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2010-2011 M.M.  GIMNAZIJOS  VEIKLOS  ANALIZĖ 

PROJEKTINĖ  VEIKLA 

 

Eil.

nr. 
Projektas, konkursas, festivalis Metai Rezultatas 

1.  NEC vykdomas projektas „Brandos 

egzaminų kokybės sistemos plėtra“ 

2008-2012 Mokytojos V.Bugailiškytė, R.Šiaulienė, 

A.Cibienė, V.Cironkienė, R.Rimkienė, 

A.Levulytė-Markevičienė, 

L.Buterlevičienė, V.Pėdnyčienė, 

B.Tuskenienė, R.Kačinskienė, kėlė savo 

kvalifikaciją, dalyvavo kuriant ir taisant 

valstybinių brandos egzaminų uţduotis. 

Mokytojos V.Bugailiškytė, B.Tuskenienė, 

R.Kačinskienė vedė seminarus būsimiems 

vertintojams. 

2.  Nacionalinis egzaminų centras, 

vykdydamas ES SF projektą 

„Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų 

sistemos tobulinimas“ įgyvendinamą 

pagal VP1 „Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros “ veiksmų programos prioriteto 

VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“. 

priemonę VP1-2.1-ŠMM-01-V 

„Švietimo kokybės uţtikrinimo ir 

stebėsenos sistemų stiprinimas“ 

2009-2012 Mokytojos V.Bugailiškytė, R.Šiaulienė 

dalyvauja egzaminų uţduočių rengėjų - 

ekspertų seminaruose ir rengia metodinę 

medţiagą naujiems egzaminų rengėjams. 

3.  MTP plius programos projektas 

„Technologijų, menų ir gamtos 

mokslų mokymo infrastruktūra“ 

2009-2011 Projektas skirtas aprūpinti mokyklas 

šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio 

projekto tikslas – plėsti galimybių ratą 

mokiniams renkantis mokymosi kryptį, 

atitinkančią įvairius jų polinkius bei 

poreikius. Pagrindinis projekto uţdavinys 

– modernizuoti bendrojo lavinimo 

mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, 

kurios turi 9–12 klasių mokinius ir 

technologinių gimnazijų skyrius, 

atnaujinant gamtos, menų bei technologijų 

mokymo priemones, stakles ir įrengimus. 

4.  MTP plius programos projektas 

„Bendrojo lavinimo mokyklų 

modernizavimas“ 

2009-2012 Projekto uţdavinys – įrengti 

šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintas 

mokytojų darbo vietas, skirtas mokytojų 

savišvietai, pamokų pasiruošimui, 

informacijos paieškai ir gerosios patirties 

sklaidai. Tokiu būdu bus gerinama 

švietimo kokybė, kuriamos kuo 

palankesnės bendrojo lavinimo ugdymo(si) 

sąlygos. 
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UGDYMO  IR  UGDYMOSI  SĄLYGŲ  GERINIMAS 
 

Kas bus daroma Iš kokių lėšų Rezultatai 

Gimnazijos rekonstrukcija 

Gimnazijos pastato 

rekonstrukcija (aplinkos) 

Savivaldybės lėšos Rekonstruotos aikštelės, aptverta 

gimnazijos teritorija 

Gimnazijos stadiono 

rekonstrukcija 

Savivaldybės lėšos Įrengtas modernus stadionas su 

sintetine danga 

Gimnazijos fasadinės aikštės 

sutvarkymas ir medţio skulptūrų 

pastatymas 

Paramos (2%) lėšos Estetiška fasadinė aikštė, tinkanti 

iškilmingiems renginiams bei 

mokinių poilsiui 

Aktų salės scenos rekonstrukcija 

pritaikant dramos studijos 

veiklai, dramos renginiams, 

renginių įgarsinimui ir 

apšvietimui 

Paramos (2%) lėšos Scenos kulisų, apšvietėjų bei 

garsintojų darbo vietų įrengimas 

Mokyklinių baldų atnaujinimas 

Dalykinių kabinetų suolai, kėdės Paramos (2%) lėšos Atnaujinti 6 dalykiniai kabinetai 

Mokytojų kompiuteriniai stalai Paramos (2%) lėšos Įrengti 7 metodinių grupių 

kabinetai 

Vaizdinių, dokumentinių spintų 

bei kabinetinių baldų įsigijimas 

MTP plius projekto lėšos Galutinai sukomplektuoti menų, 

gamtos mokslų kabinetai 

IKT mokymo priemonių įsigijimas 

Nešiojami kompiuteriai MTP plius projekto lėšos, 

efektyvaus e-dienyno 

panaudojimas 

Gauti 8 nešiojami kompiuteriai  

Spausdintuvai MTP plius projekto lėšos Pastatyti mokytojų metodiniuose 

kabinetuose darbo vietose 

Internetinio tinklo įrengimas 

Belaidţio internetinio tinklo 

įrengimas 

Spec. lėšos, paramos (2%) 

