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2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

2014 m.m. ataskaita 

 
2014 m. gimnazija iškėlė šiuos prioritetus: 

1. Aktyvių, interaktyvių metodų bei mokymosi bendradarbiaujant strategijų taikymas, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymo procesą pagal gebėjimus. 

2. Pedagoginės pagalbos veiksmingumas ir efektyvumas: stebima ir analizuojama ugdymo(si) pažanga ir kokybė, galimybių plėtra per 

individualizavimą, diferencijavimą. 

3. Ugdymo proceso priežiūros sistemos efektyvinimas: tyrimai, mokinių testavimas. 

4. Mokytojų aktyvesnis dalyvavimas projektuose, siekiant gilinti profesines kompetencijas. 

5. Siekiant atsiskleisti mokiniams lyderiams, organizuoti ir vykdyti žinių ir gebėjimų dalykines, tarpdalykines viktorinas. 

6. Atviros gimnazijos aplinkos, įgyvendinant europinio mokymosi dimensijas, plėtojant mokinių saviraišką, tobulinimas. 

2013-2014 m.m. gimnaziją baigė 686 mokiniai (26 klasės). Pažangumas buvo 83,32 (pernai buvo 85,68), balo vidurkis 6,75 (7,21). Nepažangūs 118 

mokiniai. 6 abiturientai gavo mokymosi pasiekimų pažymėjimus.  

Palyginimui pateikiamas pažangumas ir mokinių mokymosi vidurkis per 5 metus: 

 



 

 

2013-2014 m.m. bendras gimnazijos pažangumas buvo 83,32%. Tik 2a, 2r ir 4d klasėse jis buvo 100%.  

 

2013-2014 m.m. bendras gimnazijos vidurkis 6,75. Aukščiausiu vidurkiu baigė 1r klasė 8,3 

 

2 mokiniai mokslo metus baigė 9-10 balais (Deimantė Dragūnaitė (2r kl.) ir Paulius Aleliūnas (4d kl.) – lyginant su 2012-2014 m.m. buvo 7. 

Nepažangūs 109 mokiniai (pernai 94). 

Pažangumo kokybiniai rodikliai prastėja. O priežastys? 

- Ateinantys mokiniai stokoja motyvacijos, gebėjimų (pagal švietimo pertvarkos koncepciją mokyklose į gimnazijas priimami mokytis visi 

norintys mokiniai.  

- Būtina stiprinti darbą ne tik su gabiais mokiniais, bet ir su turinčiais mokymosi sunkumų. 

Į gimnazijos 1-ąsias  klases priimti 136 mokiniai. Daugiausia mokinių atėjo iš „Aušros“ pagr.m. – 24, Senvagės – 14, M.Karkos – 14, „Vilties“ -12, 

„Saulėtekio“ 12, „Žemynos“ – 10, Rožyno – 10. 13 mokinių atvyko iš rajono mokyklų. Pirmi metai priėmimas į 1-as gimnazijos klases vyko 

centralizuotai Pagal metodinių centrų pageidavimus 1-ose klasėse lietuvių k. ir matematikos mokoma srautais. 

 Į 3-ias gimnazijos klases atvyko 21 mokinys. Iš gimnazijos per vasarą išvyko 35 mokiniai: 16 iš pirmų klasių, 15 iš antrų klasių, 4 iš trečių 

klasių. Planuojamas mokinių skaičius 2014-2015 m.m. apie 630 mokinių (24 klasės). 

 Vienas iš gimnazijos, kaip ugdymo įstaigos, tikslų siekiant kuo aukštesnių ugdymo(si) rodiklių – mokinių poreikiai formaliame ir 

neformaliame ugdyme: 

 

 

 

 



Pasiekimai 2013-2014 m.m. 

Mokinio pavardė, vardas  Klasė  Pasiekimai 

Matas Timinskas IIr Panevėžio miesto mokinių Informatikos olimpiados prizininkas, 25-osios respublikinės informatikos 

olimpiados finalininkas,  

Panevėnnžio miesto mokinių fizikos olimpiados II vietos laimėtojas,  

Respublikinio prof. A.Baršausko fizikos konkurso II vietos laimėtojas 

Benediktas Jukonis Ib Panevėžio miesto mokinių meninio skaitymo konkurso III vietos laimėtojas; 

Danielius Balčiūnas IIa Respublikinės dailės olimpiados III vietos laimėtojas, 

Panevėžio miesto dailės olimpiados I vietos laimėtojas 
1. Dailidėnas Ignas  
(400m bėgimas-I vieta. Estafetė II-vieta) 

2. Barcys Domantas  

(400m. bėgimas II-vieta. Estafetė II-vieta) 

3. Kundratas Gytis 

(šuolis į tolį II-vieta)  

4. Kundratas Ovidijus 
(šuolis į tolį III-vieta) 

5. Lideika Ignas  
(800m. bėgimas II-vieta) 

6. Zabarauskas Marius  
(Estafetė II-vieta) 

7. Dockevičius Benas 

  (Estafetė II-vieta) 

IVe 

 

IIb 

 
IVr 

 

IIc 

 

IIId 

 

IIb 

 

IVd 

Panevėžio miesto mokyklų rinktinių, lengvosios atletikos rungčių II-os vietos laimėtojai 

 

 

