija 

mokytis anglų kalbą. 

18 - 

22 

Valančiukų kuopos 

iškilminga naujų 

narių stojimo sueiga  

„Aš pasižadu”. 

Ugdyti 

pasididžiavi-

mą savo 

apsisprendi-

mu. Suorgani-

zuoti 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. 

25 - 

29 

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. 

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. 

 

Gegužė 

Diena 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 rytmetys  

„Visos gėlės –Tau 

Mamyte“. 

Mokyti 

vaikučius 

nuoširdžiai 

pasveikinti 

mamytes. 

Ugdyti jų 

kūrybiškumą. 

Sudaryti 

sąlygas 

individualiai 

saviraiškai. 

Individualūs 

mamyčių 

sveikinimai 

grupėse. Bendra 

programėlė aktų 

salėje. 

Aktų salė, 

priešmok-

yklinės 

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" 1-4 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. 

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 

auklėtojos 

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. 

Gimnazijos 

stadionas, 

poilsiavietė 

prie ežero 

Mokytoja 

A. Kidykienė, 

pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Tėvams bus suteikta 

galimybė pasportuoti 

kartu su vaikais. Bus 

propaguojama sveika 

gyvensena. 

 30 Popietė „Sveika, 

vasarėle“. 

Suorganizuoti 

ketvirtokų 

palydas iš 

pradinės 

mokyklos. 

Ugdyti 

mokinių 

kūrybiškumą. 

Ketvirtokų 

atsisveikinimas 

su pradine 

mokykla. 

Meninė 

programėlė. 

Sveikinimai 4-

kams. 

Aktų salė Mokyt. 

A. Kleivienė, 

pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai turės 

galimybę saviraiškai, 

bus ugdomas jų 

kūrybiškumas, 

nuoširdus 

bendravimas 

 

Birželis 

Diena Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

01 Dalyvavimas rajono 

moksleivių meninės 

saviraiškos dienoje. 

Ugdyti vaikų 

meninę 

saviraiš-ką ir 

sudaryti 

sąlygas jų 

kūrybinei, 

meninei sa-

virealizacijai. 

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 

sąmoningu

mą 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.  

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). 
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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. 

 

Liepa 

Diena 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 

4ab ir 3 ab 

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. 

 

Rugsėjis 

Diena 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, 

pasididžia-

vimo 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. 
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12 Papildomo ugdymo 

būrelių vadovų 

metodinis 

užsiėmimas „Būrelių 

veiklos kokybė”. 

Aptarti 

būrelių 

veiklos 

intensyvinimo 

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 

M.Valančiaus 

muziejaus projekte 

„Žaidžiame senolių 

žaidimus“ 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 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus supažindinama 

su saugaus eismo 

taisyklėmis ir atšvaitų 

svarbą tamsiu paros 

metu. 

26 Europos kalbų dienos 

paminėjimas.  

5- 8 klasių viktorina, 

skirta Europos kalbų 

dienai. 

Skatinti 

domėjimąsi 

užsienio 

kalbomis. 

Ugdyti jų 

kūrybiškumą, 

lavinti kalbos 

įgūdžius. 

Akcija - 

paminėjimas. 

Konkursas, 

dainos, 

socialinė 

reklama. 

 

 II a. fojė,  

 užsienio 

kalbų  

 kabinetai 

Mokyt. 

R. Dargienė, 

užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus organizuoti 

renginiai, skirti 

Europos kalbų dienai 

paminėti. 

Užsienio kalbų 

mokymosi 

motyvacijos 

skatinimas. 

29 Akcija „Aš – 

mažasis Mosėdžio 

parapijietis“ 

Ugdyti 

katalikišku-

mą. Puoselėti 

krikščioniškąs

ias 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. 
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Spalis 

Diena Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

07 Integruotas rytmetys, 

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 

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. 

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 

maldingu-

mui. 

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. 

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. 

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 į 

rajonines 

varžybas. 

Sporto 

salė 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A. Aklienė,  

S. Matulevičius 

Paruošta komanda 

rajoninėms kvadrato 

varžyboms. Bus 

apdovanoti 

nugalėtojai. 
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21 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. Baužienė, 

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. 

10 - 

15 

Diskusija „Jauno 

žmogaus vertybės“ 
1-4 gimn. kl.  

Sudaryti 

sąlygas 

jauniems 

žmonėmis 

išsikalbėti 

apie jiems 

svarbias 

problemas. 

Skatinti 

atsirinkti 

jiems 

svarbias 

vertybes.  

Susitikimas su 

psichologu.  

Diskusija. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė 

ir estetinių 

dalykų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Jauni žmonės 

diskutuos ir įvardins 

jiems svarbias 

gyvenimo vertybes. 

17 - 

21 

Viktorina (5-8 kl.) 
kultūringo elgesio 

temomis. 

 

Ugdyti 

tarpusavio 

bendravimo 

kultūrą. 

Mokyti 

kritiškai 

vertinti savo 

ir kitų 

elgesį. 

Komandos. 

Namų darbų 

parengimas. 

Komandų 

prisistatymai. 

Užduotys 

komandoms. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė 

ir estetinių 

dalykų 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Mokiniai gebės 

kritiškai vertinti ir 

atsirinkti kultūringo 

bendravimo 

kriterijus. 

 

Lapkritis 

Diena 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. 
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08 Projektinė diena 

„Visi žaidžiame 

krepšinį” (projektas 

„Sportas – mūsų 

aistra ir tradicijos”), 

skirta Pasaulinei 

Jaunimo dienai 

pažymėti. 

Tęsti 

Mosėdžio 

krepšinio 

tradicijas. 

Stiprinti 

bendradarbia-

vimo ryšius 

tarp mokyklos 

ir seniūnijos 

bendruomenės 

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. Baužienė 

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 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 į 

rajonines 

varžybas.  

Sporto 

salė 

Kūno kultūros 

mokytojai:  

A. Aklienė,  

S. Matulevičius 

Bus paruoštos 

komandos rajoninėms 

krepšinio varžyboms. 

Bus apdovanotos 

klasės – nugalėtojos. 

26 Literatūrinių 

inscenizacijų popietė 

5 – 8 kl. (Projektas 

„Ateik ir pakviesk 

draugus“ ). 

Inscenizuo-

jant 

literatūros 

kūrinius 

atskleisti 

vaikystės 

pasaulio 

žavesį. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokinių 

saviraiškai. 

Pristatyti 

projektą 

bendruo-

menei. 

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 

literatūros kūrinių. 

Bus sudarytos 

sąlygos mokiniams 

atskleisti savo 

kūrybinius 

gebėjimus. 

28 Krikščioniško 

atsinaujinimo diena 

bažnyčioje 

katalikiškų 

organizacijų nariams. 

Jaunimo rekolekcijos. 

Mokysis 

bendražmog

iškų 

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. 
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Gruodis 

Diena Renginio pavadinimas Tikslai ir 

uždaviniai 

Metodai, forma Vieta  Atsakingi Laukiamas rezultatas 

03 Adventinis rytmetis 

„Kalėdų laukimas“ 

prasidėjus adventui. 

Mokytis 

atpažinti 

katalikiškas 

šventes ir 

atskleisti 

Kalėdų 

laukimo 

subtilybes.  

Susikaupimas ir 

apmąstymai. 

Pamąstymas- 

meditacija. 

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“). 

Skatinti 

domėjimąsi 

krepšiniu. 

Apdovanoti 

aktyviausius 

projekto 

dalyvius. 

Išvyka, 

ekskursija 

Kaune. 

Krepšinio 

varžybų 

stebėjimas. 

Kauno 

„Žalgirio“ 

arena 

Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

projekto 

vadovai, kūno 

kultūros 

mokytojai. 

Bus apdovanoti 

išvyka ir paskatinti 

aktyviausi projekto 

dalyviai, rėmėjai, 

organizatoriai. 

06 - 

10 

Šventinis Kalėdinės 

eglutės įžiebimas 

gimnazijos kieme. 

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. 

Gimnazijos fojė ir 

koridorių puošimas. 

Ugdyti 

kruopštumą ir 

pareigingumą. 

Lavinti 

mokinių 

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. 

17 - 

24 

Adventinė popietė 

 „Gerumas mus 

vienija“, pasitinkant 

Kalėdas. 

Puoselėti 

krikščioniš-

kąsias 

tradicijas. 

Ugdyti 

tikrųjų 

vertybių 

suvokimą. 

Popietė– 

susitikimas su 

dvasininkijos 

atstovais. 

Nominacijos 

„Gerumo 

angelas“ 

teikimas. 

II a. fojė Pavad. 

V. Jonkuvienė, 

klasių 

auklėtojai, 

tikybos 

mokytojai. 

Ugdysis teisingas 

krikščioniškų 

tradicijų supratimus. 

Bus viešai įvardinti 

gerai darbai. 

15 - 

23 

Kalėdinių puokščių, 

eglučių paroda 

 „Visi laukiame 

švenčių”. 

Ugdyti 

meninį 

skonį, 

lavinti 

puokščių 

komponavi

mo 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” mokytojams. 

Padėti suvok-

ti krikščio-

niškų 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 
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15 - 

20 

Valančiukų kuopos 

pažintinė išvyka 

pagal projektą „Ateik 

ir pakviesk 

draugus”. 

Padovanoti 

išvyką į 

teatrą 

mažiesiems 

artistams 

pagal 

projektą. 

Pažintinė 

ekskursija po 

Kauno 

senamiestį. 

Spektaklio 

žiūrėjimas. 

Muzikinis 

teatras 

Valančiukų 

kuopa, vad. 

V. Jonkuvienė 

ir projekto 

vadovai. 

Bus suorganizuota 

šventinė mokinių 

išvyka į teatrą. 

19 - 

23 

Kalėdinė palyda ir 

sveikinimų 

išnešiojimo akcija 

(administracijoje, 

bibliotekoje, klasėse). 

Skatinti 

moksleivių 

kūrybiškumą. 