lėšos 

Įrengta visoje gimnazijoje aktyvi 

belaidţio interneto zona 

Mokymo priemonių įsigijimas 

Techninės mokymo priemonės Paramos (2%) lėšos Papildyta įgarsinimo ir apšvietimo 

technika renginiams 

 Programinė įranga Mokinio krepšelio lėšos, 

MTP plius projekto lėšos 

Papildyta mokomoji programinė 

įranga 

 Interaktyvių mokymo 

priemonių įsigijimas 

Mokinio krepšelio lėšos, 

MTP plius projekto lėšos 

Įrengtos 2 interaktyvios lentos su 

programine įranga  

Technologijų, gamtos mokslų 

bei menų įrangos rinkiniai 

MTP plius lėšos Papildyta technologijų, gamtos 

mokslų, menų mokymo įranga 

kompiuterinėms laboratorijoms, 

mokymo priemonėmis 

Vadovėliai, literatūra Mokinio krepšelio lėšos, 

paramos (2 proc.) lėšos 

Mokiniai aprūpinti visais 

reikiamais vadovėliais 

Kvalifikacijos kėlimas Mokinio krepšelio lėšos Sudaromos sąlygos mokytojams 

dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 
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2011-2012 M.M.  KELIAMI  TIKSLAI  BEI  UŢDAVINIAI 

 
GIMNAZIJOS  VIZIJA 

Tai moderni, ugdanti dorą ir pareigingą Lietuvos pilietį gimnazija, kurioje visiems mokiniams sudarytos 

sąlygos baigti ją pagal sugebėjimus ir pastangas. 

GIMNAZIJOS  MISIJA 

Gimnazija – ugdymo institucija, kurioje: 

 uţtikrinamas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymas, 

 vertinamas kiekvienas bendruomenės narys, 

 yra geros sąlygos mokinių asmenybės raiškai, 

 ugdomi dori, kultūringi ir kūrybingi jauni ţmonės, kurie savo ţinias ir gebėjimus galės 

pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje. 
 

PRIORITETINIAI  TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI 

I tikslas. Gerinti  ugdymo  kokybę. 

I.1. Remiantis mokinių poreikių bei gebėjimų, mokymo krūvių tyrimais, gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadomis sudaryti vieningą programų ir kasdieninės veiklos planavimo sistemą. 

 Tobulinti tarpusavyje derančią ir kryptingai veikiančią gimnazijos planavimo sistemą. 

 Sudaryti sąlygas kiekvienam vidurinio ugdymo programos mokiniui pasirinkti ugdymo turinį 

pagal poreikius ir galimybes. 

 Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą. 

I.2. Modernizuoti ugdymo turinio procesą. 

 Plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas ugdymo turinio modernizavimui. 

 Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą, formuojant pamatuojamus bei įgyvendinamus 

pamokos uţdavinius, taikant vertinimą, įsivertinimą pagal uţdavinyje numatytą kriterijų. 

I.3. Remiantis bendrųjų ugdymo planų teikiamomis galimybėmis, uţtikrinti aukštą kiekvieno mokinio 

ugdymo(si) kokybę. 

 Sudaryti sąlygas individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi turinį įvairių mokymosi poreikių 

mokiniams. 

 Analizuoti mokinių mokymosi kokybės ir brandos egzaminų įvertinimų sąryšį. 

 Tobulinti ugdymo proceso prieţiūros sistemą. 

II tikslas. Sukurti ir stiprinti savianalizės ir įsivertinimo sistemą. 

II.1. Sutelkti gimnazijos bendruomenę savianalizei ir saviugdai. 

 Atlikti gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą ir jo rezultatus panaudoti tolimesniam 

gimnazijos veiklos planavimui. 

 Patobulinti gimnazijos bendruomenės narių skatinimo sistemą. 

II.2. Siekti pokyčių besimokančioje organizacijoje. 

 Formuoti patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdį. 
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I tikslas.  GERINTI  UGDYMO  KOKYBĘ 

 

Priemonė Rezultatas Atsakingas 
Vykdymo 

laikas 

I.1. Remiantis mokinių poreikių bei gebėjimų, mokymo krūvių tyrimais, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis 

sudaryti vieningą programų ir kasdienės veiklos planavimo sistemą. 

I.1.1. Tobulinti tarpusavyje derančią ir kryptingai veikiančią gimnazijos planavimo sistemą.  

Uţtikrinti ugdymo proceso planavimo 

kokybę. 

Ugdymo programos atitinka išsilavinimo 

standartus 
Administracija 2011-2012 m.m. 

Sudaryti programų, teminių planų 

kūrimo, aptarimo, derinimo ir 

pristatymo mokiniams sistemą 

gimnazijoje 

Programų ir kasdieninės veiklos planai 

nuoseklūs, atitinka gimnazijos poreikius ir 

interesus. Planuojant bendraujama įvairiais 

lygmenimis. Sudaryta programų, planų 

pristatymo mokiniams sistema. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Metodinė taryba 
2011-2012 m.m. 

I.1.2. Sudaryti sąlygas kiekvienam pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui pasirinkti ugdymo 

turinį pagal poreikius ir galimybes 
 

Nagrinėti mokinių nenoro lankyti 

gimnaziją, baimių eiti į gimnaziją, 

nesėkmingo mokymosi prieţastis bei 

imtis veiksmų, padedančių sugrąţinti 

vaikus į gimnaziją ir sėkmingai joje 

mokytis 

Mokiniai sėkmingai mokosi ir baigia gimnaziją Vaiko gerovės komisija 2011-2012 m.m. 