Pavilonis Tautvydas 

  Šidlauskas Aleksas  

Kaunietis Lukas  

 Jurevičius Arnas  

 Velička Donatas  

 Laurenčikas Arnas 

 Vikanis Dominykas  

Ib  

Ia 

Ia 

Is 

Is 

Is 

Is 

Panevėžio miesto mokinių rankinio varžybų I vietos laimėtojai  

Skaburskytė Ieva 

Židonytė Neringa 

Plakytė Ieva 

Laučiškytė Kotryna 

Ragauskaitė Lauryna 

Gageckaitė Inga 

Ranonis Gediminas 

Navikas Haroldas 

IIr 

IIr 

IIc 

IIIe 

IIIe 

IIIe 

IIIe 

IIIe 

Panevėžio miesto tarpmokyklinio konkurso “Dovanokime viltį gyventi” I vietos laimėtojai 



 

 Gimnaziją baigė 187 abiturientai. Atestatus gavo 183. Vidutiniškai abiturientai laikė po 3,7 egzamino. 15 mokinių (8% visų abiturientų) 

pasirinko laikyti tik 2 egzaminus. 32 mokiniai (17%) pasirinko po 5 egzaminus. 2 abiturientai surinko po 100 balų iš rusų kalbos VBE (pernai turėjome 9 

šimtukus). Lietuvių kalbos ir literatūros VBE neišlaikė šiais mokslo metais 12,21% (pernai 8%, tuo tarpu mieste neišlaikė 10,3%). Matematikos VBE 

neišlaikė 15,85% (pernai 2%, mieste neišlaikė 8,55%). Istorijos VBE neišlaikė 4,81% (pernai 1%, mieste 3,99 %). Anglų kalbos VBE neišlaikė 2,29% 

(mieste 0,8%). Kitus pasirinktus egzaminus išlaikė visi kandidatai. Su VBE išlaikymo kokybe, t.y. procentu, išlaikiusiųjų egzaminus pagrindiniu ir 

aukštesniuoju lygiu (36-100 balų) yra kitaip. Nors daugiau nei pusė abiturientų (53,64%) išlaikė gerai, tačiau šiuo rodikliu mūsų gimnazija lenkia tik 

„Minties“ gimnaziją. Išsiskiria informacinių technologijų VBE rezultatai, čia nusileidome tik Juozo Balčikonio gimnazijai. Ypač mažai abiturientų pasiekė 

pagrindinį ar aukštesnįjį lygį matematikos VBE (20,74%) ir istorijos VBE (24,04%). Su pagyrimu taip pat neliko nė vieno baigusio gimnaziją 

(pretendentai neįveikė 87 balų ribos). 

2013-2014 m.m. PUPP laikė 144 mokiniai 

Lietuvių kalbos taškų vidurkis 48,9, įvertinimų vidurkis  6,07. Dešimtukų  kaip ir pernai nėra. Trijų mokinių patikra įvertinta 3 (pernai du). 

Matematikos  taškų vidurkis 25,88, įvertinimų vidurkis 5,51. 5 mokinių matematikos žinios įvertintos dešimtukais (pernai dešimtukų nebuvo), o 17 

mokinių gavo įvertinimus nuo 1 iki 3 (pernai 23). 

 Svarbios mokytojų inovacijų paieškos, sklaidos, įsivertinimo kryptys – kvalifikacijos kėlimas. Pagal kvalifikacijos programą buvo skirta 17 

tūkst. Lt. Kvalifikacinė išvyka į Rumuniją, Vengriją, Slovakiją irgi mokytojams padėjo įsisąmoninti, kad ne viskas „blizga“ užsienyje, kad teigiamų 

dalykų yra nemažai ir pas mus. 

 Gimnazijos strateginių metinių planų prioritetų įgyvendinimui didele dalimi prisideda gimnazijos metodinė taryba, metodiniai centrai, jų 

veikla. 

 

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų ir pagalbos mokiniui profesinės kompetencijos augimo, bendradarbiavimo, reflektuoti savo darbą, 

ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąja patirtį, siekti ugdymo kokybės, integruojant  metodines naujoves į ugdymo turinį. 

Uždaviniai:  

- Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų mokiniams  atsižvelgiant į atskirų mokinių ar jų grupių poreikius (rengti metodinę – 

didaktinę medžiagą, sudarant individualizuotas ir diferencijuotas užduotis); 

- Tobulinti pamokos kokybę, akcentuojant išmokimo formų veiksmingumą, pamokos rezultatų apibendrinimą, aptarimą, įvertinimą, numatant kiekvieno 

mokinio pažangą; 

- Tobulinti darbą su gabiais mokiniais ir teikti pagalbą mokymo motyvaciją stokojantiems mokiniams;  

- Organizuoti netradicinio ugdymo dienas, renginius, akcijas, kurti ir vykdyti projektus, dalyvauti konkursuose, olimpiadose; 

- Plėtoti, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą su miesto mokyklomis ir kitomis švietimo institucijomis, ieškant inovacijų ugdymo procese ir 

formuojant teigiamą gimnazijos įvaizdį; 

- Formuoti moksleivių vertybines nuostatas. 

 

  Gimnazijoje metodinė veikla organizuojama pagal modelį: metodikos taryba (MT) ir mokytojų dalykininkų metodikos centrai (MC). 