Ugdyti 

teisingą 

kalėdinių 

švenčių 

suvokimą. 

Kalėdinių 

sveikinimų ir 

dovanėlių 

dalinimo akcija. 

Klasės, 

 II a. fojė, 

biblioteka 

Pavad. 

V. Jonkuvienė 

ir klasės 

seniūnų taryba. 

Išmoks tinkamai 

švęsti šventes. 

Mokysis išradingai 

pasveikinti kitus. 

20 Priešmokyklinės 

grupės ir 1 - 4 klasių 

popietė „Skamba 

Kalėdų varpeliai“. 

Skatinti 

moksleivių 

kūrybiškumą. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokinių 

meninei 

saviraiškai. 

Repeticijos 

klasėse. 

Dekoracijų 

gaminimas. 

Šventinis 

vaidinimas aktų 

salėje. 

Aktų salė Pradinių klasių 

mokytojų 

metodinė grupė. 

Bus parengta popietės 

programėlė. Bus 

puoselėjama mokinių 

meninė saviraiška. 

27 - 

30 

Kalėdiniai ir Naujųjų 

metų karnavaliniai 

vakarai „Baltu 

Kalėdų taku“. 

Sudaryti 

sąlygas 

mokinių 

meninei 

saviraiškai. 

Formuoti 

teisingą 

švenčių 

suvokimą ir 

kultūringo 

šventimo 

įgūdžius. 

Repeticijos 

klasėse. 

Vaidinimai 

grupėse. 

Individualios 

kaukės. 

Šventinis 

vakaras. 

Aktų salė Pavad. 

V. Jonkuvienė 

ir 8a, 8b
 
ir 4a, 

4b
 
gim. kl. 

mokiniai bei 

auklėtojai.  

Bus sudarytos 

sąlygos mokinių 

meninei saviraiškai. 

Bus plėtojamos 

šventinės tradicijos. 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė. 
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XIV. LIETUVIŲ KALBOS METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS 

 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Atsakingas  Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

 

1.  Dalyvavimas rajoninėje 9- 10 

ir 11-12 klasių lietuvių kalbos 

olimpiadoje. 

E. Petrauskienė 02-13 Mokiniai galės palyginti savo 

žinias ir gebėjimus su kitais 

olimpiados dalyviais, mokytojos 

matys, į ką labiau reikėtų atkreipti 

dėmesį. 

2. Dalyvavimas rašinių 

konkursuose. 

 

E. Petrauskienė Sausio 

mėn. 

Giliau domėsis istoriniais ir 

visuomeniniais procesais mūsų 

šalyje, parašys savo stebėjimais ir 

kultūrine bei literatūrine patirtimi 

pagrįstus rašinius. 

3.  Dalyvavimas bibliotekos 

projekte „Renkame geriausią 

metų knygą“. 

R. Staškuvienė Sausio 

mėn. 

Mokiniai sužinos apie 

populiariausius kūrinius, daugiau 

domėsis naujausiomis knygomis, 

skaitys jas. 

4. Dalyvavimas meninio 

skaitymo konkurse. 

E. Petrauskienė Vasario 

mėn. 

Mokiniai atstovaus mokyklai, 

išmoks raiškiai skaityti tekstus. 

5. „Raštingiausio moksleivio 

konkursas“ mokykloje ir 

rajone. 

L. Kaupienė Vasario – 

kovo 

mėn. 

Bus surengtas mokyklinis 

konkursas ir jo nugalėtojai 

dalyvaus rajoniniame konkurso 

ture. 

6.  Konkursas „Švari kalba – švari 

galva“. 

R. Staškuvienė Kovo 

mėn. 

Mokiniai pasitikrins gimtosios 

kalbos žinias naudodami IT. 

7. Vertinimo ir įsivertinimo 

informacijos taikymas 

tolimesniam veiklos 

planavimui ir organizavimui. 

Sustojimo pamokos 

apibendrinimas. 

E. Petrauskienė Trimes-

trams 

pasibai-

gus 

Mokiniai ir mokytojai 

išsianalizuos mokymosi veiklą ir 

pasinaudos gauta grįžtamąja 

informacija ugdymo procesui 

tobulinti. 

8. Mokyklinė 6,8 klasių 

olimpiada. 

L. Kaupienė Kovo – 

balandžio 

mėn. 

Mokiniai pasitikrins savo žinias, 

bus atrinkti rajono olimpiados 

dalyviai. 

9. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos ir anotacijų 

parengimas. 

E. Petrauskienė Kovo 

mėn. 

Pasiūlys modulius ateinantiems 

mokslo metams.  

10. J. Hatie knygos „Matomas 

mokymasis“ studijavimas ir 

pristatymas gimnazijos 

išplėstiniame metodiniame 

posėdyje. 

E. Petrauskienė Vasario - 

kovo 

mėn. 

Permąstys savo pedagoginę 

veiklą, išanalizuos trūkumus ir 

ieškos būdų jiems likviduoti. 

11.  Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo svarstymas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016 m. svarstymas. 

E. Petrauskienė Kovo 

mėn. 

Kryptingiau bus pasirenkami 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai ir pasidalijama patirtimi. 

12. „Geros mokyklos“ koncepcijos 

svarstymas. 

L. Kaupienė Kovo 

mėn. 

Bus ieškoma būdų tobulinti 

mokytojų darbą ir gimnazijos 

veiklą. 
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13.  Pasirinkto pažangos stebėjimo 

įrankio taikymas konkrečioje 

klasėje. 

 E. Petrauskienė Pirmą 

pusmetį 

Kiekviena grupės narė pasirinks 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

įrankį ir taikys jį pasirinktoje 

klasėje. 

14. Pasirinktų ir išbandytų 

pažangos stebėjimo įrankių 

veiksmingumo analizė. 

E. Petrauskienė Antrą 

pusmetį 

Kiekviena grupės narė pristatys 

taikytą pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo įrankį, aptars jo 

veiksmingumą. 

15.  Bandomųjų egzaminų rezultatų 

analizė. 

R. Staškuvienė Balandžio 

mėn. 

Bus išanalizuoti būdingi trūkumai 

ir ieškoma būdų jiems likviduoti 

iki egzamino. 

16. Perskaitytų knygų konkursas 

šventė (knygų pristatymų 

rengimas – rajoninio renginio 

organizavimas 

bendradarbiaujant su 

biblioteka). 

L. Kaupienė Balandžio 

mėn. 

Bus surengtas rajoninis renginys 

bendradarbiaujant su biblioteka, 

mokiniai parengs knygų 

pristatymus. 

17. Atviros pamokos „Kviečiu į 

pamoką“  

(kolegialaus ryšio stiprinimas 

ir pagalba kolegoms tobulėti).  

R. Staškuvienė Kovo – 

gruodžio 

mėn. 

Pravestos atviros pamokos taikant 

paveikius ugdymo metodus ir 

būdus. Pasidalinta nuomonėmis 

apie pamokos kokybės gerinimo 

būdus, išanalizuoti trūkumai. 

18. Dalyvavimas 6,8 klasių 

rajoninėje olimpiadoje. 

V. Šopagaitė Balandžio 

– gegužės 

mėn. 

Bus objektyviai įvertintos 

mokinių žinios, atsiras galimybė 

palyginti su kitais olimpiados 

dalyviais. 

19.  Tobulinti tripakopio uždavinio 

formulavimo gebėjimus, 

akcentuojant grįžtamąjį ryšį 

mokiniams. 

E. Petrauskienė Gegužės 

mėn. 

Pateiks bent po 5 uždavinio 

formuluotes ir jas išanalizuos 

grupėje. 

20. Dalyko pamokų kokybės 

vertinimas naudojantis 

mokinių apklausa IQES 

platformoje. Suvestinės 

rengimas. 

E. Petrauskienė Iki 

gegužės 

1 d. 

Sužinos savo darbo pamokose 

trūkumus ir galės juos taisyti. Bus 

parengta lietuvių kalbos mokytojų 

probleminių sričių ataskaita. 

21. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų aptarimas bei 

suderinimas metodinėje 

grupėje. 

E. Petrauskienė Rugsėjo 

mėn. 

Bus aptarti parengti planai ir 

programos, nustatytas jų 

atitikimas bendriems gimnazijos 

planavimo reikalavimams ir BP. 

22. PUPP ir standartizuotų testų 

rezultatų analizė, jų poveikio 

tolesniam mokymo proceso 

koregavimui aptarimas. 

E. Petrauskienė Rugsėjo 

mėn. 

Išanalizavus rezultatus ir 

ataskaitas bus išanalizuotos 

galimybės ir ieškoma būdų 

koreguoti tolesnį mokymo 

procesą 

23. 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017 m. m. 

 

L. Kaupienė Lapkričio 

– 

gruodžio 

mėn. 

Mokiniai turės galimybę atskleisti 

savo gabumus, susipažins su 

mokslinių darbų rašymo 

metodika, išmoks naudotis 

įvairiais informacijos šaltiniais. 

24. Naujų vadovėlių ir mokymo E. Petrauskienė Balandžio Bus apsirūpinta reikalingais pagal 
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priemonių paraiškos teikimas. – 

rugpjūčio 

mėn. 

atnaujintas programas dirbti 

vadovėliais. 

25.  Bendradarbiavimas su 

biblioteka, kitų metodinių 

grupių nariais organizuojant 

renginius. 

R. Staškuvienė Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Įsijungs į komandas ir dalyvaus 

integruotuose renginiuose. 

26. Dalyvavimas projektuose – 

būdas sėkmingam ir 

netradiciniam vaiko ugdymui. 

V. Jonkuvienė Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Pakeis mokymo aplinką ir 

dalyvaus netradicinėse veiklose 

su savo mokiniais. 

27. Pamokų netradicinėse 

aplinkose vedimas. 

R. Staškuvienė Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Pakeis mokymo aplinką ir ves 

pamokas netradicinėse erdvėse, 

siekdamos susieti mokymą su 

gyvenimu. 