Sudaryti aiškią mokinių individualių 

planų sudarymo sistemą pagal 

pagrindinio, vidurinio ugdymo 

programą 

Sukurta aiški mokiniams individualių planų 

sudarymo sistema, mokiniai gauna kvalifikuotą 

pagalbą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėja 

Soc. pedagogė 

Psichologė 

2011-2012 m.m. 

I.1.3. Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą  

Sukurti tikslinę profesinio 

informavimo, konsultavimo ir karjeros 

planavimo pagalbos mokiniui programą 

II klasių mokiniams 

Sukurta „Tikslinė profesinio informavimo, 

konsultavimo ir karjeros planavimo pagalbos 

mokiniui programa“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

Karjeros planavimo 

mokytoja 

2011-2012 m.m. 

Uţtikrinti būsimų III klasių mokinių 

individualių ugdymo planų dermę su 

galimų studijų sričių konkursinių 

mokomųjų dalykų sąrašu 

Mokiniai geriau susipaţins su studijų kryptimis 

ar krypčių grupėmis ir dalykų reikalingumu 

renkantis studijų programą. Sumaţės mokinių 

skaičius, kurie keis dalyko kursą mokslo metų 

Direktoriaus pavaduotoja 

II klasių vadovai 
Kovas-balandis 
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Dalykų mokytojai parengti ir pateikti 

pristatymus apie dalyko reikalingumą 

renkantis studijų programą II klasių 

mokiniams 

eigoje  

Dalykų mokytojai Kovas 

Organizuoti paskaitas mokiniams 

„Rytojaus ateitis – mano rankose“ ir 

„Kaip įveikti egzaminų stresą?“ Gimnazistai atsakingai ir apgalvotai pasirinks 

būsimų studijų programas 

Karjeros planavimo 

mokytoja 

Psichologė 

Klasių vadovai 

Aukštųjų mokyklų atstovai 

 

Pateikti I-IV klasių mokiniams 

informaciją apie mokymo ir studijų 

sistemą Lietuvoje 

Rugsėjis - 

geguţė 

Įtraukti mokinių tėvus į mokinių 

profesinį informavimą ir konsultavimą 
Mokiniai suţinos apie tėvų profesijas Klasių vadovai 2011-2012 m.m. 

Tirti individualius I-IV klasių poreikius 
Elektroninio dienyno pagalba bus suţinota apie 

mokinių ketinimą pasirinkti studijų kryptis 

Pavaduotoja ugdymui 

Karjeros mokytoja 
Lapkritis 

Organizuoti I-IV klasių mokinių 

išvykas į LITEXPO parodą 

„Mokymasis. Studijos. Karjera 2011“, 

aukštųjų mokyklų organizuojamus 

Atvirų durų renginius 

Mokiniai gilins ţinias apie mokymosi 

galimybes ir perspektyvas 
Karjeros mokytoja Vasaris 

I.2. Modernizuoti ugdymo turinio procesą. 

I.2.1. Plėtoti mokytojų kompetencijas, reikalingas ugdymo turiniui modernizuoti  

I.2.2. Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą, formuojant pamatuojamus bei įgyvendinamus pamokos 

uţdavinius, taikant vertinimą įsivertinimą pagal uţdavinyje numatytą kriterijų. 
 

Analizuoti pamokos rodiklis ir tobulinti 

jų diegimą 

Pagerėjusi pamokos vadyba. Pagerėjęs 

planavimas. 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 
2011-2012 m.m. 

Organizuoti netradicines pamokas 
Bus taikomi įvairesni mokymo(si) metodai, 

pagerės mokinių komunikavimo kompetencija 
Metodinė taryba 2011-2012 m.m. 

Dalintis patirtimi: kolega-kolegai. Vesti 

atviras pamokas, aptarti pamokų 

stebėjimo rezultatus metodinėse 

grupėse. 

Mokytojų mokymosi ir mokymo iš patirties 

strategija stiprins gimnazijos savivaldos grupių 

lyderystę gimnazijoje. 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 

Metodinė taryba 

2011-2012 m.m. 

Stebėti, analizuoti mokytojų pamokas ir 

konsultuoti metodikos klausimais 

Mokytojai išsiaiškins reikalavimus šiuolaikinei 

pamokai 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 
2011-2012 m.m. 

Analizuoti e-dienyno pildymą Įsisavins elektroninio dienyno pildymą Pavaduotoja ugdymui 2011-2012 m.m. 
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(pamokos temos, paţymių tipai, 

atsiskaitymo darbo planavimas ir 

organizavimas) 

Skyriaus vedėjos 

Perţiūrėti ir aptarti NMA parengtus 

filmus „Sėkmės link“ 

Dalijimasis patirtimi, profesinės kompetencijos 

gilinimas 
Metodinė taryba 2011-2012 m.m. 

