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2011–2012 M.M.  GIMNAZIJOS  VEIKLOS  ANALIZĖ 

VEIKLOS  ANALIZĖ 

 

Mykolo Birţiškos gimnazija – besimokanti institucija, kuri nuolat skatina savo narius mokytis ir 

tobulėti, siekia aukštos darbo kokybės. 2011–2012 m.m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas 

iškeltiems tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti: gerinta ugdymo kokybė, tobulinta bendra programų ir 

kasdienės veiklos planavimo sistema gimnazijoje, sudarytos sąlygos kiekvienam vidurinio ugdymo 

programos mokiniui pasirinkti ugdymo turinį pagal poreikius ir galimybes, padėta mokiniams 

kryptingai planuoti karjerą, tobulintas pamokų planavimas ir organizavimas, ugdymo proceso 

prieţiūros sistema, kurta ir stiprina savianalizės ir įsivertinimo sistema.<...> 

 

2011-2012 M.M.  VEIKLOS  KOKYBĖS  ANALIZĖ 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2011–2012 m.m. 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinimo prioritetai 

2.1. Bendrasis ugdymo 

organizavimas (2.1.1., 2.1.2) 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir 

integracija. 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir 

integracija. 

2.2. Pamokos organizavimas 

(2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.) 

2.5.1. Mokymosi poreikių 

nustatymas (tolimesnei karjerai) 

2.5. Mokymo ir mokymosi 

diferencijavimas 

2.3. Mokymo kokybė (2.3.3., 

2.3.4., 2.2.5.) 

2.5.2. Mokymosi veiklos 

diferencijavimas 

 

2.6. Vertinimas ugdant (2.6.1, 

2.6.3., 2.6.2.) 

  

 

Gimnazijos vidinės aplinkos analizė (SSGG) 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

- Gimnazijos kaip organizacijos paţangos siekis. 

- Gimnazijos kultūra, įvaizdis ir viešieji ryšiai. 

- Mokytojų dalykinis pasirengimas, aukšta 

kvalifikacija, aktyvus dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

- Aktyvi sportinė veikla. 

- Skatinamos ir palaikomos mokinių iniciatyvos, 

kūrybiškumas. 

- Naujų tradicijų kūrimas. 

- Gera psichologinė pagalba. 

- Gimnazijos materialinė-techninė bazė, 

apsirūpinimas IKT.  

- Mokytojai, gebantys įţvelgti naujas veiklos 

galimybes kasdienėje veikloje, mokantys 

motyvuoti savo pasekėjus bei pasiekiantys 

geriausių rezultatų savo veikloje. 

- Mokinių pasiekimai ir brandos egzaminų 

rezultatai. Didelis įstojančiųjų į aukštąsias 

mokyklas skaičius. 

- Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. 

- Mokytojai nepakankamai diferencijuoja ir 

individualizuoja mokinių veiklą pamokoje. 

- Dirbant su motyvuotais ir gabiais mokiniais 

pamokose orientuojamasi į didesnį uţduočių 

skaičių, o ne į uţduočių diferencijavimą pagal 

skirtingus gebėjimus. 

- Tarpdalykinė integracija nėra sisteminga. 

- Efektyviam ugdymo plano įgyvendinimui 

nepakankamai palankus pamokų tvarkaraštis. 

- Per maţa sporto salė. Gimnazijos stadione 

sunku vesti suplanuotas lengvosios atletikos 

pamokas: nėra tinkamų bėgimo takų, 

šuoliaduobės ir t.t. Labai sunku atrinkti ir 

paruošti mokinius miesto varţyboms. 

- Pamokų lankomumas. 
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Galimybės Grėsmės 

- Kokybiškesnė, į aktyvų ir sąmoningą 

mokymąsi įtraukianti pamoka skatintų mokinių 

atsakomybę uţ mokymosi rezultatus. 

- Įvairesnių mokymo(si) būdų ir formų taikymas 

pamokose padėtų geriau ugdyti bendrąsias -

kompetencijas. 

- Naudojant tik elektroninį dienyną, tėvai 

(globėjai, rūpintojai) apie mokinių pasiekimus ir 

daromą paţangą būtų informuojami laiku. 

- Dalyvauti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministerijos programose ir ES 

finansuojamuose projektuose (stiprinamas 

intelektinis, vadybinis ir materialinis 

potencialas). 

- Jau įvaldytų tradicinių informacinių teikiamųjų 

bei informacijos šaltinių naudojimo metodų 

derinimas su inovatyviais, bendrąsias 

kompetencijas ugdančiais mokymo(si) metodais 

intensyvintų mokymo(si) procesą, darytų jį 

patrauklesnį, sudarytų galimybių dar daugiau 

atsiţvelgti į įvairaus amţiaus mokinių poreikius, 

skirtingus mokymosi stilius. 