28. Tarpinis grupės plano veiklos 

pasitikrinimas. 

E. Petrauskienė Birželio 

mėn. 

Koreguos darbo planą, parengs 

ataskaitą. 

29. Mokyklinių ir valstybinių 

egzaminų rezultatų analizė. 

L. Kaupienė Rugsėjo 

mėn. 

Matys, į ką reikėtų atkreipti 

dėmesį ruošiant kitų metų 

egzaminui. 

30. Dalyvavimas žemaitiškų 

skaitymų konkurse. 

 

V. Jonkuvienė Lapkričio 

mėn. 

Daugiau domėsis žemaitiškai 

rašančiais poetais bei literatūrinių 

kūrinių  

perskaitymo tarmiškai 

galimybėmis. 

31. Seminaruose įgytos patirties 

sklaida metodinėje grupėje. 

Informavimas apie laimėjimus 

viešojoje erdvėje. 

E. Petrauskienė Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Pasidalins įgyta patirtimi. 

Supažindins su laimėjimais 

gimnazijos bendruomenės narius. 

32. Metodinės veiklos ataskaitos, 

mokytojų savianalizių, SWOT 

rengimas. 

E. Petrauskienė Gruodžio 

mėn. 

Bus išanalizuota metinė veikla ir 

parengtos visos reikalingos 

ataskaitos. 

 

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė Elena Petrauskienė. 
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XV. UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatas  

1. Užsienio kalbų metodinės 

grupės veiklos plano 2016 m. 

sudarymas. 

R. Dargienė 

 

 

sausio 

mėn.  

Numatytos metų veiklos 

kryptingai metodinės grupės 

veiklai organizuoti. 

2. Analizuoti medžiagą IQES 

platformoje apie grįžtamąjį ryšį 

mokinių mokymosi 

sunkumams ir sėkmėms 

identifikuoti.  

R. Dargienė vasario- 

kovo 

mėn. 

Susipažinta su IQES esančia 

medžiaga ir darbo šioje 

platformoje galimybėmis. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo svarstymas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016m. svarstymas 

R. Dargienė vasario 

mėn. 

Susipažinta su kvalifikacijos 

tobulinimo tvarkos aprašu, 

apsvarstyti nauji siūlymai, 

aptarti 2016m. prioritetai. 

4. Gabiausių mokinių, galinčių 

dalyvauti rajoninėje anglų k. 

olimpiadoje, atranka ir 

pasiruošimas olimpiadai. 

L. Klovienė, 

R. Dargienė, 

R. Pladienė 

 

sausio- 

vasario 

mėn. 

Paruošti mokiniai anglų k. 7,1-

2,3 gimn. klasių rajoninei 

olimpiadai. 

5. Bandomųjų anglų k. egzaminų 

4 gimn. klasėse organizavimas, 

vykdymas ir analizė. 

R. Dargienė, 

R. Pladienė 

Ž. Ramanavi-

čius 

 

vasario- 

kovo 

mėn.  

 

Patikrintas mokinių, 

besiruošiančių laikyti užsienio 

kalbų brandos egzaminus, 

turimų žinių ir gebėjimų lygis; 

numatytos galimos problemos 

egzamino metu; su mokiniais 

aptarti gauti rezultatai ir 

numatytos strategijos, kaip 

rezultatus reikėtų pagerinti. 

6. Gabiausių mokinių, galinčių 

dalyvauti rajoninėje rusų k. 

olimpiadoje, atranka ir 

pasiruošimas olimpiadai. 

R. Vičiuvienė, 

A.Ancevičienė 

A. Kidykienė 

kovo 

mėn. 

 

 

Paruošti mokiniai rusų k. 7-8, 1-

2 gimn. klasių rajoninei 

olimpiadai. 

7. Mokinių II trimestro rezultatų 

įsivertinimas. „Sustojimo“ 

pamoka ir jos aptarimas. 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

kovo I 

savaitė 

Surasti optimaliausią variantą 

mokinių mokymosi rezultatų 

įsivertinimui. Mokytojas gaus 

informaciją apie kiekvieną 

vaiką. 

8. Dalyvavimas užsienio kalbų 

„Olympis“ konkurse. 

R. Dargienė 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

kovo 

mėn. 

Mokiniai pritaikys turimas 

užsienio kalbų žinias ir 

pasitikrins savo užsienio kalbų 

gebėjimus kitoje erdvėje. 

9. Aptarti modulių bei 

pasirenkamųjų dalykų pasiūlą. 

R. Dargienė kovo 

mėn. 

Modulių, pasirenkamųjų dalykų 

pasiūlos teikimas metodinei 

tarybai.  

10. John Hatttie knygos „Matomas 

mokymas“ (apie galimybes 

pagerinti besimokančių 

mokinių pasiekimus) 

studijavimas. 

R. Dargienė, 

R. Pladienė 

kovo 23d. Pasirinkto knygos skyriaus 

pristatymas MT susirinkime. 

11. Bandomųjų brandos egzaminų R. Dargienė balandžio Išsiaiškinsime esamą padėtį, 
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rezultatų analizė- aptarimas. R. Pladienė 

Ž. Ramanavi-

čius 

mėn. pedagogų tarybos posėdyje 

pateiksime prognozes. 

12. Parengta naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių paraiška. 

R. Dargienė balandžio 

mėn. 

Vadovėlių ir kitų mokymo 

priemonių, reikalingų kitiems 

mokslo metams, užtikrinimas. 

13. Mokytojų mokymai apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

R. Dargienė balandžio 

mėn. 

Seminaras prisidės prie 

mokytojų profesinio tobulėjimo. 

14. Mokinių, geriausiai mokančių 

vokiečių kalbą, atranka į 

rajoninę vokiečių kalbos 

olimpiadą bei pasiruošimas jai. 

A. Andrijaus-

kienė 

balandžio 

mėn. 

Paruošti mokiniai vokiečių k. 8 

klasių rajoninei olimpiadai.  

15. Kiekvienas dalyko mokytojas 

atlieka savo mokomojo dalyko 

pamokų kokybės vertinimą 

naudodamasis mokinių 

apklausa IQES platformoje. 

R. Dargienė, 

užsienio k. 

mokytojai. 

balandžio 

mėn. 

Mokytojai įsivertins savo darbo 

kokybę.  

16. ANGLŲ KALBOS SAVAITĖ 

*Gabiausių užsienio kalbų 

žinovų rinkimai. 

R. Dargienė,  

Užsienio k. 

mokytojai 

balandžio 

11-15d. 

Išsiaiškinti geriausiai užsienio 

kalbas mokančius mokinius ir 

paskelbti jų pavardes. 

17.  * Rajoninė pradinių klasių 

anglų kalbos šventė- 

varžytuvės 

L. Alšauskaitė, 

visi anglų k. 

mokytojai 

balandžio 

14d. 

Pradinių klasių mokinių 

motyvacijos mokytis anglų 

kalbos skatinimas. 

18. * Seminaras- pristatymas anglų 

k. mokytojams, skirtas 

susipažinti su Express 

Publishing leidyklos 

naujienomis. 

R. Dargienė; 

Anglų kalbos 

mokytojai 

balandžio 

11-15d.  

Mokytojai susipažins su 

naujausia šios leidyklos 

literatūra, vadovėliais, mokymo 

priemonėms. 

19. Apibendrinus IQES gautus 

rezultatus apie pamokos 

kokybę, metodinė grupė 

parengia kiekvieno mokytojo 

pamokų stiprybių ir tobulintinų 

sričių suvestines. 

R. Dargienė gegužės 

mėn. 

Atlikta detali kiekvieno 

mokytojo darbo analizė, 

nurodant jo stipriąsias ir 

tobulintinas sritis.  

20. 2015-2016m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017m. m. 

R. Dargienė gegužės 

mėn. 

Išanalizuotas 2015-2016m. m. 

ugdymo planas, pateikti 

pasiūlymai naujam m. m. planui. 

21. Metodinės grupės veiklos 

plano įgyvendinimo tarpinis 

vertinimas. 

R. Dargienė birželio 

mėn. 

Atliktų darbų apžvalga, 

metodinės grupės veiklos 

įsivertinimas, plano korekcijos. 

22. Pasirinkti bent vieną knygoje 

„Matomas mokymas“ pateiktos 

sėkmingos pamokos kriterijų, 

pritaikyti jį praktiškai. 

R. Dargienė birželio 

7d. 

Reflektuoti apie kriterijau 

praktinio taikymo sėkmes 

išplėstiniame MT susirinkime. 

23. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų aptarimas bei 

suderinimas. 

R. Dargienė rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai planai ir 

siūlomų modulių programų 

planai. 

24. Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų analizė. 

R. Dargienė, 

R. Pladienė, 

Ž. 

Ramanavičius 

rugsėjo 

mėn. 

Palyginti VB rezultatus su 

metiniais balais, įvardinti 

sėkmes ir nesėkmes bei ieškoti 

sprendimų, kaip pagerinti VB 
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Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė Rasa Dargienė. 

  

rezultatus. 

25. 5- 8 klasių viktorina, skirta 

Europos kalbų dienai paminėti. 

R. Dargienė, 

R. Pladienė, 

Ž. Ramanavi-

čius 

rugsėjo 

IV savaitė 

Užsienio kalbų mokymosi 

motyvacijos skatinimas. 

26. „ Kviečiu į pamoką“- kolegos 

pamokos (-ų) stebėjimas, 

problemos (-ų) identifikavimas 

ir kolegialus koregavimas. 

R. Dargienė; 

užsienio k. 

mokytojai. 

spalio- 

lapkričio 

mėn. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi, 

pagalba kolegai. 

27. Metodinės grupės veiklos 

analizė, prioritetų numatymas 

sekantiems metams. Metodinės 

grupės pirmininko 2017-

2018m. rinkimai. 

R. Dargienė gruodžio 

mėn. 