Metodikos taryba- gimnazijos MC vadovus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja  MC metodinę veiklą. Metodikos tarybą sudarė visų dalykų 

metodikos centrų vadovai, gimnazijos socialinė pedagogė Jurgita Briedienė, psichologė Renata Gataveckaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina 

Bujokienė. Metodinė veikla gimnazijoje buvo vykdoma atsižvelgiant į gimnazijos iškeltus prioritetus, tikslus ir uždavinius 2013/2014 mokslo metams. 



Metodikos taryba ir metodikos centrai 2013-2014 m. m. veiklą vykdė šiomis kryptimis: 

- Derino ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo planavimą, vertinimą ugdymo procese; 

- Susitarė dėl ilgalaikių mokomųjų dalykų planų, modulių, pasirenkamųjų dalykų rengimo principų ir tvarkos; 

- Aptarė mokinių mokymosi poreikius ir tarėsi dėl mokomųjų dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų bei neformalaus ugdymo pasiūlos;  

- Derino vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptarė jų naudojimą; 

- Aptarė  tarpdalykinės integracijos galimybes;  

-    - Nagrinėjo ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus ( I-jų klasių mokinių diagnostinės patikros, 2013 m. VBE rezultatų kokybinė analizė, IV 

klasių bandomieji VBE egzaminai, I,III klasių mokomųjų dalykų patikros, konkursai, olimpiados, ir integruoti projektai); 

  -  MC nariai dirbo įvairiose gimnazijos direktoriaus teisės aktais patvirtintose grupėse;                 

- Konsultavosi dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų; 

- Derino  dalykinių I-jo turo olimpiadų, bandomųjų egzaminų vykdymo tvarką; 

-  Kartu aptarė naujus dokumentus, metodikos naujoves; 

- Stiprino mokinių motyvaciją tobulėti ir keistis organizuodami išvykas į spektaklius, muziejus, knygų bei mokslo muges; 

- Vedė pokalbius, diskusijas, organizavo įvairias akcijas, videofilmų aptarimus, skirtus smurto ir žalingų įpročių prevencijai; 

- Siekė kurti naujas ir puoselėti senas gimnazijos tradicijas, daugiau dėmesio skiriant kultūriniam ir tautiniam ugdymui; 

- Tobulino ir puoselėjo gimnazijos švenčių organizavimo tradicijas; 

- Dalijosi  darbo gerąja patirtimi (J.Masilionienė mieste vedė seminarą „Novatoriškų iniciatyvų matematiniame ugdyme sklaida “; Lietuvos matematikų 

mokytojų konferencijoje Vilniuje skaitė pranešimą „Vizualizavimo metodo taikymas mokant ir mokantis matematikos“, J.Briedienė mieste vedė seminarą 

„Socialinė komunikacija ir socialinės struktūros (I, II dalys 12 val.)“, R.Kazakevičiūtė miesto mokytojams surengė konferenciją „ Meilei Lukšienei – 

100“, mokiniams pranešimus skaitė mokytojos R.Majauskienė, J.Astramskienė. Mokytojos D.Radzevičienė, V.Zubienė stebėjo ir vertino Juozo Miltinio 

mokytojos R.Venciuvienės pedagoginę veiklą, mokytoja D.Aliušienė „Aušros‘ pagrindinėje mokykloje skaitė pranešimą „Pamokos efektyvinimas 

naudojant IT“,  mokytojos J.Masilionienė, J.Bujokienė, R.Kazakevičiūtė, A.Grišiuvienė, A.Paliokienė, A.Lukauskienė, L.Juodgudytė, V.Kriaučiūnaitė, 

D.Tamošiūnienė, J.Astramskienė, D.Mulevičienė ir G.Lukošiūnas dirbo valstybinių brandos egzaminų vertinimo komisijose); 

- MT ir MC organizavo 2  po 18 valandų  kvalifikacijos tobulinimo programas (seminarus) mokytojams: 

1. „Edukacinės psichologinės aktualijos šiuolaikinėje mokykloje“, kurią sudaro III dalys po 6 valandas. Programos tikslas : 

- analizuojant edukacinę psichologiją mokytis priimti aplinkos pokyčius ir gilinti gebėjimą bei mokėjimą spręsti aktualias šiandienos mokyklos problemas, 

padėti mokyklos bendruomenei veiksmingai ir adekvačiai reaguoti į mokinių elgesį, netinkamo elgesio atvejus ir/ar iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti 

mokyklos bendruomenės narių ir/ar  kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą., 

- išsiaiškinti kokiomis vadybinėmis priemonėmis galimas mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas (kvalifikacijos tobulinimo programos lektoriai 

mokytojos metodininkės I.Žvinakienė, B.Valkiūnienė, psichologė R.Gataveckaitė, direktorius Artūras Totilas ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Janina 

Bujokienė, Simas Greviškis). 

2. Gamtos mokslų MC organizavo mokytojams edukacinį seminarą „Fizinės ir psichologinės sveikatos ugdymas mokykloje“. Tikslas - diegti holistinį 

sveikatos supratimą ir formuoti giluminį pedagogų požiūrį į mokinių dvasinės sveikatos saugojimo ir stiprinimo kompetencijos ugdymą/si.  (lektorė 

chemijos mokytoja metodininkė A.Pranienė). 

- Derino mokytojo  metodinės ir kitos veiklos  fiksavimą. 