- Mokytojų patirties sklaidos organizavimas. 

- Skatinti blogai mokyklą lankančių mokinių 

mokymosi motyvaciją ir gerinti pamokų 

lankomumą. 

- Skatinti itin gabius mokinius. 

- Skatinti gerai dirbančius klasės vadovus. 

- Ne visi gimnazijos bendruomenės nariai savo 

kasdieninę veiklą grindţia gimnazijos 

propaguojamomis vertybėmis ir 

deklaruojamomis asmeninėmis dorovinėmis 

nuostatomis. 

- Maţėjanti mokinių mokymosi motyvacija. 

- Sunki ekonominė situacija trukdo pritraukti 

rėmėjus, dėl maţėjančių atlyginimų ir didelio 

nedarbo maţėja gimnazijos gaunamos 2 proc. 

paramos lėšos. 
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2012–2013 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 bendrųjų ugdymo planų teikiamomis galimybėmis, uţtikrinti aukštą kiekvieno mokinio 

ugdymo(si) kokybę. 

 Sudaryti sąlygas kiekvienam pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui 

individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi turinį įvairių mokymosi poreikių mokiniams. 

 Sudaryti sąlygas įvairių mokymosi poreikių mokiniams individualizuoti ir diferencijuoti 

mokymosi turinį 

 Analizuoti mokinių mokymosi kokybės ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bei 

brandos egzaminų įvertinimų sąryšį  

 Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą 

 Tobulinti ugdymo proceso prieţiūros sistemą. 

 

II tikslas. Stiprinti savianalizės ir įsivertinimo sistemą. 

II.1. Sutelkti gimnazijos bendruomenę savianalizei ir saviugdai. 

II.2. Patobulinti gimnazijos bendruomenės narių skatinimo sistemą 

II.3. Siekti pokyčių besimokančioje organizacijoje. 

 Formuoti patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdį. 

 Plėtoti bendradarbiavimo su tėvais formų įvairovę. 
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I tikslas.  GERINTI  UGDYMO  KOKYBĘ 

 

Priemonė Rezultatas Atsakingas 
Vykdymo 

laikas 

I.1. Remiantis bendrųjų ugdymo planų teikiamomis galimybėmis, uţtikrinti aukštą kiekvieno mokinio ugdymo(si) kokybę. 

I.1.1. Sudaryti sąlygas kiekvienam pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos mokiniui pasirinkti ugdymo 

turinį pagal poreikius ir galimybes. 
 

Atlikti I klasių tyrimą „Adaptacija ir 

lūkesčiai gimnazijoje“ 

Bus išsiaiškinta, kaip mokiniams sekasi 

adaptuotis ir integruotis į gimnazijos 

bendruomenę. Rezultatai bus naudojami 

siekiant gerinti ir tobulinti gimnazijos veiklą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Psichologė 

2012–2013 m.m. 

I pusmetis. 

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 mokysis ir baigs 

gimnaziją 
Vaiko gerovės komisija 2012–2013 m.m. 

Tobulinti mokinių individualių planų 

sudarymo sistemą pagal pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programą 

Mokiniams ir jų tėvams aiškesnė individualių 

planų sudarymo sistema, mokiniai gaus 

kvalifikuotą pagalbą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Karjeros mokytoja 

Soc. pedagogė 

Psichologė 

2012–2013 m.m. 

I.1.2. Sudaryti sąlygas įvairių mokymosi poreikių mokiniams individualizuoti ir diferencijuoti mokymosi 

turinį. 
 

Ugdymo plane numatyti valandas 

darbui su gabiais mokiniais 
Bus tenkinami gabiųjų mokinių poreikiai Administracija Rugsėjis 

Stebėti pasirenkamųjų dalykų, modulių 

pamokas  

Ugdymo turinys bus siejamas su individualiais 

mokinio gebėjimais ir pasiekimais 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
2012–2013 m.m. 

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 

seminare „Ugdymo individualizavimas, 

mokinių pasiekimų ir paţangos 

vertinimas“ 

Tobulės mokytojų profesinė kompetencija 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 

Metodinė taryba 

Pagal pasiūlą 

I.1.3. Analizuoti mokinių mokymosi kokybės ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo bei brandos 

egzaminų įvertinimų sąryšį. 
 