Parengta grupės SWOT bei 

metinė grupės veiklos ataskaita, 

išrinktas metodinės grupės 

pirmininkas. 

28. Pamokos netradicinėje 

aplinkoje.  

R. Dargienė 

Užsienio k. 

mokytojai 

per metus Pravestos pamokos, pasidalinta 

gerąja patirtimi.  

29. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose, 

konferencijose, ir pan. siekiant 

profesinių kompetencijų bei 

įgytos patirties sklaida. 

Užsienio k. 

mokytojai 

 per 

metus 

Profesinio tobulėjimo ir 

naujovių siekis bei gerosios 

patirties sklaida metodinės 

grupės kolegoms. 

30. Grįžę iš kvalifikacijos renginio 

(seminaro, kursų, konferencijos 

ir kt.) mokytojai pateikia 

pažymėjimą metodinės grupės 

pirmininkui, kuris juos 

registruoja). 

R. Dargienė per metus Vykdoma tiksli pažymėjimų 

apskaita. 

31. Veiklų gimnazijos mėnesio 

planui teikimas. 

R. Dargienė per metus Grupės veiklos įtraukiamos į 

bendrą mokyklos mėnesio planą. 

32. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

R. Dargienė per metus Informacijos, susijusios su 

metodinės grupės darbu, 

laimėjimais viešinimas. 

33. Tarptautinių partnerių paieška: 

dalyvavimas E-TWINNING ar 

kituose tarptautiniuose 

programose bei projektuose.  

Anglų kalbos 

mokytojai 

 per 

metus 

Mokinių motyvacijos mokytis 

užsienio kalbų skatinimas 

dalyvaujant projektuose; 

mokytojų gerosios patirties 

keitimasis tarptautinių 

bendradarbiavimų lygmenyje. 
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XVI. TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 

PLANAS  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingas Data Sėkmės kriterijus 

1. Metodinės grupės veiklos plano 

sudarymas. 

I. Kaniavienė Sausio 

mėn. 

Parengtas metodinės grupės 

veiklos planas 2016 m. 

2. Analizuoti medžiagą IQES 

platformoje apie grįžtamąjį ryšį 

mokinių mokymosi sunkumams 

ir sėkmėms identifikuoti. 

A. Krištapavi-

čius 

vasario - 

kovo 

mėn. 

Išsiaiškinimas, kaip dirbti su 

IQES platforma. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo svarstymas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016 m. svarstymas. 

M.Šikšnienė Kovo 

mėn. 

Tiksli, kryptingai nukreipta 

kvalifikacijos tobulinimo 

tvarka. 

4. 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. 

5. Tarptautinis matematikos 

konkursas „KENGŪRA-2016“. 

I. Kaniavienė Kovo 

17 d. 

Didesnis procentas, negu 

2015m., mokinių dalyvaus 

tarptautiniame matematikos 

konkurse „KENGŪRA-2016“. 

6. Bandomųjų egzaminų rezultatų 

aptarimas. 

 

M.Šikšnienė, 

I. Kaniavienė, 

A. Krištapavi-

čius 

Kovo 

mėn. 

 

Analizė su mokiniais, 

informacija tėvams. 

 

7. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ (apie galimybes 

pagerinti besimokančių mokinių 

pasiekimus) studijavimas. 

D. Šiaulienė Kovo 

23d. 

Pasirinktą skyrių pristatyti 

išplėstiniame MT susirinkime. 

8. Išnagrinėti parengtus mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo įrankius, 

jų paskirtį bei struktūrą (.www. 

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

Mokytojai Kovo – 

balandžio 

Taikyti pasirinktus pažangos 

stebėjimo įrankį (-ius) 

pasirinktoje klasėje.  

 

9. Vertinimo ir įsivertinimo 

informacijos taikymas 

tolimesniam veiklos planavimui 

ir organizavimui. Sustojimo 

pamokos apibendrinimas. 

A. Drakšas 

 

Kovo, 

birželio 

mėn. 

 

Išanalizuotos mokinio ir 

mokytojo sėkmės ir nesėkmės, 

numatyti būdai sėkmingesniam 

bendradarbiavimui. 

10. Parengta naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių paraiška. 

I. Kaniavienė Balan-

džio mėn. 

Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių paraiškos 

pateikimas. 

11. Mokytojų mokymai apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį 

(seminaras). 

D. Šiaulienė Balan-

džio mėn. 

Mokytojų tobulėjimas. 

12. Kiekvienas dalyko mokytojas 

atlieka savo mokomojo dalyko 

A. Drakšas Balan-

džio mėn. 

Kiekvieno mokytojo darbo 

įsivertinimas. 
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pamokų kokybės vertinimą, 

naudodamasis mokinių 

apklausa IQES platformoje. 

13. Fizikos pamoka netradicinėje 

aplinkoje. 

A. Krištapavi-

čius 

Balan-

džio mėn. 

Atvira fizikos pamoka. 

Edukacinių erdvių 

panaudojimas pamokoje. 

14. Apibendrinus IQES gautus 

rezultatus apie pamokos 

kokybę, metodinė grupė 

parengia kiekvieno mokytojo 

pamokų stiprybių ir tobulintinų 

sričių suvestines. 

I. Kaniavienė Gegužės 

mėn. 

Parengtos stiprybių ir 

tobulintinų sričių suvestinės. 

15. 2015-2016 m. m. ugdymo plano 

įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017 m. m. 

D. Šiaulienė Gegužės 

mėn. 

Išskirtos geros ir tobulintos 

ugdymo veiklos sritys. 

16. Metodinės grupės veiklos plano 

įgyvendinamo tarpinis 

vertinimas. 

I. Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Analizuotos sėkmės ir 

nesėkmės, bei jų priežastys 

įgyvendinant grupės veiklos 

planą. 

17. Metodinėse grupėse išanalizuoti 

išbandytų pažangos stebėjimo 

įrankių veiksmingumą. 

I. Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Išrinkti sėkmingiausius 

pažangos stebėjimo įrankius. 

18. Standartizuotų testų rezultatų 

analizė. 

M. Šikšnienė, 

A. Drakšas 

Birželio 

mėn. 

Teminiuose planuose daryti 

korekcijas. 

19. Sėkmingiausias patirtis, 

pastebėjimus, sėkmes ir 

nesėkmes, apie pažangos 

stebėjimo įrankius, metodinės 

grupės pristato MT susirinkime. 

I.Kaniavienė Birželio 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

20. Pasirinkti bent vieną knygoje 

„Matomas mokymas“ pateiktos 

sėkmingos pamokos kriterijų, 

pritaikyti jį praktiškai. 

I. Kaniavienė Birželio 

7d. 

Reflektuoti apie sėkmę 

išplėstiniame MT susirinkime. 

21. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų aptarimas bei 

suderinimas. 

I. Kaniavienė Rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai 

matematikos, fizikos, 

informacinių technologijų bei 

siūlomų programų planai. 

22. Valstybinių brandos egzaminų, 

PUPP rezultatų analizė. 

 

I. Kaniavienė, 

M. Šikšnienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Konvertavus VB rezultatus į 

pažymius, palyginti su 

metiniais įvertinimais ir priimti 

sprendimus dėl mokinių 

rengimo VB egzaminams, 

PUPP. 

23. Tiksliųjų mokslų savaitė. Mokytojai Spalio 

mėn. 

Integruotų pamokų vedimas. 

24. „Kviečiu į pamoką“ – kolegos 

pamokos(-ų) stebėjimas, 

problemos(-ų) identifikavimas 

ir kolegialus koregavimas. 

A. Drakšas Spalio-

lapkričio 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

25. Dalyvavimas matematikos, 

fizikos, informacinių 

technologijų olimpiadose, 

A. Krištapavi-

čius 

Pagal 

olimpiadų 

planą 

Laimėtos prizinės vietos 

rajoninėse olimpiadose. 
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Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė  Irena Kaniavienė. 
 

  

konkursuose. Rezultatų analizė. 

26. Metodinės grupės veiklos 

analizė, prioritetų numatymas 

sekantiems metams. 

I. Kaniavienė Gruodžio 

mėn. 

Parengta metodinės grupės 

metinė veiklos ataskaita. 

Parengtas SWOT-as. 

27. Pamokos netradicinėse 

aplinkose. 

 

D. Šiaulienė 

 

Visus 

metus 

Visi mokytojai praveda, bent 

po vieną pamoką netradicinėje 

aplinkoje. 

28. Grįžę iš kvalifikacijos renginio 

(seminaro, kursų, konferencijos 

ir kt.) mokytojai bei pagalbos 

mokiniui specialistai pateikia 

pažymėjimą metodinės grupės 

pirmininkui, kuris juos 

registruoja. 

I. Kaniavienė Visus 

metus 

Pažymėjimų apskaita. 

29. Veiklų gimnazijos mėnesio 

veiklos planui teikimas. 

I. Kaniavienė Kiekvieną 

mėn. 

Pateiktas mėnesio priemonių 

sąrašas gimnazijos planui. 

30. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

Mokytojai Visus 

metus 

Pagal poreikį ir galimybes 

dalyvauja seminaruose, 

kursuose. Gautą informaciją 

perteikia metodinių užsiėmimų 

metu. 

31. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

I. Kaniavienė  Visus 

metus 

 

Visuomenės informavimas. 
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XVII. 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, Kovo 11-ąją. 

L. Sėlenienė 

E. Macevičie-

nė  

Sausio- 

kovo 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 II 

trimestro. 

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. Gamtos ir socialinių mokslų 

savaitė. 

Metodinės 

grupės nariai 

Kovo 14-

18 d. 

Parengta ir pristatyta įvairi 

veikla mokyklos 

bendruomenei. 

5. Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas.  

Metodinės 

grupės nariai 

Kovo mėn. Anotacijos pateiktos metodinei 

tarybai. 

6. Ugdyti pilietiškumą ir 

tautiškumą, vykdant projektus. 