Siūloma tobulinti:  

- ugdymo formas, skatinančias teigiamą mokinių motyvaciją ir iniciatyvą, 



- standartizuotų užduočių kūrimą pagal mokinių pasiekimų lygmenis, 

- dalykinės pagalbos teikimo mokiniams sistemą, 

- darbo su gabiais mokiniais metodiką, 

- ieškoti naujų bendradarbiavimo formų su partneriais, nes aktyvus bendradarbiavimas yra svarbus faktorius spręsti iškilusias mokinių problemas, kuriant 

bendruomenės santykius, 

- siekti, kad mokiniai ir kiti gimnazijos bendruomenės   nariai gerbtų normas, dėl kurių susitarta, jų laikytųsi ir atpažintų jų pažeidimus, 

- mokytojų  pasitarimuose nuolat aptarti naujus ŠMM dokumentus ir  metodines naujoves. 

 

2013-2014m.m. gimnazijoje platusis auditas atliktas gruodžio mėn. Gauti rezultatai pristatyti Išplėstiniame vadovybės pasitarime. Darbo 

grupė išskyrė stipriuosius ir silpnuosius gimnazijos aspektus. 

 Geriausiai vertinama:  1.1.2. Tradicijos ir ritualai (3,5) , 4.4.3 profesinis švietimas (3,4), 5.3.1. Valdymo demokratiškumas (3,4),1.1.5. Mokyklos 

atvirumas ir svetingumas (3,2),  4.2.3. Socialinė pagalba (3,2), 5.4.2. Dėmesys personalui (3,2). 

Lyginant su 2012m. tyrimo rezultatais, pokyčiai nedideli (iki 0,6) . Didžiausi pokyčiai: 4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas (-0,6), 1.1.1. 

Vertybės, elgesio normos, principai (0,4), 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (0,4),  2.1.4. Pasirenkamosios programos (0,4), 4.3.2. Gabių vaikų 

ugdymas (0,4). 

2014m. pavasarį darbo grupė atliko problemų krepšelio " Gimnazijos kultūra " analizę, naudojant www.tamo dienyne pateikta apklausa. Nagrinėjimui 

pasirinkta viena stipriausių gimnazijos sričių. Pateikiamas teiginių vertinimų reitingavimas nuo labiausiai "Visiškai sutinku" iki "Visiškai nesutinku". 

Remiantis apklausos rezultatais nutarta: 

1. Reikėtų labiau įtraukti vietos bendruomenę į  gimnazijos renginius. 

2. Tobulintinas moksleivių ir mokytojų pasiekimų, laimėjimų skatinimas. 

3. Gerinti santykius tarp mokytojų ir gimnazijos personalo (sargų, valytojų, rūbinės, valgyklos darbuotojų.) 

4. Organizuoti seminarą, kaip motyvuoti, sudominti mokinius. 

 

Svarbi gimnazijos prioritetų įgyvendinimo forma per inovacijų, kultūrines sritis – projektinė veikla. Projektinės grupės veikla buvo gana aktyvi, 

pritraukianti lėšas: 

 
II. Respublikiniai projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo, 

dalyvaujantys 

mokytojai 

Finansavimas 

(gautas ar ne), 

Organizatorius Pastabos 

1.  Lietuvos moksleivių ir jaunimo 

dainuojamosios poezijos festivalis-
konkursas ,,Mano senas drauge...“ 

Vyksta 

Nuo 2011m. 

A.Totilas 

D.Tamošiūnienė  
Gauta 1100lt 

 Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo 

meninio ugdymo 
projektas - meno 

projektas  

2.  „Kanapėlės“ veiklai 2013m  K.Nainienė 
Gauta 1700lt 

 Panevėžio 
savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo 
meninio ugdymo 

projektas - meno 

kolektyvo veiklos 
projektas 

3.  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra 

2012 -2014m 

 

D.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnienė 

 Lietuvos 

mokinių 

Ugdymo karjerai 

kryptis 

http://www.tamo/


bendrajame lavinime ir 

profesiniame mokyme“ 

informavimo 

ir techninės 

kūrybos 

centras 

4.  Ugdymo karjerai stebėsenos 
informacinė sistema (UKSIS)  

2013m. 
vasaris 

D.Tamošiūnienė 
A.Balčiūnienė 

  Ugdymo karjerai 
kryptis 

5.  Vertimų ir iliustracijų „Tavo 

žvilgsnis“ projektas-konkursas 
(anglų k. ir rusų k., iliustracijų) 

2013-2014m I. Mazarevičienė  Vaikų 

kūrybinės 
iniciatyvos 

fondas 

 

6.  Jaunimo dėjos Europai 2013m. 

lapkritis 

D.Tamošiūnienė 

 
 Lietuvos 

moksleivių 
sąjunga 

Tarptautinis projektas, 

skirtas aplinkosaugai 
bei energetikai  

 

II. Savivaldybės organizuojami projektai. 

Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas 

asmuo 

Finansavimas 

(gautas ar ne) 

Organizatoriu

s 

Pastabos 

7.  Gimnazija- gyvoji jaunimo tautinės 
kultūros versmė 

2014m. 
gegužė 

D.Tamošiūnienė  Gauta: 
5000lt. 

 Skirtas “Panevėžys – 
kultūros sostinė 2014” 

8.  Mes kartu 2013m. J.Briedienė Gauta: 700lt  Vaikų socializacijos 

programa. 