Aptarti stojimo į I gimnazijos klasę 

rezultatus. 
Bus tikslingai planuojamas ugdymo procesas. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Darbo grupė 
Rugsėjis 
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Sukurti uţduotys stojantiesiems į I 

gimnazijos klasę 

Klasių komplektavimas vyks atsiţvelgiant į 

stojimo rezultatus.  Bus tikslingai planuojamas 

ugdymo procesas. 

Direktorius 

Darbo grupė 
Gruodis-vasaris 

Pravesti bandomuosius brandos 

egzaminus pagal mokinių pasirinktus 

egzaminus 

Mokiniai išsiaiškins ţinių spragas, detaliau 

susipaţins su egzaminų vykdymo tvarką, 

struktūra ir pan. Gerės rezultatai. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyrių vedėjos 
Sausis-kovas 

Atlikti brandos egzaminų rezultatų ir 

mokinių mokymosi pasiekimų 

palyginimo tyrimą 

Bus palyginami mokymosi ir egzaminų 

rezultatai bei tobulinami dalykų teminiai planai 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
Birţelis, rugpjūtis 

I.1.4. Padėti mokiniams kryptingai planuoti karjerą  

Sukurti tikslinę profesinio 

informavimo, konsultavimo ir karjeros 

planavimo pagalbos mokiniui programą 

II klasių mokiniams 

Bus sukurta „Tikslinė profesinio informavimo, 

konsultavimo ir karjeros planavimo pagalbos 

mokiniui programa“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

Karjeros planavimo 

mokytoja 

2012–2013 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 

rinkdamiesi studijų programą. Sumaţės 

mokinių, kurie keis dalyko kursą mokslo metų 

eigoje, skaičius. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Karjeros planavimo 

mokytoja 

II klasių vadovai 

Kovas-balandis 

Parengti ir pateikti pristatymus apie 

dalyko reikalingumą renkantis studijų 

programą II klasių mokiniams 

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 2012–2013 m.m. 

Tirti individualius I–IV klasių poreikius 
Pasitelkiant elektroninį dienyną bus suţinota 

apie mokinių ketinimą pasirinkti studijų kryptis 

Direktoriaus pavaduotoja 

Karjeros mokytoja 
Lapkritis 

Organizuoti I–IV klasių mokinių 

išvykas į LITEXPO parodą 

„Mokymasis. Studijos. Karjera 2013“, 

Mokiniai gilins ţinias apie mokymosi 

galimybes ir perspektyvas 

Karjeros mokytoja 

Klasių vadovai 
Vasaris 
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aukštųjų mokyklų organizuojamus 

Atvirų durų renginius 

I.1.5. Tobulinti ugdymo proceso prieţiūros sistemą.  

Analizuoti pamokos rodiklius ir 

tobulinti jų diegimą 
Pagerins pamokos vadybą, planavimą. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
2012–2013 m.m. 

Organizuoti netradicines pamokas, 

išnaudoti netradicines mokymo erdves 

Bus taikomi įvairesni mokymo(si) metodai, 

pagerės mokinių komunikavimo kompetencija 
Metodinė taryba 2012–2013 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. 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 

Metodinė taryba 

2012–2013 m.m. 

Stebėti, analizuoti mokytojų pamokas ir 

konsultuoti metodikos klausimais 

Mokytojai išsiaiškins reikalavimus šiuolaikinei 

pamokai 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
2012–2013 m.m. 

Analizuoti elektroninio dienyno 

pildymą (pamokos temos, paţymių 

tipai, atsiskaitymo darbo planavimas ir 

organizavimas) 

Išmoks pildyti elektroninį dienyną 
Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
2012–2013 m.m. 

Organizuoti diagnostines ţinių patikras 

I, III klasių mokiniams 

Mokiniai įsivertins savo gebėjimus, mokytojai 

numatys tolimesnes ugdymo kryptis 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 
Rugsėjis, geguţė 

Nustatyti uţsienio kalbų lygius II 

klasės mokiniams 

Mokiniai įsivertins savo gebėjimus, mokytojai 

numatys tolimesnes ugdymo kryptis 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėja 
Balandis 

Tirti ugdymo pokyčius (paţanga, 

lankomumas) 

Bus analizuojami ugdymosi rezultatai, taikytos 

per pusmetį priemonės, priimami nutarimai dėl 

mokytojų, klasių vadovų veiklos koregavimo 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėjos 

Soc. pedagogė 

Psichologė 

2012–2013 m.m. 

II pusmetis 
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II  tikslas. STIPRINTI  AVIANALIZĖS  IR  ĮSIVERTINIMO  SISTEMĄ 

 

Priemonė Rezultatas Atsakingas Vykdymo laikas 

II.1. Sutelkti gimnazijos bendruomenę savianalizei ir saviugdai. 