 

L. Sėlenienė Per metus Vyksta tęstinis projektinis 

darbas, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, rajono 

mokyklomis. 

7. Ugdyti pilietiškumą ir 

tautiškumą vykdant 

nacionalinį konkursą 

„Lietuvos istorijos žinovas” 5-

12 klasėse. 

L. Sėlenienė Kovo 10d. Dalyvavimas 5-4 gimn. klasių 

nacionaliniame konkurse. 

8. Dalyvavimas projekte “ 

Knygnešių keliais”. 

L. Sėlenienė Kovo 16 d. Su 5 klasės mokiniais parengtas 

mini vaidinimas „Knygnešiai-

2016“ ir pristatytas miestelio 

bendruomenei. 

9. Akcija „Mes rūšiuojam”. V. Pajarskas Kovo mėn. Surinkta ir realizuota 

elektronikos ir buitinės 

technikos laužas. 

10. Turimų mokymo priemonių 

įvertinimas. 

Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių paieška. 

Metodinės 

grupės nariai 

Balandžio 

mėn. 

Surengtas ir pateiktas 

vadovėlių poreikio lapas 

gimnazijos bibliotekos vedėjai. 

11. Literatūros ir gerosios patirties 

studijavimas apie mokinio 

individualios pažangos 

L. Sėlenienė Balandžio 

mėn. 

Pristatyti metodinėje grupėje.  
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stebėjimo, pamatavimo ir 

fiksavimo metodus ugdymo 

procese. 

12. Ugdymo plano įgyvendinimo 

apibendrinimas. 

L. Sėlenienė Gegužės 

mėn. 

Pavaduotojai ugdymui 

pateiktos išvados ir pasiūlymai. 

13. Tarpinis gamtos ir socialinių 

mokslų metodinės grupės 

veiklos įsivertinimas. 

L. Sėlenienė Birželio 

mėn. 

Išanalizuota metodinės grupės 

veikla per pusmetį, įvertintos 

atliktos veiklos.  

14. 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. 

15. Parengtų teminių planų ir 

programų aprobavimas. 

L. Sėlenienė Rugsėjo 

mėn. 

Planuojama atlikti rugsėjo 18 d. 

16. Vardo suteikimo šventė 

gimnazijos paleontologijos 

muziejui. 

V. Pajarskas Spalio 

mėn. 

Šventinė konferencija. 

17. Rajoninės kūrybinės dirbtuvės 

pagal pilietiškumo ir 

tautiškumo projektą. 

L. Sėlenienė 

V. Pajarskas 

Lapkričio 

mėn. 

Kūrybinės dirbtuvės Mosėdžio 

gimnazijoje. 

18. Tęsiama gimnazijos 

etnokultūros muziejaus veikla. 

L. Sėlenienė Per metus Atnaujinta ekspozicija, 

rengiamos parodos ir 

edukaciniai užsiėmimai. 

19. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ studijavimas ir 

pristatymas išplėstiniame MT 

susirinkime.  

Metodinės 

grupės nariai 

Sausis-

vasaris –

kovas mėn. 

Pristatymas MT susirinkime. 

20. Analizuoti medžiagą IQES 

platformoje apie grįžtamąjį 

mokinių mokymosi 

sunkumams ir sėkmėms 

identifikuoti. 

Metodinės 

grupės nariai 

Sausis-

vasaris –

kovas mėn. 

Rezultatų aptarimas metodinėje 

grupėje. 

21. Dalyko mokytojai renką 

informaciją apie individualias 

mokinių kompetencijas. 

www.ugdome.lt/kompetencijo

s5-8/biblioteka/sablonai/ 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Pagal poreikį teikia informaciją 

klasių auklėtojams. 

22. Atviros pamokos, siekiant 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos. 

V. Pajarskas Gruodžio 

mėn. 

Atvirų pamokų ciklas. 

23. Pamokos netradicinėse 

aplinkose (kiekvienas 

mokytojas veda bent po 1 

netradicinėje aplinkoje. 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Netradicinių pamokų ciklas. 

24. Taikant pasirinktą mokinio 

individualios pažangos 

stebėjimo, pamatavimo ir 

Metodinės 

grupės nariai 

Per metus Diskusija išplėstiniame 

susirinkime. Pristatyti ne 

mažiau kaip 3 fiksavimo 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/biblioteka/sablonai/
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fiksavimo formą praktinėje 

veikloje, kaupti informaciją 

apie sėkmes ir koreguotinus 

dalykus. Taikyti pasirinktus 

pažangos stebėjimo įrankius 

pasirinktoje klasėje, mokslo 

metų pabaigoje metodinėje 

grupėje išanalizuoti išbandytų 

įrankių veiksmingumą. 

metodus mokytojų 

bendruomenei. 

25. Metodinės grupės metinio 

veiklos plano analizė.  

L. Sėlenienė Gruodžio 

mėn. 

Paruošta metų gr. veiklos 

ataskaita, SWOT.  

26. 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017 m. m. 

Metodinės 

grupės nariai 

Gruodžio 

mėn. 

Paruošta metų gr. veiklos 

pastebėjimai ir siūlymai. 

 

Gamtos ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė Lina Sėlenienė. 
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XVIII. ESTETINIŲ DALYKŲ METODINĖS GRUPĖS 

PLANAS 
 

Eil.

Nr. 

 Priemonės pavadinimas  Atsakingas  Laikas Sėkmės kriterijus 

 

1. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas. 

V. Jonkuvienė 01-13 Mokiniai sužinos apie 

1991m. sausio įvykius, laisvės 

gynėjų žygdarbį, brangins 

žuvusiųjų atminimą. 

2. Metodinės grupės veiklos 

plano sudarymas. 

A. Jonušienė Sausio 

mėn. 

Parengtas metodinės grupės 

veiklos planas 2016 m. 

3. Pasiruošimas rajono dailės 

olimpiadai. 

J. Petrauskienė Sausio 

mėn. 

Išaiškinti gabūs dailei 

mokiniai. 

4. Edukacinė diena „Biblijos 

nuotykis“ 2-4 kl. 

M.Petrauskaitė 02-29 Animacijų dėka mokiniai 

gebės įvardyti ST istorijas. 

5. Renginiai, skirti Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai. 

 

V. Jonkuvienė, 

J. Petrauskienė 

02-08-13 Ugdomas mokinių 

pilietiškumas ir tautiškumas. 

Papuoštos mokyklos erdvės. 

6. Analizuoti medžiagą IQES 

platformoje apie grįžtamąjį ryšį 

mokinių mokymosi 

sunkumams ir sėkmėms 

identifikuoti. 

A. Jonušienė vasario - 

kovo mėn. 

Išsiaiškinimas, kaip dirbti su 

IQES. 

7. Vertinimo ir įsivertinimo 

informacijos taikymas 

tolimesniam veiklos 

planavimui ir organizavimui. 

Sustojimo pamokos 

apibendrinimas. 

A. Jonušienė 

 

Kovo mėn. 

birželio 

mėn. 

 

Išanalizuotos mokinio ir 

mokytojo sėkmės ir nesėkmės, 

numatyti būdai sėkmingesniam 

bendradarbiavimui. 

8. Kovo 11-osios šventė Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

V. Jonkuvienė 

A. Gadeikienė 

 

03-10 Surengtas šventinis koncertas 

Mosėdžio bendruomenei, 

Papuoštos mokyklos erdvės. 

 

9. Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo svarstymas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016 m. svarstymas. 

A. Jonušienė Kovo mėn. Tiksli, kryptingai nukreipta 

kvalifikacijos tobulinimo 

tvarka. 

10. Gavėnios laikas visiems: 

mokiniams, mokytojams, 

tėvams (susitikimai su 

dvasininkais, rekolekcijos). 

 

A. Jonušienė, 

M.Petrauskaitė 

03-14-18 Mokysis atpažinti ir įsivertinti 

savo santykį su savimi, kitais, 

Dievu. 

11. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ (apie galimybes 

pagerinti besimokančių 

mokinių pasiekimus) 

studijavimas. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

 

03-23 

Pasirinktą skyrių pristatyti 

išplėstiniame MT susirinkime. 

12.  Modulių ir pasirenkamųjų 

dalykų pasiūlos anotacijų 

parengimas. 

A. Jonušienė 

 

03mėn. Parengtos modulių ir 

pasirenkamųjų dalykų pasiūlos 

su anotacijomis 

2016/2017 m. m. 
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13. Katalikiškų organizacijų išvyka 

į Gailestingumo šventoves 

Telšių vyskupijoje. 

M.Petrauskaitė, 

V. Jonkuvienė 

Balandis  Pelnys visuotinius atlaidus. 

Gebės įvardinti Piligrimystės 

prasmę. 

14. Parengta naujų vadovėlių ir 

mokymo priemonių paraiška. 

A. Jonušienė Balandžio 

mėn. 

Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių paraiškos 

pateikimas. 

15. Mokytojų mokymai apie 

kolegialų grįžtamąjį ryšį 

(seminaras). 

A. Jonušienė Balandžio 

mėn. 

Mokytojų tobulėjimas. 

16. Kiekvienas dalyko mokytojas 

atlieka savo mokomojo dalyko 

pamokų kokybės vertinimą, 

naudodamasis mokinių 

apklausa IQES platformoje. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Balandžio 

mėn. 

Kiekvieno mokytojo darbo 

įsivertinimas. 

17. Išnagrinėti parengtus mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo įrankius, 

jų paskirtį bei struktūrą. 

(www.http://mokomes5-

8.ugdome.lt/ 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Balandžio -

gegužės 

mėn. 

Mokytojai pasirinko pažangos 

stebėjimo įrankius ir taiko juos 

pasirinktoje klasėje. 

18.  Pirmūnų ir olimpiadų, 

konkursų nugalėtojų „Garbės 

sienos“ parengimas. 

L. Šverys, J. 

Petrauskienė, 

A. Ancevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Įkurta „Garbės siena“, kurioje 

bus pristatomi mokinių 

laimėjimai ir pasiekimai. 