9.  Šokam Zumba,  
skirtas Sveikatingumo metams 2013   

 

2013m. 
spalis 

D.Virbickienė 
A.Čebatoriūnienė 

 Panevėžio 
miesto 

savivaldybė 

VSB 
(Visuomenės 

sveikatos 

biuras) 

 

10.  Jaunųjų literatūros kūrėjų tribūna 

,,Nevėžis“ 

2014m. 

gegužė 

R.Dautartienė, 

S.Motiejūnienė 

 

 Panevėžio 

apskrities 

G.Petkevičait
ės-Bitės 

viešosios 

bibliotekos 
Juozo Urbšio 

visuomeninės 

minties ir 
kultūros 

centras,  

savaitraštis 
„Panevėžio 

balsas“, 

regiono radijo 
stotis 

„Pulsas“ 

Dalyvavo  

Greta Abromavičiūtė 

(IVh) 
Meda Džiugaitė (IIa) 

 
IV.Projektai, konkursai gimnazijoje. 

Eil.Nr. Projektas Vyksta Atsakingas asmuo Finansavimas 

(gautas ar ne) 

Organizatorius Pastabos 

1.  Projektinių darbų pristatymas Balandžio mėn.  D.Tamošiūnienė 
MC vadovai 

- Ugdymo 
plano darbo 

grupė 

Dalyvauja I-III 
gimnazijos klasės 

2.  Integruotas dorinio ugdymo 2013m. A.Bražionytė, -  Su Tiberiados 



(tikybos -etikos) ir profesinio 

orientavimo projektas 

“Pašaukimas. Kas tai?” 

pavasaris J.Briedienė 

 L Kasiulytė 

A.Balčiūnienė 

brolija  

3.  Quo vadis, Domine? “( ,, Kur eini, 

Viešpatie?“) 
Skirtas Tikėjimo metams 2013 

2013m. D.Tamošiūnienė 

A.Bražionytė, 

-  Dalyvauja I-IV 

gimnazijos klasės 

4.  Sveikatingumo metai  2013 

 

2013m. J.Briedienė 

D.Virbickienė 
A.Čebotariūnienė 

-   

5.  Lietuvos ir Europos šalių tarmės 

Skirtas Tarmių metams 2013 

2013m. R.Majauskienė  -   

6.  Protų  mūšis “Žagrenis”,  
taikant www.etest.lt, pagal Gabių 

mokinių ugdymo darbo grupės 

parengtas užduotis 
 

Vyksta nuo 
2010m. 

D.Tamošiūnienė - Gabių 
mokinių 

ugdymo darbo 

grupė 

Gabiems 
mokiniams  

7.  Žinių viktorina “100 pakopų” Vyksta nuo 

2012m. 

D.Tamošiūnienė - Gabių 

mokinių 
ugdymo darbo 

grupė 

Gabiems 

mokiniams  

8.  Integruotas dalykų  projektas 

“Laiko keliu” 
2012m.-“Nuo antikos” 

2013m.-“Viduramžiai” 

2014m.- “Renesansas” 

2014m. 

kovas       

D.Tamošiūnienė, 

MC vadovai 

- MC Dalyvauja I-IV 

gimnazijos klasės 

9.  Liftas 2014m. 

vasaris 

D.Tamošiūnienė, 

L.Kuokalienė 

- DNB banko 

edukacinio 

projekto 

„Liftas“ 

verslumo 

pamoka 

Dalyvauja I 

gimnazijos klasės 

10.  „ Prašau, ačiū, atsiprašau! 
Kartokime šeimose šiuos 

žodžius”, skirtas Šeimos metams 

2014 
 

2014m. A.Bražionytė, 
J.Briedienė 

-  Skirtas I-III klasių 
mokiniams ir 

gimnazijos 

bendruomenei. 

11.   2014m.- iškilaus lietuvių 

literatūros pradininko Kristijono 
Donelaičio metai 

2014m.  

R.Kazakevičiūtė 
 

- Poemos 

„Metai“ 
autoriaus 

300-osios 

gimimo 
metines  

 

Skirtas I-IV klasių 

mokiniams ir 
gimnazijos 

bendruomenei. 

12.  Tyrėjo diena 2014m. 

gegužė 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

-  Skirtas II klasių 

gimnazistams 

13.  Poezijos pavasaris 2014 
 

2014 m.m. 
 

Vykdomas nuo 

1974m. 

D.Tamošiūnienė 
 

 

- 

 

 Skirtas I-IV klasių 
mokiniams ir 

gimnazijos bei 

miesto 
bendruomenei. 

14.  Aplinkosaugos žinių viktorina  

„Mums rūpi Žemės likimas“, 
skirta Žemės dienai 

2014 

Kovo 23d. 

D.Tamošiūnienė,  

L.Kuokalienė 

-  Skirtas II klasių 

gimnazistams 

http://www.etest.lt/


 

 

 Visada teigiama, kad mūsų bendruomenės išskirtinė veikla, savitas „veidrodis“ neformalus ugdymas, tradicinių renginių propagavimas.  