Atlikti gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimą 

Gimnazijos įsivertinime dalyvaus visi 

pedagoginiai darbuotojai, įtraukiami mokiniai, 

tėvai 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotoja 

Įsivertinimo grupė 

2012–2013 m.m. 

Atlikti SSGG veiklos analizę 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai bus panaudoti 

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 turės 

galimybę susipaţinti su gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo išvadomis 

Direktoriaus pavaduotoja 

Įsivertinimo grupė 
Balandis 

Tikslingai panaudoti veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai bus panaudoti 

vertinant gimnazijos veiklos privalumus ir 

trūkumus, nustatant gimnazijos veiklos 

tobulinimo prioritetus 

Administracija  

Įsivertinimo grupės 

pirmininkas 

2012–2013 m.m. 

II.2. Patobulinti gimnazijos bendruomenės narių skatinimo sistemą. 

Patobulinti gimnazijos bendruomenės 

narių  skatinimo nuostatus 
Gerės bendruomenės narių motyvacija 

Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

Skyrių vedėjai 

Metodinių grupių 

atstovai 

2012–2013 m.m. 

II.3. Siekti veiksnių pokyčių besimokančioje organizacijoje. 

II.3.1. Formuoti patrauklios ir veiklios gimnazijos įvaizdį. 

Nuosekliai atnaujinti gimnazijos teisinę 

bazę 

Gimnazijos strateginis planas 2012-2015, darbo 

tvarkos taisyklės, priėmimo tvarka bus 

pritaikyta gimnazijos aktualijoms 

Direktorius 2012–2013 m.m. 

Miesto bendruomenei pristatyti 

gimnazijos pasirinktas kryptis ir veiklos 

rezultatus (pvz. MBG internetinis 

puslapis, MBG internetinis laikraštis) 

Gimnazijos bendruomenė propaguojamas 

gimnazijos išskirtinumas 
Administracija 2012–2013 m.m. 
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Bendradarbiauti su ţiniasklaida 

pristatant gimnazijos veiklą 

Viešai bus  skelbiama informacija apie 

gimnazijoje įgyvendinamas ugdymo programas 
Administracija 2012–2013 m.m. 

Bendradarbiauti su gimnazijomis: 

Ţirmūnų, Jono Pauliaus II, Ţemynos, 

Daukanto 

Gimnazija bus veikli ir patraukli  Administracija 2012–2013 m.m. 

Organizuoti parodas, konferencijas, 

seminarus miesto, šalies bendruomenei 
Gimnazija bus veikli ir patraukli Administracija 2012–2013 m.m. 

II.3.2. Plėtoti bendradarbiavimo su tėvais formų įvairovę.  

Plėtoti bendradarbiavimo su tėvais 

pasitelkiant informacines 

komunikacines priemones (elektroninis 

dienynas, elektroniniu paštu, MBG 

internetinė svetainė ir pan.) 

Išaugs tėvų pasitikėjimas gimnazija ir tėvų 

aktyvumas sprendţiant bendruomenės 

problemas. 

Administracija 2012–2013 m.m. 

Aktyvinti klasių tėvų komitetų veiklą 
Organizuojami bendri susirinkimai ir 

puoselėjamos gimnazijos tradicijos 

Skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 
2012–2013 m.m. 

Sukurti strategiją, padedančią tėvams 

suartėti su gimnazija – sudaryti 

tradicinių renginių, organizuojamų 

tėvams, mikrorajono gyventojams, 

planą 

Renginiai bus atviri bendruomenei, įvairi 

neformaliojo ugdymo veikla skatina mokinių 

socializaciją, nusistovės bendradarbiavimo su 

tėvais tradicijos. 

Administracija 2012–2013 m.m. 

Organizuoti pedagoginį–psichologinį 

tėvų švietimą 

Išaugs tėvų aktyvumas sprendţiant 

bendruomenės problemas. 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotoja 

Skyriaus vedėja 

Psichologė 

Soc.pedagogė 

2012–2013 m.m. 
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UGDYMO  IR  UGDYMOSI  SĄLYGŲ  GERINIMAS 

 

Kas bus daroma 

2012–2013 m.m. 
Iš kokių lėšų Laukiami rezultatai 

Gimnazijos rekonstrukcija 

Gimnazijos stadiono 

rekonstrukcija 
Savivaldybės lėšos 

Įrengtas modernus stadionas su 

sintetine danga 

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 

Kėdţių įsigijimas metodikos 

kabinetams 
Paramos (2%) lėšos Atnaujinti metodikos  kabinetai 

Mokytojų kompiuteriniai stalų 

įsigijimas 
Paramos (2%) lėšos 

Įrengta matematikos, lietuvių k. 