Organizuoti diagnostines ţinių patikras 

I, III klasių mokiniams 

Mokiniai įsivertins savo gebėjimus, mokytojai 

numatys tolimesnes ugdymo kryptis 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 

Rugsėjis, 

geguţė 

Nustatyti uţsienio kalbų lygius II 

klasės mokiniams 

Mokiniai įsivertins savo gebėjimus, mokytojai 

numatys tolimesnes ugdymo kryptis 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 
Balandis 

Tirti ugdymo pokyčius (paţanga, 

lankomumas) 

Analizuojami ugdymosi rezultatai, taikytos per 

pusmetį priemonės, priimami nutarimai dėl 

situacijos koregavimo ir nukreipiami dalykų 

mokytojai, klasių vadovai 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 

Soc. pedagogė 

Psichologė 

2011-2012 m.m. 

II pusmetis 

I.2.3. Sudaryti sąlygas įvairių mokymosi poreikių mokiniams individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi turinį  

Ugdymo plane numatyti valandas 

darbui su gabiais mokiniais 
Tenkinami gabiųjų mokinių poreikiai Administracija Rugsėjis 

Mobilias grupes formuoti pagal 

mokinių gebėjimo lygį, motyvaciją ir 

mokymosi stilių 
Ugdymo turinys siejamas su individualiais 

mokinio gebėjimais ir pasiekimais 

Pavaduotoja ugdymui Rugpjūtis 

Stebėti pasirenkamųjų dalykų, modulių 

pamokas  

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 
2011-2012 m.m. 

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

seminare „Ugdymo individualizavimas, 

mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimas“ 

Tobulės mokytojų profesinė kompetencija 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 

Metodinė taryba 

Pagal pasiūlą 

I.2.4. Analizuoti mokinių mokymosi kokybės ir brandos egzaminų įvertinimų sąryšį  

Atlikti brandos egzaminų rezultatų ir 

mokinių mokymosi pasiekimų 

palyginimo tyrimą 

Palyginami mokymosi ir egzaminų rezultatai 

bei tobulinami dalykų teminiai planai 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyriaus vedėjos 

Birţelis, 

rugpjūtis 

Sukurti ugdymo dalykų programas ir 

pavyzdines uţduotys stojantiesiems į I 

gimnazijos klasę 

Klasių komplektavimas atsiţvelgiant į stojimo 

rezultatus. Tikslingas ugdymo proceso 

planavimas. Įsivertinimas 

Direktorius 

Darbo grupė 

Balandis-

birţelis 
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II  tikslas. SAVIANALIZĖS  IR  ĮSIVERTINIMO  SISTEMOS  SUKURIMAS Sukurti ir stiprinti savianalizės ir įsivertinimo sistemą 
 

Priemonė Rezultatas Atsakingas Vykdymo laikas 

II.1. Sutelkti gimnazijos bendruomenę savianalizei ir saviugdai. 

Atlikti gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimą 

Gimnazijos įsivertinime dalyvauja visi 

pedagoginiai darbuotojai, įtraukiami mokiniai, 

tėvai 

Direktorius 

Įsivertinimo grupė 
2011-2012 m.m. 

Atlikti SSGG veiklos analizę 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai panaudojami 

vertinant gimnazijos veiklos privalumus ir 

trūkumus, nustatant gimnazijos veiklos 

tobulinimo prioritetus 

Darbo grupė Balandis 

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatus pristatyti 

gimnazijos bendruomenei 

Visi gimnazijos bendruomenės nariai turi 

galimybę susipaţinti su gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis 

Direktorius 

Įsivertinimo grupė 
Balandis 

Tikslingai panaudoti veiklos kokybės 

įsivertinimo išlaidas 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai panaudojami 

vertinant gimnazijos veiklos privalumus ir 

trūkumus, nustatant gimnazijos veiklos 

tobulinimo prioritetus 

Administracija  

Įsivertinimo grupės 

pirmininkas 

2011-2012 m.m. 

II.2. Patobulinti gimnazijos bendruomenės narių skatinimo sistemą 

Sukurti nuoseklią I klasių adaptacijos 

gimnazijoje sistemą 

Dauguma I klasių mokinių pozityviai vertina 

adaptacijos sistemą 

Skyriaus vedėja 

Vaiko gerovės komisija 
2011-2012 m.m. 

Sudaryti mokinių skatinimo ir gabių 

mokinių ugdymo programą 

Sudaryti ir Gimnazijos taryboje patvirtinti 

mokinių skatinimo nuostatus 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

atstovai 

2011-2012 m.m. 

II.3. Siekti veiksnių pokyčių besimokančioje organizacijoje 

Nuosekliai atnaujinti gimnazijos teisinę 

bazę 

Gimnazijos strateginis planas 2012-2015, 

darbo tvarkos taisyklės, priėmimo tvarka 

pritaikyta gimnazijos aktualijoms 

Direktorius 2011-2012 m.m. 

Įrengti bevielio tinklo aplinką 

gimnazijoje 
Mokytojai ??? Pavaduotojas aplinkai 2011-2012 m.m. 