 

2013-2014 m.m. gimnazijoje veikė 16 neformaliojo ugdymo užsiėmimų:  

Ugdomi (-os): 

Būrelių  

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Procentinė 

 išraiška 

16 68,5 % 

meninai gebėjimai 7 38 55,47 

įvairios kompetencijos  5 22 32,12 

sportiniai gebėjimai 3 4,5 6,57 

lyderystės gebėjimai 1 4 5,84 

 

Svarbiausi atlikti darbai: 

 Gimnazijos liaudies šokių ansamblis „Kanapėlė“ dalyvavo respublikinėje 2014 m. Dainų šventėje „Čia mūsų namai“ (mokytoja K. Nainienė) 

 Vykdytas projektas „Gimnazija- gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė“, pagal miesto projektą „Panevėžys – kultūrų sankirta“ ir kuris yra 

„Panevėžys-2014 m. kultūros sostinė“ vienas iš renginių. Maironio take išrašytos Maironio eilės bei stenduose pateikta informacija apie Lietuvą, Latviją, 

Estiją, Norvegiją, Švediją (mokytojos I.Žvinakienė, R.Majauskienė) 

 Parengtos literatūrinės kompozicijos gimnazijos šventėms: 

 “Jaunystės sparnai”, skirta S.Nėries gimtadienio šventei (mokytojos A.Levickienė ir R.Karašienė); 

 „Romeo ir Džiuljeta“ pagal V.Šekspyrą,   skirta integruotam dalykų projektui „Renesansas“ ir gimnazijos Vardo dienai (mokytojos A.Levickienė ir 

R.Karašienė).; Poezijos spektaklis  „Pasiklydęs vidurnakčio saksofone“, pagal A.Mikutos poeziją., skirtas Poezijos pavasario festivaliui (mokytojos 

A.Levickienė ir R.Karašienė). Parengtos spektaklių programėles. 

 

 Suorganizuoti sporto renginiai: 

Žemkalnio Futbolo lyga (ŽFL) (vadovas Audris Palšys) 

Žemkalnio krepšinio lyga (ŽKL) (vadovas Česlovas Plaščinskas) 

Mergaičių krepšinio lyga (ŽMKL) (vadovė Rita Rakutienė) 

Žemkalnio tinklinio lyga (ŽTL) (vadovė Diana Virbickienė) 

Susitikimas su Lietuvos krepšinio legendomis Vladu Garastu, Modestu Paulausku bei  su Panevėžio "Lietkabelio" krepšininkais, pagal projektą "BEKO-

LKL DIENA MOKYKLOJE" (vadovai Rita Rakutienė, Česlovas Plaščinskas). 

Susitikimas su FK ,,Ekranas‘ futbolininkais (Lyderių klubo vadovė D.Mulevičienė) 

Susitikimas su gimnazijos dviratininkėmis, LR rinktinės narėmis (Lyderių klubo vadovė D.Mulevičienė). 



 

 Lyderių klubui vadovavo mokytoja Daiva Mulevičienė. Buvo suorganizuota šokių vakarai, Saldžiaturgis, Gerumo akcija, chorų karai, 

sukurtas filmukas, visus metus vyko klasių lenktyniavimas.  

Ugdymo karjerai veikla (koordinatorė mokytoja Alvyda Balčiūnienė) įtraukė bendruomenę, tėvus-mokytojus-vaikus į karjeros planavimo, 

profesinio orientavimo veiklą. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su KTU, LEU, vyko Karjeros dienos, tėvų švietimas. Šiais metais sukurtas 

Ugdymo karjerai etatas ir mokytoja galės toliau tęsti sėkmingai įsibėgėjusią ugdymo karjerai veiklą. 

 

 Kasmet administracija stengiasi atnaujinti pagal galimybes mokyklos erdves, kabinetus. Per vasarą iš paramos lėšų sutvarkytas naujo 

korpuso koridorius, išklota  nauja grindų danga  (linoleumas) muzikos ir istorijos kabinetuose, suremontuotas direktoriaus pavaduotojos kabinetas. Iš 

mokinio krepšelio lėšų įsigyta baldų, IT priemonių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SSGG analizė  
 

Stiprybės  2015 Silpnybės  2015 
Palankus gimnazijos bendruomenės mikroklimatas 

Puoselėjamos vertybės, savitos tradicijos, joms būdingas etosas, kultūrinis gyvenimas: 

 tradiciniai renginiai (S.Nėries minėjimas, Vardo dienos šventė, Poezijos 

pavasaris 

 stiprūs meniniai kolektyvai 

 mokiniams sudaromos sąlygos įvairiapusei popamokinei veiklai 

Valstybinių egzaminų laikymo ir išlaikymo rezultatai viršija respublikos vidurkį 

Taikomas mokymo diferencijavimas. 

Tenkinami daugumos mokinių poreikiai: didelis modulių ir pasirenkamųjų dalykų, NŠ 

pasirinkimas. 

Efektyvi mokinių socializacija. 

Aktyvi UK veikla 

Vykdomas mokyklos veiklos įsivertinimas 

Diegiamos informacinės technologijos (1 kompiuteriui tenka 3,5 mokiniai), įvestas 

internetas, elektroninis dienynas, bibliotekoje ir skaitykloje sudaromos sąlygos 

savarankiškam mokymuisi (8 kompiuteriai) 

Mokytojų kvalifikacija aukštesnė už miesto ir respublikos vidurkį  

Visi mokomieji kabinetai yra kompiuterizuoti ir turi prieigą prie interneto.  

Veikia elektroninis dienynas. 