kabinetų mokytojo darbo vietos 

 

 
Stalų įsigijimas Paramos (2%) lėšos Atnaujinta gimnazijos skaitykla 

Dokumentų, ţemėlapių spintų 

įsigijimas 
Paramos (2%) lėšos 

Įrengtas istorijos ir socialinių 

mokslų metodikos kabinetas  

IKT mokymo priemonių įsigijimas 

Naujų kompiuterių įsigijimas Paramos (2%) lėšos 
Atnaujinti du informatikos 

kabinetai  

Internetinio tinklo įrengimas 

Belaidţio internetinio tinklo 

praplėtimas 

Spec. lėšos, paramos (2%) 

lėšos 

Įrengta visoje gimnazijoje aktyvi 

belaidţio interneto zona 

Mokymo priemonių įsigijimas 

 Nauja programinė įranga Mokinio krepšelio lėšos 
Papildyta mokomoji programinė 

įranga 

 Interaktyvios mokymo 

priemonės 

Mokinio krepšelio lėšos, 

MTP plius projekto lėšos 

Įrengta 1 interaktyvi lenta su 

programine įranga  

Sporto inventorius 
Paramos (2%) lėšos, 

spec.lėšos. 

Papildyta kūno kultūros kabinetas 

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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UGDYMO RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Veikla Koordinatorius Atsakingi Lėšos 

 RUGSĖJIS    

1 Rugsėjo pirmosios šventė Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

A.Ramelienė 

Nariai: I–IV klasių vadovai 

 

2 Viktorina Europos kalbų 

dienai I klasėms 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

L.Morkūnienė 

Nariai: istorijos mokytoja 

V.Cironkienė, uţsienio kalbų 

mokytojai 

380 Lt 

3 Gimnazijos rudens kroso 

varţybos 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė:MG pirmininkė 

B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

100 Lt 

4 I klasių bendras 

susirinkimas 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

MG pirmininkai, mokytojai,  

dirbantys I klasėse 

 

5 Mokslo festivalis 

„Erdvėlaivis Ţemė“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Gamtos mokslų mokytojai  

6 I gimnazijos klasių 

krikštynos 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė  

Grupių vadovai: 

I kl. – mokytojos 

S.Grinaveckienė, V.Mickienė 

IIkl. – mokytojos I.Murnikova, 

V.Šakėnienė 

Nariai: I–II klasių vadovai, 

mokytojai, dirbantys I–II 

klasėse 

 

7 Gimnazijos mokinių 

prezidento rinkimai 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė  

Mokinių savivaldos grupė  

 SPALIS    

1 Mokytojų diena Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovės: mokytoja 

A.Ramelienė 

Nariai: IV klasių vadovai, 

MMT 

 

2 Muzikos valanda, skirta 

Mokytojų dienai 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

3 Edukacinė išvyka į 

A.S.Puškino muziejų 

Markučiuose 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos A.Tichomirova, 

G.Jakimavičienė 

 

4 Respublikinis informacinių 

technologijų konkursas 

„Bebras 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

R.Šiaulienė 

Nariai: mokytojos 

L.Šiškauskienė, A.Liubartienė 
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5 Konstitucijos dienos 

minėjimas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: soc. pedagogė 

N.Abramovič 

Nariai: mokytojos A.Cibienė, 

S.Čepononienė 

 

6 Tradicinė rudens sporto ir 

sveikatingumo šventė I-IV 

klasėms 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: MG 

pirmininkė B.Valatkevičienė 

Nariai: mokytojai J.Ramaška, 

D.Nutautienė, B.Stančienė, 

L.Mickuvienė 

200 Lt 

7 Mokinių kūrybos 

almanacho „Tyla ir ţodţiai“ 

(2012 m.) pristatymas 

(dalyvauja atstovai iš 

bendradarbiaujančių 

gimnazijų) 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: A.Stoškuvienė 

Nariai: mokytojos 

M.Miknevičienė, Z.Kibickienė, 

L.Buterlevičienė, 

B.Tuskenienė, V.Pėdnyčienė, 

R.Kačinskienė 

200 Lt 

Lt 

8 Respublikinis kuriančių 

vaikų festivalis „Ave Vita! 