19. Apibendrinus IQES gautus 

rezultatus apie pamokos 

kokybę, metodinė grupė 

parengia kiekvieno mokytojo 

pamokų stiprybių ir tobulintinų 

sričių suvestines. 

A. Jonušienė Gegužės 

mėn. 

Parengtos stiprybių ir 

tobulintinų sričių suvestinės. 

20. 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017 m. m. 

A. Jonušienė Gegužės 

mėn. 

Išskirtos geros ir tobulintos 

ugdymo veiklos sritys. 

21. Metodinėje grupėje išanalizuoti 

išbandytų mokinio pažangos 

stebėjimo įrankių 

veiksmingumą. 

A. Jonušienė Gegužės 

mėn. 

Išrinkti sėkmingiausi mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo įrankiai. 

22. Metodinės grupės veiklos 

plano įgyvendinamo tarpinis 

vertinimas. 

A. Jonušienė Birželio 

mėn. 

Analizuotos sėkmės ir 

nesėkmės, bei jų priežastys 

įgyvendinant grupės veiklos 

planą. 

23. Pasirinkti bent vieną knygoje 

„Matomas mokymas“ pateiktos 

sėkmingos pamokos kriterijų, 

pritaikyti jį praktiškai. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Birželio 

7 d. 

Reflektuoti apie sėkmę 

išplėstiniame MT susirinkime. 

24. Sėkmingiausias patirtis, 

pastebėjimus, sėkmes ir 

nesėkmes apie pažangos 

stebėjimo įrankius metodinė 

grupė pristato atvirame MT 

susirinkime. 

A. Jonušienė Birželio 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

25. Technologijų ir muzikos 

brandos mokyklinio egzamino 

A. Ancevičie-

nė, 

Rugsėjo  

mėn. 

Pasidalinta gerąja darbo 

patirtimi ruošiantis technologijų 

http://www.http/mokomes5-8.ugdome.lt/
http://www.http/mokomes5-8.ugdome.lt/
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rezultatų ir iškilusių problemų 

aptarimas. 

L. Šverys 2 sav. 

 

ir muzikos mokykliniam 

brandos egzaminui. 

26. Ilgalaikių teminių planų, 

pasirenkamųjų dalykų 

programų aptarimas bei 

suderinimas 

A. Jonušienė Rugsėjo 

mėn. 

Aprobuoti ilgalaikiai bei 

teminiai planai ir siūlomos 

programos 

27. Diskusija „Jauno žmogaus 

vertybės“ 1-4 gimn. kl.  

V. Jonkuvienė, 

V. Šopagaitė 

Spalio 

mėn. 

2-3 sav. 

Jauni žmonės diskutuos ir 

įvardins jiems svarbias 

gyvenimo vertybes. 

28. Viktorina (5-8 kl.) kultūringo 

elgesio temomis. 

 

V. Jonkuvienė, 

A. Ancevičienė 

Spalio 

mėn. 

2-3 sav. 

Mokiniai gebės kritiškai 

vertinti ir atsirinkti kultūringo 

bendravimo kriterijus. 

29. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas Jubiliejinių 

Gailestingumo metų kontekste. 

M. 

Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

Rugsėjo-

lapkričio 

mėn. 

Mokysis savo aplinkoje 

pastebėti pagalbos stokojančius 

ir jiems padėti. 

30. „Kviečiu į pamoką“ – kolegos 

pamokos(-ų) stebėjimas, 

problemos(-ų) identifikavimas 

ir kolegialus koregavimas. 

A. Jonušienė Spalio –

lapkričio 

mėn. 

Pasidalijimas gerąja patirtimi. 

31. Mergaičių ir berniukų 

komandų kvadrato varžybos. 

 

A. Aklienė Lapkričio 

mėn. 

Pravestos 5-6 klasių mergaičių 

ir berniukų tarpklasinės 

kvadrato varžybos. Nugalėtojai 

bus apdovanoti padėkos raštais. 

32. Tarpklasinės krepšinio 

varžybos. 

 

S. Matulevičius Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Rinktinių krepšinio komandų 

ruošimas. 

 

33. Adventinis rytmetys 

gimnazijos bendruomenei. 

M. 

Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

11-28 

 

Pristatys konkrečias veiklas, 

kaip „mylėti artimą“. 

34. Ypatingo Gerumo mėnuo. M. 

Petrauskaitė, 

A. Jonušienė 

Gruodis  Dalyvaudami susitikimuose, 

klausydamiesi paskaitų, 

organizuodami kūrybines 

veiklas, gebėsime analizuoti 

savo vertybines nuostatas. 

35. Dalyvavimas olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

Rezultatų analizė. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Pagal 

olimpiadų 

planą 

Laimėtos prizinės vietos 

rajoninėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose. 

36. Metodinės grupės veiklos 

analizė, prioritetų numatymas 

sekantiems metams. 

A. Jonušienė Gruodžio 

mėn. 

Parengta metodinės grupės 

metinė veiklos ataskaita. 

Parengtas SWOT-as. 

37. Pamokos netradicinėse 

aplinkose. 

 

A. Jonušienė Visus 

metus 

Visi mokytojai praveda, bent 

po vieną pamoką, netradicinėje 

aplinkoje. 

38. Veiklų gimnazijos mėnesio 

veiklos planui teikimas. 

A. Jonušienė Kiekvieną 

mėn. 

Pateiktas mėnesio priemonių 

sąrašas gimnazijos planui. 

39. Mokytojų dalyvavimas 

kursuose, seminaruose. 

Individuali savišvieta. 

Metodinės 

grupės 

mokytojai 

Visus 

metus 

Pagal poreikį ir galimybes 

dalyvauja seminaruose, kur-

suose. Gautą informaciją 

perteikia metodinių užsiėmimų 

metu. 

40. Aktualios informacijos 

pateikimas gimnazijos 

A. Jonušienė 

 

Visus 

metus 

Visuomenės informavimas. 
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internetinėje svetainėje.  

41. Seminarų, kursų, konferencijų 

pažymėjimų registravimas. 

A. Jonušienė Visus 

metus 

Pažymėjimų apskaita. 

 

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

DARBO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Data Sėkmės kriterijus, rezultatai 

1. Metodinės grupės darbo plano 

sudarymas 2016 m. 

A. Kleivienė  Bus parengtas metodinės 

veiklos planas 2016 m. 

2. „Sustojimo pamokoje“ 1ir 2 

trimestrų rezultatų analizė. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Gruodis, 

kovas 

Bus priimami sprendimai 

tolesniam veiklos tobulinimui, 

metodinei tarybai pateikiama 

įsivertinimo forma. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašo svarstymas, 

kvalifikacijos tobulinimo 

prioritetų 2016 m. svarstymas. 

A. Kleivienė Vasaris Susipažinti su kvalifikacijos 

tobulinimo tvarkos aprašu ir 

teikti pasiūlymus. 

4. Rajoninė ketvirtų klasių 

matematikos olimpiada 

„Kengūros‘‘ konkursas. 

A. Kleivienė Kovas Ketvirtų klasių mokiniai 

dalyvaus rajoninėje 

matematikos olimpiadoje, 1-4 

kl. Mokiniai „Kengūros“ 

konkurse. 

5. John Hattie knygos „Matomas 

mokymas“ studijavimas ir 

pasirengimas praktiniam 

taikymui. 

E. Petrauskienė Kovas Literatūros studijavimas ir 

pristatymas išplėstiniame MT 

susirinkime. 

6. Apibendrinti ir skleisti gerąją 

patirtį „Iš seminaro 

sugrįžus...‘‘ 

Pradinių klasių  

mokytojos. 

Per metus Mokytojai dalinsis savo 

patirtimi ir taikys ugdymo 

procese įgytas žinias, gerės 

ugdymo kokybė. 

7. Išnagrinėti parengtus mokinio 

kompetencijų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo įrankius, 

jų paskirtį bei struktūrą. 

Pradinių klasių  

mokytojos. 

Per metus Pabandyti taikyti pasirinktą 

pažangos stebėjimo įrankį 

pasirinktoje klasėje. 

8. Dalyvauti ir įvertinti projekto 

„Žalioji palangė“ ugdomąją 

reikšmę bei praktinės patirties 

naudą. 

Visos pradinių 

klasių  

mokytojos. 

Per metus Tęsti edukacinių erdvių 

kūrimą, pakviečiant 

bendradarbiauti vyresnių klasių 

mokinius. 

9. Individualus mokytojų 

pamokos kokybės tobulinimas, 

atsižvelgiant į kolegialaus 

grįžtamojo ryšio anketos 

rezultatus. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Balandis Analizuoti medžiagą IQES 

platformoje apie grįžtamąjį 

mokinių mokymosi 

sunkumams ir sėkmėms 

identifikuoti. 

10. Rajoninis konkursas „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“. 

A. Kidykienė Balandis 2-4 klasių mokinių komanda 

dalyvaus rajoniniame 

konkurse. 

11. Būsimųjų priešmokyklinukų 

šventinis rytmetys. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Balandis Vaikai susipažins su mokymosi 

aplinka, auklėtojomis. 

12. Atvirų durų dienos tėvams.  Pradinių klasių  

mokytojos. 

Kartą per 

trimestrą 

Tėvai lankydamiesi atvirose 

pamokose glaudžiau 

bendradarbiaus ne tik su 

mokytojomis, bet išsamiai 

susipažins su mokinių padaryta 



69 

 

pažanga ir pasiekimais. 

13. Skaitymo skatinimas ir 

kūrybinis bendradarbiavimas 

su mokinių tėveliais 

„Draugauju su knyga“. 

Pradinių klasių  

mokytojos. 

Per metus Bus organizuojamos užklasinio 

skaitymo valandėlės kartu su 

mokinių tėveliais.  