Organizuoti bendrus kvalifikacijos 

tobulinimo renginius, pagal galimybes 

sudaryti sąlygas kiekvienam mokytojui 

Kiekvienas mokytojas ir pagalbos mokiniui 

specialistas tobulina savo kvalifikaciją ne 

maţiau kaip 3 dienas per m.m., skleidţia 

Pavaduotoja ugdymui 

Metodinės tarybos 

pirmininkė 

2011-2012 m.m. 
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ir pagalbos mokiniui specialistui 

dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose pagal individualius 

poreikius 

patirtį kolegoms, įgytas ţinias taiko ugdymo 

proceso tobulinimui 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

II.4. Formuoti patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdį 

Miesto bendruomenei pristatyti 

gimnazijos pasirinktas kryptis ir 

veiklos rezultatus (pvz. MBG 

internetinis puslapis, MBG internetinis 

laikraštis) 

Gimnazijos bendruomenėje propaguojamas 

gimnazijos išskirtinumas 
Administracija 2011-2012 m.m. 

Bendradarbiauti su ţiniasklaida 

pristatant gimnazijos veiklą 

Viešai skelbiama informacija apie gimnazijoje 

įgyvendinamas ugdymo programas 
Administracija 2011-2012 m.m. 

Bendradarbiauti su penkiomis 

gimnazijomis (Ţirmūnų, Jono Pauliaus 

II, Ţemynos, Daukanto gimn.) 

Veikli, iniciatyvi gimnazija Administracija 2011-2012 m.m. 

Organizuoti parodas, konferencijas, 

seminarus miesto bendruomenei 
Veikli, iniciatyvi gimnazija Administracija 2011-2012 m.m. 
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NEPAMOKINIAI RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Koordinatorius Atsakingi Lėšos 

 RUGSĖJIS    

1. 1 Rugsėjo pirmosios šventė Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytojos A.Ramelienė, 

D.Nutautienė 

 

2.  Europos kalbų savaitės 

renginiai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

MG pirmininkė D.Altanaitė, 

uţsienio kalbų mokytojai 

 

3.  Gimnazijos rudens kroso 

varţybos 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: MG pirmininkė 

B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

 

4.  I klasių bendras 

susirinkimas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

MG pirmininkai, mokytojai 

dirbantys I klasėse 

 

5.  I gimnazijos klasių 

krikštynos 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupių vadovai: A.Kuldienė, 

D.Pranulis, R.Kačinskienė, 

R.Rimkienė 

Nariai: I-II klasių vadovai,  

kūno kultūros mokytojai, 

A.Apynis, V.Usnienė, 

L.Šiškauskienė, V.Pakštas, 

D.Altanaitė, R.Šiaulienė, 

V.Cironkienė, V.Mickienė, 

R.Miliajeva, L.Morkūnienė, 

V.Pautienienė, A.Liubartienė, 

J.Indrašius, D.Bursova, 

A.Stoškuvienė, D.Merkienė 

 

 SPALIS    

6.  Mokytojų diena Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

MT pirmininkė E.Kišūnienė, 

Grupės vadovė: 

mokytoja D.Merkienė 

Nariai: mokytoja J.Uogintaitė, 

IV klasių vadovai 

 

7.  Konstitucijos dienos 

minėjimas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: N.Abramovič 

Nariai: V.Cironkienė, 

A.Cibienė, S.Čepononienė, 

R.Rimkienė  

 

8.  Tradicinė rudens sporto ir 

sveikatingumo šventė         

I-IV klasių mokiniams 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: MG pirmininkė 

B.Valatkevičienė 

Nariai: J.Ramaška, 

D.Nutautienė, B.Stančienė, 

L.Mickuvienė 

 

9. 9 Mokinių kūrybos almanacho 

„Tyla ir ţodţiai“ 

pristatymas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytojos A.Stoškuvienė, 

Z.Kibickienė 

200 Lt 
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10.  Muzikos valanda Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

 LAPKRITIS    

11.  Matematikos olimpiada 

gimnazijoje, I etapas. 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: A.Kuldienė 

Nariai: matematikos mokytojai 

 

12.  Informatikos olimpiados 

gimnazijoje, I etapas. 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: R. Šiaulienė 

Nariai: informatikos mokytojai 

 

13.  III-IV klasių moksleivių 

konferencija „London: the 

city of contrasts“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovės: D.Lebednykaitė, 

V.Mickienė 

Nariai: anglų k. mokytojos 

 

14.  „FunGaMa“ renginiai Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovas: V. V.Pakštas 

Darbo grupė: matematikos, 

informatikos, fizikos, 

chemijos, biologijos, menų 

mokytojai 

500 Lt 

15.  Advento skaitymai Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovas: J.Jonikaitė 

Darbo grupė: R.Kačinskienė, 

R.Rimkienė, A.Ramelienė 

 

 GRUODIS    

16.  Raštingiausio gimnazijos 

moksleivio rinkimai 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Grupės vadovės: mokytojos 

B.Tuskenienė, M.Miknevičienė 

Nariai: mokytojos 

L.Buterlevičienė, 

A.Stoškuvienė, R.Kačinskienė, 

Z.Kibickienė, V.Pėdnyčienė 

200 Lt 

17.  Muzikos valanda Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

18.  Šokių fiesta Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja B.Urbietytė  