2013“ Utenoje. 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Mokytoja D.Merkienė Trans-

porto 

išlaidos  

9 Verslo prezentacijų 

konkursas III-IV kl. 

mokiniams (dalyvauja 

atstovai iš 

bendradarbiaujančių 

gimnazijų) 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytoja D.Veličkienė 200 Lt 

 LAPKRITIS    

1 Matematikos olimpiada 

gimnazijoje, I etapas 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: I.Murnikova 

Nariai: matematikos mokytojai 

25 Lt 

2 Informatikos olimpiados 

gimnazijoje, I etapas 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: R.Šiaulienė 

Nariai: informatikos mokytojai 

25 Lt 

3 Tolerancijos dienos 

minėjimas (svečias, 

diskusija) 

Skyriaus vedėjos 

A.Levulytė-

Markevičienė, 

R.Sodeikienė 

Mokytojos I.Jonikaitė, 

I.Vedeikytė, N.Abramovič 

 

4 „FunGaMa“ savaitės 

renginiai (dalyvauja 

atstovai iš 

bendradarbiaujančių 

gimnazijų) 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovas: mokytojas 

V.Pakštas 

Nariai: gamtos mokslų, 

matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojai 

300 Lt 

 GRUODIS    

1 Muzikos valanda Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

2 6-9 kl. rusų 

(uţsienio)kalbos maţoji 

olimpiada 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos A.Tichomirova, 

G.Jakimavičienė 

 

3 Šokių Fiesta Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

B.Urbietytė 

25 Lt 

4 Lietuvių kalbos olimpiada Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Grupės vadovės (I–II kl.): 

mokytojos B.Tuskenienė, 
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Markevičienė L.Buterlevičienė; 

 

Grupės vadovės (III–IV kl.) 

mokytojos M.Miknevičienė, 

A.Stoškuvienė 

5 Kalėdinis karnavalas  Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Skyriaus vedėja 

A.Markevičienė-

Levulytė  

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

A.Ramelienė 

Nariai: mokytoja J.Uogintaitė, 

I-IV klasių vadovai 

 

6 Kalėdinė instaliacija 

gimnazijos foje 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Mokytoja J.Uogintaitė 200 Lt 

7 Meninis projektas „Kalėdų 

langai“ I-IV kl. 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Mokytoja J.Uogintaitė   

8 Advento skaitymai Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

J.Jonikaitė 

Nariai: mokytojos 

R.Kačinskienė, R.Rimkienė, 

A.Ramelienė 

50 Lt 

9 Gimnazistų prezidento 

inauguracija 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Mokinių savivalda 100 Lt 

 SAUSIS     

1 Sausio 13-ajai paminėti 

„Niekas negali nugalėti 

tautos, einančios į laisvę“ 

Skyriaus vedėjos 

A.Levulytė-

Markevičienė, 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: A.Ramelienė 

Nariai: socialinių mokslų MG 

mokytojai  

60 Lt 

2 Sausio 13-ąją paminėti 

pilietinė akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

N.Abramovič 

Nariai: I-IV klasių vadovai 

 

3 Mokytojų metodinė 

praktinė konferencija 

„Brandos darbo samprata, 

organizavimas, vieta 

ugdymo procese ir ugdymo 

plane“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Grupės vadovė: MMT 

pirmininkė E.Kišūnienė 

Nariai: mokytojos 

R.Kačinskienė, 

L.Šiškauskienė, D.Merkienė, 

B.Valatkevičienė, 

R.Valančienė, I.Jonikaitė, 

D.Altanaitė 

 

4 Skaitovų konkursas Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovės: mokytojos 

L.Buterlevičienė, 

B.Tuskenienė 

Nariai: lietuvių k. mokytojos 

200 Lt 

5 Ugdymo dalykų uţduočių 

stojantiems į I gimnazijos 

Direktorius 

V.Kaupinis 

Grupės vadovė: pavaduotoja 

V.Bugailiškytė 
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klases“  Nariai: mokytojai 

R.Kačinskienė, B.Tuskenienė, 

A.Kuldienė, J.Indrašius, 

D.Veličkienė, 

M.Ogorodnikovienė, 

V.Cironkienė, S.Čepononienė, 

R.Miliajeva, H.Malevska, 

J.Ališauskienė, L.Čelnaitė, 

V.Pautienienė, 

R.Steponavičienė 

6 Trumpalaikiai muzikos 

projektai II klasėms 

„Etnografinė Lietuva“  ir 

„Pasaulio tautų kultūrinis 

paveldas“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt 

7 IV klasių bendras 

susirinkimas „Brandos 

egzaminai ir jų vykdymas“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytojai, dirbantys IV 

klasėse 

 