14. Praktinis užsiėmimas apie 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymą 

pamokoje ir neformaliajame 

ugdyme. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Per metus Bus taikoma „Mokėjimo 

mokytis kompetencija pradinių 

klasių ugdymo procese“ 

parengta medžiaga. 

15. Būsimųjų pirmokų šventė. A. Kleivienė, 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Gegužės Būsimieji pirmokai susipažins 

su mokytoja. 

16. Rajoninis konkursas „Rašom 

Skuodo pradinukai – 2016“. 

Pradinių klasių  

mokytojos 

Gegužės 1-4 klasių mokiniai dalyvaus 

rajoniniame konkurse. 

17. Vaikų ir jų tėvelių diena 

„Sportas- visiems“. 

Pradinių klasių  

mokytojos 

Gegužės Tėvams bus suteikta galimybė 

kartu su vaikais saviraiškai 

kūrybinei ir sportinei veiklai. 

18. 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano įgyvendinimo analizė ir 

siūlymai 2016-2017 m. m. 

A. Kleivienė 

 

Gegužės Susipažinti ir teikti pasiūlymus 

ugdymo plano 2016-2017 

m. m. sudarymui. 

19.  Diagnostinių testų 2 klasėje ir 

standartizuotų testų 4 klasėje 

rezultatų analizė. 

M. Donėlienė, 

A. Kleivienė 

Gegužės Įvertinti mokinių mokymosi 

pasiekimus, numatyti 

problemas ir jų sprendimą. 

20. Metodinės grupėse užsiėmime 

išanalizuoti išbandytų 

pažangos stebėjimo įrankių 

veiksmingumą. 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Gegužės 1-2 metodinės grupės nariai 

sėkmingiausias patirtis, 

pastebėjimus, sėkmes ir 

nesėkmes mokslo metų 

pabaigoje pristatys visiems 

mokytojams. 

21. Šventinis rytmetys „Visos 

gėlės-Tau Mamyte“. 

L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Gegužės Bus parengta programėlė 

mamytėms. Vaikai atskleis 

savo gebėjimus, įgūdžius šokti, 

dainuoti, meniškai skaityti, 

vaidinti. 

22. Popietė „Sveika, vasarėle“. L. 

Česnauskienė 

Gegužės Popietės „Sveika, vasarėle“ 

metu mokiniai turės galimybę 

saviraiškai, bus ugdomas jų 

kūrybiškumas, nuoširdus 

bendravimas. 

23. Jaunųjų gamtininkų tiriamieji 

darbai. 

E.Petrauskienė Gegužė Bus parengti mokinių tiriamieji 

darbai ir pristatyti rajono 

mokyklų mokiniams. 

24. Teminių planų ir individualių 

programų parengimas. 

A.Kleivienė 

 

Rugsėjis Bus parengti ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai visų dalykų 

planai pagal atnaujintas 

bendrąsias programas. 

25. Saugaus eismo savaitė „Būk 

saugus ir matomas kelyje“. 

E.Petrauskienė Rugsėjis Suorganizuoti saugaus eismo 

savaitę „Būk saugus ir 

matomas kelyje“, suteikti 

informacijos apie saugaus 

eismo taisykles ir atšvaitų 
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svarbą tamsiu paros metu. 

26. „Kviečiu į pamoką“- kolegos 

pamokos stebėjimas. 

Pradinių klasių 

mokytojos. 

Spalis- 

gruodis 

Pamokų stebėjimas, problemos 

identifikavimas ir kolegialus 

koregavimas. 

27. Rudenėlio šventė. L. Petrošienė,  

D. Noreikienė 

Rugsėjis Popietės metu bus parengta 

teminė programėlė, aktyvus 

vaikų, auklėtojų ir tėvelių 

bendradarbiavimas.  

28. Rajoninis skaitovų konkursas. Pradinių klasių  

mokytojos 

Lapkritis 1-4 klasių mokiniai dalyvaus 

rajoninėje šventėje-konkurse. 

29. Priešmokyklinės grupės ir 

1-4 klasių popietė „Skamba 

Kalėdų varpeliai“. 

Pradinių klasių  

mokytojos 

Gruodis Bus parengta popietės 

programėlė, sudarant sąlygas 

mokinių saviraiškai ir 

kūrybiškumui. 

30. 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 Aldona Kleivienė. 
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XX. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas - teikti švietimo pagalbą mokiniams sudarant saugią ugdymo (-si) aplinką 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 

 

Data Atsakingi 

1. Aptarti ir spręsti 

švietimo pagalbos 

mokiniams teikimo 

sėkmes ir nesėkmes. 

1.1. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Kartą per 

mėnesį 

D. Šiaulienė 

2. Inicijuoti ir 

koordinuoti Vaiko 

gerovės komisijos 

veiklą 

2.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano 2016 m. parengimas. 

Sausio 

mėn. 

D. Šiaulienė 

2.2. Aptarti veiklos planą ir pristatyti 

mokyklos pedagogams. 

Vasario 

mėn. 

D. Šiaulienė 

2.3. Palaikyti ryšius su mokinių tėvais, 

socialinę ir psichologinę pagalbą 

teikiančiomis institucijomis, sveikatos 

priežiūros bei teisėtvarkos ir kitomis 

institucijomis, vykdančiomis prevencinį 

darbą. Bendradarbiavimas su: 

 mokinių tėvais; 

 nepilnamečių reikalų specialiste; 

 vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

 seniūnijos socialine darbuotoja; 

 pedagogine psichologine tarnyba. 

Visus 

metus 

VGK nariai 

pagal funkcijas 

2.4. Individualios mokinių ir mokytojų 

konsultacijos. 

Pagal 

reikalą 

VGK nariai 

pagal funkcijas 

2.5. Vaiko gerovės komisijos 2016 m. 

veiklos ataskaitos parengimas. 

Gruodžio 

mėn. 

L. Alšauskaitė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai:  

 Parengtas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas ir pateiktas metiniams gimnazijos veiklos 

planui. 

 Reikiama informacija pateikta institucijoms, vykdančioms prevencinį darbą su mokiniais. 

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

 Parengta Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita už 2016 metus. 

3. Parengti pagalbos 

teikimo mokiniui 

modelį gimnazijoje. 

3.1. Teorinės medžiagos apie švietimo 

pagalbos mokiniui teikimą studijavimas. 

Kovo 

mėn. 

D. Šiaulienė 

3.2. Parengtas švietimo pagalbos mokiniui 

teikimo tvarkos aprašas ir modelis. 

Balandžio 

mėn. 

D. Baužienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai:  

 Parengtas švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas ir modelis. 

 Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas ir modelis paskelbtas internetinėje 

gimnazijos svetainėje. 

4. Tobulinti 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių 

mokinių ugdymo(si) 

organizavimą. 

4.1. Informacijos apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų, rinkimas, pirminio 

įvertinimo atlikimas bei siūlymas PPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo. 

Esant 

reikalui 

A. Kidykienė 

4.2. Sąrašo apie specialiųjų ugdymosi 

poreikius turinčių mokinių parengimas ir 

aptarimas bei suderinimas su Skuodo 

PPT. 

Rugsėjo 

mėn. 

D. Šiaulienė 
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4.3. Mokytojų parengtų individualizuotų 

ir pritaikytų programų suderinimas. 

Rugsėjo, 

gruodžio, 

kovo mėn. 

D. Šiaulienė 

4.4. Darbas su specialiųjų poreikių vaikais 

pamokose arba atskiruose kabinetuose. 

Per mokslo 

metus 

A. Kidykienė, 

L. Alšauskaitė 

4.5. Individualus darbas su naujai į 

mokyklą atvykusiais mokiniais, turinčiais 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Esant 

reikalui 

A. Kidykienė, 

L. Alšauskaitė 

4.6. Pagalba tėvams, mokytojams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų 

taikymo ir mokymo priemonių 

naudojimo. 

Esant 

reikalui 

A. Kidykienė, 

L. Alšauskaitė 

4.7. Darbas su spec. poreikių mokiniais, 

įtraukiant juos į mokykloje 

organizuojamus renginius, parodas. 

Per mokslo 

metus 

V. Jonkuvienė 

4.8. Individualūs pokalbiai su 2 gimn. 

klasių mokiniais, turinčiais spec. poreikių, 

apie tolimesnę karjerą bei pasirinkimų 

galimybes. 

Gegužės 

mėn. 

A. Kidykienė 

4.9. „Kaip sekasi, kaip jautiesi“ – 

anketinės apklausos specialiųjų poreikių 

mokiniams, rezultatų analizė. 

Kovo mėn. D. Šiaulienė, 

A. Kidykienė 

4.10. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių pasiekimų aptarimas. 

Rugsėjo, 

gruodžio, 

kovo mėn. 

D. Šiaulienė, 

V. Jonkuvienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Suderintas specialiųjų ugdymosi poreikius turinčių mokinių sąrašas su Skuodo PPT. 

 Parengti darbo su specialiųjų poreikių mokiniais grafikai ir vykdomas ugdymas. 

 Visi dalykų mokytojai suderino individualizuotas ir pritaikytas programas darbui su 

specialiųjų poreikių mokiniais. 

 60% specialiųjų poreikių mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. 

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

poreikius, karjerą. 

 Pateikti išsamūs anketinės apklausos „Kaip sekasi, kaip jautiesi“ rezultatai, išsiaiškintos 

problemos, numatytos jų sprendimo galimybės. 

5. Teikti kvalifikuotą 

švietimo (logopedo) 

pagalbą vaikams ir 

mokiniams, 

turintiems kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų. 

5.1. Vaikų ir mokinių, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, kalbinių gebėjimų 

sąrašų sudarymas, tikslinimas ir derinimas 

su Skuodo rajono PPT.  

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

Logopedė 

5.2. Individualių ir pogrupinių 

logopedinių pratybų tvarkaraščių 

sudarymas PUG vaikams ir 1-3 klasių 

mokiniams. 