19.  Lietuvių kalbos olimpiada Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovės: mokytojos 

R.Kačinskienė, 

M.Miknevičienė 

Nariai: mokytojos 

L.Buterlevičienė, 

A.Stoškuvienė, R.Kačinskienė, 

Z.Kibickienė, V.Pėdnyčienė, 

B.Tuskenienė 

200 Lt 

20.  Kalėdinis karnavalas  Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: A.Ramelienė 

Nariai: J.Uogintaitė, I-IV 

klasių vadovai 

 

21.  Kalėdinė instaliacija 

gimnazijoje 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja J.Uogintaitė  

22.  Meninis projektas 

„Kalėdų langai“ I-IV kl. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja J.Uogintaitė   
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23.  Respublikinis raiškiojo 

skaitymo konkursas           

(II uţsienio k. – rusų k.) 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja A.Tichomirova  

24.  Advento popietė Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: I.Jonikaitė 

Nariai: R.Kačinskienė, 

R.Rimkienė, A.Ramelienė 

 

 SAUSIS     

25.  Atvira pamoka: 

Sausio 13 paminėti „Niekas 

negali nugalėti tautos, 

einančios į laisvę“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: A.Ramelienė 

Nariai: socialinių mokslų MG 

mokytojai  

60 Lt 

26.  Mokytojų metodinė praktinė 

konferencija „Pamokos 

organizavimas įgyvendinant 

Pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo bendrąsias 

programas“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: E.Kišūnienė 

Nariai: R.Kačinskienė, 

L.Šiškauskienė, D.Merkienė, 

B.Valatkevičienė, 

R.Valančienė, I.Jonikaitė, 

D.Altanaitė 

 

27.  Skaitovų konkursas, skirtas 

Maironio 140-osioms 

gimimo metinėms. 

Direktorius 

V.Kaupinis 

Vadovės: L.Buterlevičienė, 

B.Tuskenienė 

Nariai: lietuvių k. mokytojos 

200 Lt 

28.  Trumpalaikiai muzikos 

projektai antroms klasėms 

„Etnografinė Lietuva“  ir 

„Pasaulio tautų kultūrinis 

paveldas“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt 

 VASARIS    

29.  Vasario 16-osios 

teatralizuotas renginys 

„Atmintis gyva“ (skirta 

Mykolo Birţiškos metams) 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: A.Ramelienė, 

R.Rimkienė 

Nariai: R.Kačinskienė, 

M.Miknevičienė, A.Cibienė, 

V.Cironkienė, S.Čepononienė, 

D.Merkienė, J.Uogintaitė 

60 Lt 

30.  Tradicinė sporto šventė 

Vasario 16-osios proga 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: Mg pirmininkė 

B.Valatkevičienė, J.Ramaška, 

D.Nutautienė, 

B.Valatkevičienė, B.Stančienė, 

L.Mickuvienė 

200 Lt 

31.  Filosofijos olimpiada Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytojos I.Jonikaitė, 

I.Vedeikytė 

 

32.  Jaunųjų istorikų olimpiada Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytojos A.Cibienė, 

S.Čepononienė, V.Cironkienė 

 

33.  Šimtadienio šventė Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovės: 

III kl. programos-A.Ramelienė, 

IV kl. programos-V.Cironkienė 

Nariai: III-IV klasių vadovai 

 

34.  Mokyklos ir miesto dailės Skyriaus vedėja Mokytoja J.Uogintaitė  
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olimpiada B.Zakienė  

35.  Verslo prezentacijų 

konkursas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovės: D.Bursova, 

S.Čepononienė 

 

36.  Klasių chorų konkursas 

„Chorų karai - 2012“ 

Direktorius 

V.Kaupinis 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 20 Lt 

37.  Prancūzų kalbos olimpiada, 

II etapas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja E.Kišūnienė  

38.  Vokiečių kalbos olimpiada, 

II etapas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja A.Menčinskienė  

39.  Rusų kalbos olimpiada,  

II etapas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja E.Kišūnienė  

40.  Informacinių technologijų 

internetinis konkursas 

„CONEXUM“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė  

Vadovė: L.Šiškauskienė 

Nariai: informatikos mokytojai 

 

 KOVAS    

41.  Kovo 11-osios minėjimas Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: R.Rimkienė 

Nariai: A.Ramelienė, 

A.Cibienė, S.Čepononienė, 

V.Cironkienė, Z.Kibickienė, 

V.Pėdnyčienė, 

M.Miknevičienė 

60 Lt 

42.  „Metų knyga - 2012“ 

Iki kovo mėn. 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: A.V.Pėdnyčienė 

Nariai: III klasių vadovai 

 

43.  Ţemės dienos renginys Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: R.Valančienė 

Nariai: gamtos mokslų 

mokytojai    

 

44.  Muzikos valanda Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

45.  Menų savaitė Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: D.Merkienė 

Nariai: A.Ramelienė, 

B.Urbietytė, J.Uogintaitė 

100 Lt 

46.  Atvirų durų vakaras Direktorius 

V.Kaupinis 

Vadovai: E.Kišūnienė ir 

metodinių grupių pirmininkai: 

Nariai: mokytojai planuojantys 

dirbti I klasėse 

 

 BALANDIS     

47.  Tarptautinė šokių diena Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja B.Urbietytė  

48.  Frankofonijos diena, 

numatomas renginys su 

Ţirmūnų gimnazija 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytoja E.Kišūnienė  