 VASARIS    

1 Teatralizuotas renginys 

„Skelbiu Lietuvos 

Nepriklausomybę“ 

Skyriaus vedėjos 

R.Sodeikienė, 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytojos 

A.Ramelienė, R.Rimkienė 

Nariai: mokytojos 

R.Kačinskienė, 

M.Miknevičienė, A.Cibienė, 

V.Cironkienė, S.Čepononienė, 

D.Merkienė, J.Uogintaitė 

60 Lt 

2 Sporto šventė 

Vasario 16-osios proga 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytojas 

J.Ramaška 

Nariai: mokytojos 

D.Nutautienė, 

B.Valatkevičienė, B.Stančienė, 

L.Mickuvienė 

200 Lt 

3 Pilietinė akcija, skirta 

Vasario 16 d. paminėti, 

„Pasveikinkime vieni kitus“ 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

V.Cironkienė, A.Cibienė 30 Lt 

4 Filosofijos olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos I.Jonikaitė, 

I.Vedeikytė 

25 Lt 

5 Jaunųjų istorikų olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

A.Cibienė 

Nariai: mokytojos R.Rimkienė, 

S.Čepononienė, V.Cironkienė 

25 Lt 

6 Šimtadienio šventė Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: 

III kl. programos – mokytoja 

R.Kačinskienė, 

IV kl. programos – 

A.Ramelienė 

Nariai: III-IV klasių vadovai 
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7 Dailės olimpiada, I etapas Skyriaus vedėja 

B.Zakienė  

Mokytoja J.Uogintaitė 25 Lt 

8 Klasių chorų konkursas 

„Chorų karai - 2013“ 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

D.Merkienė 

Nariai: I–IV klasių vadovai 

20 Lt 

9 Prancūzų kalbos olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytoja E.Kišūnienė 25 Lt 

10 Geografijos olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojai D.Pranulis, 

J.Abromaitienė 

25 Lt 

11 Vokiečių kalbos olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytoja A.Menčinskienė 25 Lt 

12 Ekonomikos olimpiada, 

I etapas 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytoja S.Čepononienė 25 Lt 

13 10-11 kl.  rusų 

(uţsienio)kalbos olimpiada 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos A.Tichomirova, 

G.Jakimavičienė 

 

14 Informacinių technologijų 

internetinis konkursas 

„CONEXUM“ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė  

Grupės vadovė: mokytoja 

L.Šiškauskienė 

Nariai: informatikos mokytojai 

 

15 Tartautinis matematikos 

konkursas „Euklidas“ 

(I etapas gimnazijoje ir II 

etape Vilniuje) 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovas: mokytojas 

J.Indrašius 

Nariai: mokytojai A.Kuldienė, 

A.Apynis, I.Daščiorienė, 

V.Čijunskienė 

 

16 II klasių mokinių tėvų 

bendras susirinkimas 

„PPUP ir jų vykdymas“ ir 

„Individualių ugdymo 

planų sudarymas pagal 

vidurinio ugdymo 

programą“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Mokytojai,  dirbantys II 

klasėse 

Karjeros planavimo mokytoja 

 

17 Anglų k. viktorina I kl. 

mokiniams (S.Daukanto 

gimnazijoje) 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos S.Grinaveckienė, 

V.Mickienė, L.Morkūnienė, 

L.Pabalienė 

 

 KOVAS    

1 Kovo 11-osios minėjimas Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė, 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

R.Rimkienė 

Nariai: mokytojos 

A.Ramelienė, A.Cibienė, 

S.Čepononienė, V.Cironkienė, 

Z.Kibickienė, V.Pėdnyčienė, 

M.Miknevičienė 

60 Lt 

2 Integruotas kalbų, fizikos ir Skyriaus vedėja Mokytoja A.Tichomirova  
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menų uţklasinis renginys 

„Ţvaigţdţių sonata 

B.Zakienė 

3 Istorijos viktorina, skirta 

Kovo 11-ajai 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos V.Cironkienė, 

A.Cibienė 

150 Lt 

4 „Metų knyga – 2013“ 

Iki kovo mėn. 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

R.Kačinskienė 

Nariai: III klasių vadovai 

 

5 Tarptautinio jaunųjų 

matematikų konkurso 

„Kengūra 2013“ etapas 

gimnazijoje 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

V.Šakėnienė 

Nariai: matematikos mokytojai 

 

6 Dalyvauti e.įgūdţių savaitės 

renginiuose 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

L.Šiškauskienė 

Nariai: informacinių 

technologijų mokytojai 

 

7 Muzikos valanda Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytoja D.Merkienė 50 Lt  

8 Frankofonijos dienos 

renginiai 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytoja E.Kišūnienė 150 Lt 

9 Daugiakalbystės olimpiada 

Tarptautinėje Amerikos 

mokykloje 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Mokytojos E.Kišūnienė, 