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

Logopedė 

5.3. Ilgalaikių logopedinių pratybų planų 

PUG vaikams ir 1-3 klasių mokiniams 

suderinimas. 

Kovo, 

rugsėjo 

mėn. 

Logopedė 

5.4. Konsultacijos tėvams ir mokytojams 

dėl vaikų ir mokinių kalbos, kalbėjimo ir 

komunikacijos sutrikimų bei jų įveikimo 

būdų, logopedinės pagalbos teikimo ir 

poreikių.  

Nuolat Logopedė 
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5.5. PUG ir 1-3 klasių mokinių, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimo 

(pasirinkimų) aptarimas. 

Gruodžio 

mėn. 

Logopedė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

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

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

turinčiais kalbos sutrikimų. 

6. Organizuoti ir 

koordinuoti 

prevencinį darbą 

gimnazijoje. 

6.1. Vedama mėnesio lankomumo 

ataskaita ir taikomos prevencinio poveikio 

priemonės daugiausiai pamokų 

praleidžiantiems mokiniams. 

Kiekvieną 

mėn. 

D. Baužienė 

6.2. Individualių pokalbių/ konsultacijų 

organizavimas su nusikalsti linkusiais bei 

smurtą patiriančiais mokiniais ir jų tėvais 

(globėjais). 

Esant 

reikalui 

D. Baužienė 

6.3. Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, 

uniformų nešiojimo tvarkos ir kitų 

mokiniams skirtų tvarkų laikymosi 

priežiūra. 

Nuolat D. Baužienė 

6.4. Penktokų ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacijos analizė. 

Lapkričio 

mėn. 

D. Baužienė 

6.5. Klasės socialinių pasų sudarymas bei 

pildymas. 

Spalio mėn. D. Baužienė 

6.6. Mokinio drausminimo sistemos 

efektyvumo įvertinimas. Trukdžių 

sistemos funkcionavimui išaiškinimas. 

Nuolat D. Baužienė 

6.7. Tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimas. 

2016 

lapkričio 16d 

D. Baužienė, 

V. Jonkuvienė 

6.8. Renginių, skirtų patyčių prevencijai, 

organizavimas: 

„Savaitė be patyčių“; 

 

 

Klasės valandėlės įgyvendinant 

prevencines programas. 

 

 

Kovo mėn. 

14-18 d. 

 

Per mokslo 

metus 

 

 

D. Baužienė, 

V. Jonkuvienė 

 

D. Baužienė 

 6.9. Aktuali mokiniams, pedagogams, 

tėvams prevenciniais klausimais 

informacija teikiama gimnazijos 

stenduose, TAMO dienyne ir internetinėje 

svetainėje. 

Nuolat D. Baužienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Šiais mokslo metais nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičius mažesnis 

negu 2014-2015 m. m. 

 Išanalizavus mokinių atsakymų į ST klausimyną rezultatus, pastebėtas patyčių tarp mokinių 

sumažėjimas. 

 Informacija apie mokinių adaptaciją gimnazijoje pateikta tėvams, organizuoti individualūs 

pokalbiai su mokiniais ir jų tėvais/globėjais. 

 Surinkti duomenys kaip vykdoma mokinio drausminimo sistema gimnazijoje. 

 Parengtas gimnazijos socialinis pasas. 

 Gimnazijos stenduose teikiama informacija prevencijos klausimais. 
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7. Vykdyti krizių 

valdymą gimnazijoje 

7.1. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano rengimas.  

Esant 

krizinei 

situacijai 

D. Šiaulienė 

7.2. Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas gimnazijos 

bendruomenei/žiniasklaidai, Švietimo 

skyriui, teritorinei policijos įstaigai, vaiko 

teisių apsaugos tarnybai.  

Esant 

krizinei 

situacijai 

V. Jonkuvienė 

7.3. Gimnazijos bendruomenės grupių ir 

asmenų, kuriems reikalinga švietimo 

pagalba įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

Esant 

krizinei 

situacijai 

Krizių 

valdymo 

komanda 

7.4. Kvalifikacijos kėlimas krizės 

valdymo klausimais. 

Pagal 

galimybes 

D. Šiaulienė 

Uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

 Sudaryta gimnazijos VGK krizių valdymo komanda, paskirstytos komandos narių funkcijos. 

 Parengtas Mosėdžio gimnazijos krizių valdymo komandos darbo reglamentas. 

 Per metus pravesti 2 VGK krizių valdymo komandos posėdžiai. 

 Krizių valdymo komandos nariai pagal galimybes tobulino kvalifikaciją seminaruose, 

kursuose. 

 Įvykus krizei gimnazijoje, parengtas krizių įveikimo planas. 

 

Planas metų eigoje gali būti koreguojamas. 

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Danguolė Šiaulienė. 
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XXI. SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLOS PLANAS  
 

 Veiklos turinys Data Metodai 

Organizacinė 

veikla 

Rizikos grupės mokinių sąrašo 

sudarymas: individualių bylų 

formavimas, tvarkymas. 

Nuolat Individualus darbas su 

moksleiviais, turinčiais 

elgesio problemų bei 

priklausančiais rizikos grupei. 

Naujai atvykusių mokinių 

socialinės padėties įvertinimas. 

Rugsėjis – 

spalis 

Analitinis, tiriamasis 

(apklausa) darbas 

bendradarbiaujant su klasių 

vadovais. 

Mokinių pedagoginis pažinimas 

(asmens savybių, polinkių, 

interesų studijos). 

Nuolat Interviu, pokalbiai, 

stebėjimas, elgesio priežasčių 

aiškinimasis. 

Aiškintis pamokų nelankymo 

priežastis, informuoti/ kviestis į 

mokyklą. Esant reikalui informuoti 

VTAT. Moksleivių nelankymo 

priežastis aptarti pedagogų tarybos 

posėdžiuose, VGK. 

Kiekvieną 

mėnesį 

Mokyklos nelankymo 

priežasčių nustatymas, 

individualūs pokalbiai, 

prevencinė veikla. 

Mokinių nemokamo pavėžėjimo į 

mokyklą ir iš jos organizavimas. 

Rugsėjo mėn. Važiuojančių mokinių sąrašų 

sudarymas. 

Lavinti praktinius įgūdžius kaip 

spręsti konfliktus be jėgos 

panaudojimo. 

Esant 

poreikiui 

Ugdyti tinkamo problemų 

sprendimo, socialinius ir 

savisaugos įgūdžius. 

Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos rengimas. 

Esant 

poreikiui 

Informacijos sklaida 

(lankstinukai, pranešimai, 

stendai). 

Nemokamo maitinimo 

organizavimas, ataskaitų teikimas. 

Kiekvieno 

mėn. 

pabaigoje 

Darbas su SPIS programa. 

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Individualus mokinių 

konsultavimas socialiniais, 

pedagoginiais ir psichologiniais 

klausimais. 

Esant 

poreikiui 

Pokalbiai, socialinis 

konsultavimas pagal 

individualius atvejus. 

Grupinis 

darbas su 

mokiniais 

Dalyvavimas klasių valandėlėse. 

Diskusijos emocinės, fizinės, 

seksualinės prievartos, 

nusikalstamumo temomis 

organizavimas. 

Mokslo metų 

eigoje 

Diskusijos su mokiniais, 

video medžiagos peržiūra, 

aptarimas. 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos vykdymas 

klasėse. 

Mokslo metų 

eigoje 

Paskaitos, diskusijos, 

pokalbiai. 

Darbas su 

šeimomis 

Rinkti duomenis apie šeimas. Esant 

poreikiui 

Mokinių lankymas namuose, 

siekiant įvertinti šeimos 

socialines buitines sąlygas. 
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Tėvų konsultavimas dėl vaiko 

pamokų praleidinėjimo, 

mokymosi motyvacijos, elgesio ir 

kt. problemų. 

Esant 

poreikiui 

Individualūs pokalbiai, 

rekomendacijos. 

Pagalba šeimoms, kurioms 

reikalinga socialinė parama  

(nemokamas vaiko maitinimas, 

aprūpinimas mokyklinėmis 

prekėmis). 

Esant 

poreikiui 

Individualūs pokalbiai su 

tėvais. 

Tėvų švietimas apie pedagoginių, 

socialinių, fizinių ir psichologinių 

vaiko poreikių tenkinimą, tėvų 

teises ir pareigas. 

Esant 

poreikiui 

Konsultavimas, 

informavimas. 

Pagalba tėvam krizių atvejais. Esant 

poreikiui 

Konsultavimas, 

informavimas. 

Darbas su 

klasių 

vadovais, 

mokytojais, 

administraci

-ja 

Rinkti informaciją apie mokinius, 

bendradarbiaujant su klasių 

vadovais. 

Rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais sprendžiant 

moksleivių socialines – 

pedagogines problemas. 

Kreiptis pagalbos sprendžiant 

rizikos grupės šeimų problemas, 

moksleivių mokyklos nelankymo 

problemas. Palaikyti ryšius su 

VTAT. 

Iškilus 

problemai 

Bendradarbiavimas su VTAT. 

Bendroje komandoje su 

pedagogais dalyvauti projektinėje 

veikloje. 

Rugsėjo – 

gegužės mėn. 

Bendradarbiavimas su 

mokyklos pedagogais vykdant 

projektinę veiklą. 

Gimnazijos vadovų informavimas 

apie skriaudimo, išnaudojimo, 

apleistumo, fizinio ir 

psichologinio smurto atvejus. 

Esant 

poreikiui 

Informavimas, konsultavimas. 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

Dalyvavimas seminaruose, 

metodiniuose susirinkimuose, 

konferencijose.  

Konsultavimasis su kolegomis.  

Nuolat metų 

eigoje 

Profesinių kompetencijų 

tobulinimas. 

Naujausių straipsnių bei 

literatūros socialinio ugdymo bei 

konsultavimo klausimais 

skaitymas. 

Nuolat metų 

eigoje 

Savišvieta. 

 

Socialinė pedagogė Dalia Baužienė. 
 