Žemėja ugdymo kokybė:  

 pažangumas krito nuo 85,7 (2013) iki 83,3 (2014) procentų; 

 prastėja ateinančių mokinių motyvacija; 

 neišnaudojamas mokinių žinių bei gebėjimų diferencijavimo 

galimybės; 

 Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais galimybės; 

 Mokytojų darbo kokybė ne visada atitinka reikiamą kvalifikaciją; 

  Silpna materialinė bazė: 

Kapitalinio remonto darbams atlikti būtina apie 2,5 mln. litų  

 

 

  

 

 

Galimybės  2015 Grėsmės  2015 
Gimnazijos strateginio plano vykdymas 

Mokymo priemonių, naujų technologijų, atnaujintų laboratorijų efektyvesnis 

panaudojimas tiriamiesiems darbams, eksperimentinei veiklai 

Mokinių poreikio, interesų analizavimas ir tenkinimas 

Darbas su gabiais mokiniais; 

Aktyvesnis mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, konkursuose. 

Išlaikoma ugdymo kokybė 

Ugdymo proceso organizavimo lankstus modeliavimas  

Informacijos apie gimnazijos veiklą sklaida 

Aktyvesnė aukštos kvalifikacijos mokytojų veikla. 

Bendradarbiavimo su tėvais įvairinimas 

Materialinės bazės stiprinimas 

Mokinių pamokų lankomumo kontrolė 

Naudojama elektroninė tvarkaraščio kūrimo ASC programa, WIFI ryšio naudojimas 

Demografiniai pokyčiai: 

 mažėja ateinančių į gimnaziją mokinių skaičius 

Konkurencija 

 yra 6 gimnazijos 

Ugdymo kokybės kritimas 

 ateina prastesnio paruošimo mokiniai 

 aplinkos finansavimo stoka 

 mažėja mokinių mokymosi motyvacija 

 

Kylančios socialinės problemos 

 Mažėjantis mokinių tapatumo jausmas gimnazijai 

 

 

 



VALDYMO PROGRAMA  

 
Veiklos tikslai ir uždaviniai: 
 Siekiant aukštesnės ugdymo kokybės, ugdymą organizuoti ir vykdyti remiantis mokslinių tyrimų, inovacijų plėtojimu, ugdyti šiuolaikinių 

technologijų lygį atitinkančias kompetencijas.  

1. Tobulinti ugdymo procesą taikant inovatyvius mokymo(si) metodus, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilių 

2. Mokinių kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinių technologijų lygį, tobulinimas. 

3. Mokinių tiriamosios, projektinės veiklos darbų vertinimo ir įsivertinimo veiksmingumas. 

 

Eil.Nr. Priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1. Vadovavimas mokytojų kolektyvui 

Mokytojų tarybos posėdžiai 
1.1. Dėl „Inovatyvių mokymo metodų taikymo“ 2015-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.3. Dėl veiklos programos 2015 m. pristatymas 2015-01 Direktorius Artūras Totilas 

1.4.  Dėl I –ojo pusmečio rezultatų 2015-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.5. Dėl Šimtadienio šventės  2015-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.6. Dėl  mokinių projektinių darbų, tiriamosios veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo 

2015-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.7. Dėl klasių vadovų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimo 2015-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.8. Dėl pasiruošimo 2015-2016 m.m.  2015-06 Direktorius Artūras Totilas 

1.9. Dėl mokytojų darbo krūvio 2015-2016 m.m. 2015-06 Direktorius Artūras Totilas 

1.10. Dėl 1,3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę 2015-06 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Simas Greviškis,  

1.11. Dėl klasių vadovų veiklos: tėvų (globėjų) švietimas, 

informavimo 

2015-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.12. Dėl dalykų teminio planavimo 2015-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.13. Dėl „MC 2013-2015 m.m. veiklos įsivertinimo“ 2015-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.14. Dėl gimnazijos savęs vertinimo: problemų krepšelio 

analizė 

2015-06 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.15. Dėl darbo su gabiais mokiniais  2015-08 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.16. Dėl 2014-2015 m.m. ataskaitos ir uždavinių 2015-2016 

m.m. 

2015-08 Direktorius Artūras Totilas 

1.17. Dėl Brandos egzaminų rezultatų  2015-08 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 



1.18 Dėl Ugdymo turinio planavimo 2015-08 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.19 Dėl Ugdymo plano 2015-2017m.m. 2015-08 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.20 Dėl 2016m.  Veiklos programos projekto rengimo 2015-12 Direktorius Artūras Totilas 

 

 

   

2. Vadovybės pasitarimai 
 

2.1. Dėl tėvų susirinkimo. 2015-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis, Danguolė 

Tamošiūnienė 

2.2. Dėl gimnazijos Vardo dienos 2015-01 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.3. Dėl Šimtadienio šventės 2015-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.4. Dėl viktorinos „100 pakopų“ 2015-01 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.5. Dėl individualaus plano 2015-2017 m.m. tyrimo 

pristatymo 

2015-02 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.6. Dėl projektinių darbų, tiriamųjų darbų vertinimo ir 

įsivertinimo 

2015-02 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.7. Dėl tyrimo „Tėvų (globėjų) švietimo, informavimo. 

Situacijos analizė“ 

2015-02 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.8. Dėl WIFI ryšio naudojimo ugdymo procese galimybių 

gimnazijoje 

2015-02 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.9. Dėl metodinės dienos „Kolega-kolegai“ organizavimo 2015-02 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.10. Dėl metodinio bendradarbiavimo formų įvairovės su 

progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis 

2015-02 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.11. Dėl apklausos „Bendradarbiavimo strategijų taikymas 

pamokose“ 

2015-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.12. Dėl metodinės dienos „Kolega-kolegai“ aptarimo.  2015-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.13. Stebėtų pamokų analizė.  