A.Menčinskienė, A.Šimėnienė, 

G.Jakimavičienė, L.Pabalienė 

 

10 Dalyvavimas konkursuose 

„Tavo ţvilgsnis“, 

„Kengūra“ 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Vadovė: MG pirmininkė 

D.Altanaitė 

Nariai: anglų k., vokiečių k., 

prancūzų k., rusų k. mokytojos 

 

11 Menų savaitė Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: MG 

pirmininkė D.Merkienė 

Nariai: mokytojos 

A.Ramelienė, B.Urbietytė, 

J.Uogintaitė, R.Sodeikienė 

100 Lt 

12 Atvirų durų vakaras Direktorius 

V.Kaupinis 

Grupių vadovės: MMT 

pirmininkė E.Kišūnienė ir MG 

pirmininkės 

Nariai: mokytojai, 

planuojantys dirbti I klasėse 

 

 BALANDIS     

1 „Savaitė – be patyčių“ Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Soc.pedagogė N.Abramovič, 

Nariai: psichologė V.Usnienė 

 

2 Raštingiausio gimnazijos 

moksleivio rinkimai. 

Diktantas (2 turai ). 

Pasikviesti į II turą 

bendradarbiaujančių 

gimnazijų atstovus 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

L.Buterlevičienė 

Narės – mokytojos 

M.Miknevičienė, Z.Kibickienė, 

B.Tuskenienė, V.Pėdnyčienė, 

A.Stoškuvienė 

300 Lt 

 GEGUŢĖ    
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2 Paskutinio skambučio 

šventė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

V.Bugailiškytė 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovai: IV klasių 

programos – mokytoja 

A.Ramelienė, 

III klasių programos – 

R.Rimkienė 

Nariai:: I–III–IV klasių 

vadovai 

 

3 Tarpklasinės merginų 

tinklinio varţybos 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytojos L.Mickuvienė, 

B.Valatkevičienė 

 

4 Tradicinė pavasario sporto 

ir sveikatingumo šventė 

,,Tėvai–vaikai–mokytojai‘‘ 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: 

B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

350 Lt 

5 Europos dienos minėjimas Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

V.Cironkienė 

 

6 Europos egzaminas II–IV 

kl. 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: mokytoja 

L.Morkūnienė 

200 Lt 

 BIRŢELIS    

1 MBG turizmo sąskrydis Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovas: mokytojas 

D.Pranculis 

Nariai: I–IV klasių vadovai 

100 Lt 

 LIEPA    

1 Gimnazijos baigimo šventė Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Grupės vadovė: A.Ramelienė 

Nariai: J.Uogintaitė, 

IV klasių vadovai 

25 Lt 

 PER MOKSLO METUS    

 Krepšinio varţybos 

,,Manija“ ( vaikinai ir 

merginos) 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Mokytojai J.Ramaška, 

D.Nutautienė 

 

 Dalyvavimas kasmetinėse 

XI–tose gimnazijų sporto 

ţaidynėse ( krepšinis, 

tinklinis, futbolas, 

šachmatai, lengvoji atletika) 

Skyriaus vedėja 

B.Zakienė 

Grupės vadovė: MG 

pirmininkė B.Valatkevičienė 

Nariai: kūno kultūros 

mokytojai 

850 Lt 

 Teminės ir autorinės dailės 

darbų parodos, instaliacijos 

Skyriaus vedėja 

R.Sodeikienė 

Mokytoja J.Uogintaitė 120 Lt 

 Anglų k. dainų konkursas 

„Vertybės Dainose“ 

(Values inSongs“) 

Skyriaus vedėja 

A.Levulytė-

Markevičienė 

Grupės vadovė: D.Veličkienė, 

S.Grinaveckienė 

Nariai: anglų k. mokytojai, 

muzikos mokytoja D.Merkienė 
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GIMNAZIJOS  TARYBOS (GT)  VEIKLOS  PROGRAMA 

 

Eil. 

nr. 
Veiklos kryptys Data Vykdytojai 

1. Ugdymo proceso organizavimo tvarka: 

 mokslo metų skirstymas, datų nustatymas; 

 neformalaus ugdymo organizavimo būdai ir 

tvarka; 

 2012–2013 m.m. ugdymo plano aprobavimas. 

Rugpjūtis Taryba 

2. Gimnazijos metinės veiklos programos tvirtinimas: 

 gimnazijos tarybos 2012–2013 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 inicijavimas: 

 renginiai su Justiniškių seniūnija; 

 bendri projektai, renginiai su tėvais ir mokiniais;  

 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 

 

 