2011-2012 m.m. veiklos programa 

15 

15 

15 

 GEGUŢĖ    

49.  Paskutinio skambučio 

šventė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovai: IV klasių programos-

V.Mickienė, 

III klasių programos – 

A.Ramelienė 

Nariai:: I-III-IV klasių vadovai 

25 Lt 

50.  Tradicinė pavasario sporto 

ir sveikatingumo šventė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

300 Lt 

 LIEPA    

51.  Gimnazijos baigimo šventė Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: A.Ramelienė 

Darbo grupė: J.Uogintaitė, 

IV klasių vadovai 

25 Lt 

 PER MOKSLO METUS    

52.  Ugdymo dalykų programų ir 

pavyzdinių testo uţduočių 

stojantiems į I gimnazijos 

klases rengimas  

Direktorius 

V.Kaupinis 

Vadovė: E.Kišūnienė 

Nariai: R.Kačinskienė, 

B.Tuskenienė, A.Kuldienė, 

J.Indrašius, D.Bursova, 

V.Cironkienė, R.Miliajeva, 

J.Ališauskienė, V.Pautienienė 

 

53.  Skaitovų konkursas Direktorius 

V.Kaupinis 

Mokytojos L.Buterlevičienė, 

B.Tuskenienė 

200 Lt 

54.  Tarptautinis matematikos 

konkursas „Euklidas“ 

(I etapas gimnazijoje ir II 

etape Vilniuje) 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovas: J.Indrašius 

Nariai: A.Kuldienė, A.Apynis, 

I.Daščiorienė, V.Čijunskienė 

 

55.  „Metų knyga - 2012“ Iki kovo mėn. Vadovė: A.V.Pėdnyčienė 

Nariai: III klasių vadovai 

 

56.  Projektas: Mokinių kūrybos 

almanachas 2012 „Tyla ir 

ţodţiai“ 

Direktorius 

V.Kaupinis 

Vadovė: A.Stoškuvienė 

Nariai: J.Uogintaitė, 

D.Merkienė, R.Šiaulienė 

2 proc. 

57.  Spartakiados renginiai tarp 

gimnazijų 

2010-2011 Kūno kultūros mokytojai 600 lT 

58.  Respublikinis kuriančių 

vaikų festivalis „Ave Vita! 

2012“ Utenoje. 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė Transp

orto 

išlaidos  

59.  Trumpalaikiai muzikos 

projektai antroms klasėms 

„Etnografinė Lietuva“ ir 

„Pasaulio tautų kultūrinis 

paveldas“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D. D.Merkienė  

60.  Vaidinimai Kaziuko 

mugėje, kitose gimnazijose 

ir mokyklose. 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja A.Ramelienė  

61.  Dalyvavimas gimnazijos, 

miesto, respublikinėse 

gamtos mokslų olimpiadose, 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Gamtos mokslų mokytojai 100 Lt 
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mokslo festivalyje 

„Erdvėlaivis Ţemė“ 

62.  Teminės ir autorinės dailės 

darbų parodos, instaliacijos 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja J.Uogintaitė 120 Lt 

63.  Dalyvauti vaikų ir jaunimo 

ugdymo įstaigų teatro 

kolektyvų festivaliuose 

„Vaidenis“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja A.Ramelienė 100 Lt 

64.  Dalyvauti Vilniaus 

apskrities teatrų šventėje 

„Vaivorykščių tiltai“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja A.Ramelienė 60 Lt 

65.  Dalyvauti teatrinės 

improvizacijos šventėse: 

„Raiškiukų fiesta“, 

„Melpomenė kviečia“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja A.Ramelienė 60 Lt 

66.  Dalyvauti respublikiniame 

teatrų festivalyje 

„Šimtakojis“ spektaklio 

premjera 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja A.Ramelienė 100 Lt 

67.  Dalyvavimas konkursuose 

„Tavo ţvilgsnis“, 

„Kengūra“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovė: D.Altanaitė 

Nariai: anglų k., vokiečių k., 

prancūzų k., rusų k. mokytojos 

 

68.  Dalyvavimas XI gimnazijų 

sporto ţaidynėse 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Vadovė: B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

800 Lt 

69.  Konkurso anglų kalba 

„Song contest“ 

organizavimas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Vadovės: D.Bursova, 

S.Grinaveckienė 

Nariai: anglų k. mokytojai, 

muzikos mokytoja D.Merkienė 

 

70.  „Savaitė – be patyčių“ Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Soc.pedagogė N.Abramovič, 

psichologė V.Usnienė 

 

RENGINIAI SKIRTI MYKOLO BIRŢIŠKOS 130-osioms MIRIMO ir 50-osioms GIMIMO 

METINĖMS PAMINĖTI 

 2012-ieji metai – skirti 

Mykolui Birţiškai 

Direktorius 

V.Kaupinis 

Koordinacinė grupė 

Vadovas: direktorius 

V.Kaupinis 

Nariai: V.Bugailiškytė, 

B.Zakienė, V.Cironkienė, 

R.Rimkienė, A.Stoškuvienė, 

D.Merkienė 

 

 Veikla Atsakingas Dalyviai Data 

1. Teatralizuotas renginys 

„Atmintis gyva“ (skirta 

Mykolo Birţiškos metams) 

Istorijos mokytoja 

R.Rimkienė, 

teatro mokytoja 

A.Ramelienė 

Gimnazijos bendruomenė 2012 

vasario 

15 d. 

2. Viktorina „Lietuvos I-osios 

ir II-osios respublikos 

laikotarpis“ 

Istorijos mokytojos 

V.Cironkienė, 

S.Čeponienė, 

III-IV klasių mokiniai 2012 

kovas 
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A.Cibienė 

3. Mokinių kūrybos almanacho 

„Tyla ir ţodţiai“ 

pristatymas 

Mokytojos 

A.Stoškuvienė, 

J.Uogintaitė 

Gimnazijos bendruomenė 2012 

spalis 

4. Susitikimas su 

V.B.Pšibilskiu – knygos 

„Mykolas Birţiška“ 

autoriumi 

Lietuvių k. 

mokytoja 

A.Stoškuvienė 

Gimnazijos bendruomenė 2012 

spalis 

5.  Edukacinė kelionė į 

Birţiškų gimtinę – 

Viekšnius  

Geografijos 

mokytojas 

D.Pranculis 

I klasių mokiniai  

6. Edukacinė išvyka į 

signatarų namus (Prof. 

Mykolo Birţiškos 

memorialinis kambarys) 

Pilietiškumo 

mokytojai, klasių 

vadovai 

II klasių mokiniai 2012 II 

pusm. 

7. Skulptorių pleneras Direktorius   

8. Ilgalaikiai integruoti 

kūrybiniai darbai (istorija, 

anglų kalba, IT, matematika, 

lietuvių k.): 

   

8.1. Paţintinis filmas apie 

M.Birţiškos gimnaziją ir 

M.Birţišką (lietuvių k.) 

IT mokytojos 

R.Šiaulienė, 

L.Šiškauskienė, 

lietuvių k. 

mokytoja 

B.Tuskenienė 

III-IV klasių mokiniai 2012 

spalis 

8.2. Paţintinis filmas apie 

M.Birţiškos gimnaziją 

(anglų k.) 

Anglų kalbos 

mokytojos 

D.Lebednykaitė, 

D.Altanaitė, 

V.Mickienė 

I klasių mokiniai 2012 

rugsėjis 

8.3. M.Birţiškos ir M.Birţiškos 

gimnazijos istorija 

matematikos kalba 

Matematikos 

mokytojai 

I-II klasių mokiniai 2012 

birţelis 

8.4. Gimnazijos simbolikos 

kūrimas (logotipas, padėkų, 

diplomų, PowerPoint 

prezentacijų šablonai, 

darbastalis, ţenkliuko 

maketas, skirtukas ir pan.) 

Direktorius 

Technologijų 

mokytojos 

V.Pautienienė, 

R.Steponavičienė 

IT mokytoja 

R.Šiaulienė 

Gimnazijos bendruomenė 2012 

geguţė 
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GIMNAZIJOS  TARYBOS  VEIKLOS  PROGRAMA 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos kryptys Data Vykdytojai 

1. Ugdymo proceso organizavimo tvarka: 

 mokslo metų skirstymas, datų nustatymas; 

 neformalaus ugdymo organizavimo būdai ir 

tvarka; 

 2011-2012 m.m. ugdymo plano aprobavimas. 

Rugpjūtis Taryba 

2. Gimnazijos metinės veiklos programos tvirtinimas: 

 gimnazijos tarybos 2011-2012 m.m. veiklos 

programos sudarymas. 

Rugsėjis  GT pirmininkas 

3. Pasiūlymų gimnazijos direktoriui, vertinant jo ir 

kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą, teikimas 

Visus metus GT deleguotas 

atstovas 

4. Mokinių kėlimo į aukštesnę klasę bei šalinimo pagal 

Mokytojų tarybos teikimą svarstymas. 

Mokslo metų 

pabaiga 

Taryba 

5. Gimnazijos, vietos bendruomenės ir šeimos 

bendradarbiavimo iniciavimas: 

 su Justiniškių seniūnija; 

 su tėvais ir mokiniais (rengiant bendrus 

projektus, renginius); 

 tėvų dienos gimnazijoje. 

Visus metus Taryba 

6. Ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimas:  

 paramos lėšų naudojimo paskirties nustatymas; 

 2 proc. paramos organizavimas; 

 mokinių maitinimo organizavimas ir kontrolė;  

 mokinių, mokytojų darbo sąlygų gerinimo 

aptarimas; sveikatos ir poilsio organizavimas;  

 gimnazijos bendruomenės saugumas; 

 paramos akcijų organizavimas.  

 

Rugsėjis 

 

Visus metus 

Taryba 

7. Gimnazijos veiklos vertinimas: 

 metinės veiklos programos įgyvendinimo 

analizė; 

 veiklos krypčių ir uţdavinių nustatymas kitiems 

mokslo metams; 

 dalyvavimas atliekant veiklos įsivertinimą; 

 dalyvavimas mokytojų atestacijoje; 

 pajamų ir išlaidų kontrolė. 

 

Birţelis 

 

Visus metus 

Taryba 

 
 