„Kasdienės veiklos planavimo koregavimas atsižvelgiant 

į mokinių gebėjimus“ 

2015-03 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.14. Dėl ekonomikos įskaitos II klasių mokiniams rezultatų 2015-03 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.15. Dėl Ugdymo karjerai  mėnesio aptarimo 2015-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.16. Dėl neformaliojo ugdymo organizavimo gimnazijoje. 

Poreikių tyrimo aptarimas 

2015-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.17 Dėl abiturientų pasirinkimo laikyti valstybinius ir 

mokyklinius brandos egzaminus, įskaitas 

2015-03 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.18. Dėl mokytojų krūvio paskirstymo projekto rengimo 2015-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 



 

2.19  Dėl pasirengimo Poezijos pavasariui. 

 

2015-03 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.20. Dėl mokinių mokymosi I-III-ose gimnazijos klasėse 

(Atvirų durų dienos problemų analizė) 

2015-04 

 

Direktorius pavaduotojai ugdymui Simas Greviškis, Danguolė 

Tamošiūnienė,  

2.21. Stebėtų pamokų analizė.  

„Dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo ir įsivertinimo 

tikslingumo“ 

2015-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.22. Dėl II-ojo „signalinio“ pusmečio.  

 

2015-04 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.23. Dėl 2015-2016m. tvarkaraščio projekto pristatymo 2015-04 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.24. Dėl Ugdymo plano 2015-2016m.  projekto pristatymo 2015-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.25. Klasių vadovo pareigybių aprašo tobulinimo 2015-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.26. Stebėtų pamokų analizė. 

„Dėl inovatyvių mokymo metodų taikymo (grįžtamoji 

kontrolė)“ 

2015-04 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.27. Dėl klasių vadovų veiklos 

„Klasių teminių valandėlių analizė“ 

2015-05 Direktorius pavaduotojai ugdymui Simas Greviškis, Danguolė 

Tamošiūnienė 

2.28. Dėl abiturientų pasirengimo Brandos egzaminams 2015-05 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.29. Dėl ugdymo proceso organizavimo birželio mėn. 2015-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.30. Dėl mokymosi erdvių naudojimo 2015-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.31. Dėl 1-ųjų klasių komplektavimo. 2015-05 Direktorius Artūras Totilas 

2.32. Dėl mobilių grupių III-iose gimnazijos klasėse 2015-05 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.33. Dėl pirmūnų, olimpiadų, konkursų nugalėtojų 

apdovanojimų 

2015-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.34. Dėl mokslo metų užbaigimo 2015-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.35. Dėl atleidimo nuo kūno kultūros, meninio ugdymo 

pamokų 

2015-09 Direktorius Artūras Totilas 

2.36. Dėl II klasės mokinių, kurie nesimokė ekonomikos, 

įskaitos organizavimo 

2015-09 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.37. Dėl klasių auklėtojų veiklos planavimo analizės. 2015-10 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, Simas 

Greviškis, Danguolė Tamošiūnienė 

2.38. Dėl I gimnazijos klasių mokinių mokymosi stiliaus 

tyrimo pristatymo 

2015-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.39. Dėl 1-ųjų klasių adaptacijos. 2015-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 



  psichologė Renata Gataveckaitė 

2.40. Dėl olimpiadų I etapo organizavimo. 2015-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.41. Dėl pagalbos mokiniams teikimo  2015-10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.42. Dėl pasirengimo Salomėjos Nėries gimtadienio šventei. 

 

2015-10 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.43 Dėl partnerystės su kitomis mokyklomis 2015-12 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.44. Dėl „signalinio“ pusmečio. 2015-12 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, Simas 

Greviškis 

2.45. Dėl Veiklos programos 2016 m. projekto rengimo 2015-12 

 

Direktorius Artūras Totilas 

 

 Numatomi sėkmingo programos tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- Atlikti tyrimus dėl projektinės veiklos, tiriamosios veiklos vertinimo ir įsivertinimo tikslingumo  

- Taikomi inovatyvūs mokymo(si) metodai (projektai, moksliniai tyrimai, naudojamos vidaus bei išorės edukacinės aplinkos) , 

bendradarbiavimo strategijos; 

- Geras gimnazijos mikroklimatas, sudaromos sąlygos lyderystei,  aktyvi mokinių savivalda ir iniciatyvūs tėvai; 

- Pamokose tikslingai naudojamas WIFI ryšys; 

- Didėja mokinių mokymosi motyvacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ugdymo turinio įgyvendinimo programa 
 

 

Uždaviniai: 
- Mokinių specialiųjų gabumų identifikavimas ir ugdymo turinio formavimas(gabių ir mokymosi sunkumų turinčių mokinių ugdymas); 

- Pagalbos mokymosi motyvacijos stokojantiems mokiniams teikimas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1.   Ugdymo plano rengimas.   Iki  

2015-08-30 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Ugdymo plano rengimo grupė 

1.1. Įkurta Ugdymo plano rengimo grupė parengia projektą ir jį pristato Metodikos 

centruose. 

Kovas 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė  

1.2. Parengtas Ugdymo planas pristatomas mokiniams. Balandis Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė  

1.3. Parengtas ugdymo planas pristatomas Mokytojų tarybai. Birželis 

Rugpjūtis 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė  

1.4. Mokinių poreikių tyrimas. 2 kartus per 

metus 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Simas Greviškis 

2.   Mokytojų kompetencijų ugdymas(is). Visus metus Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Simas Greviškis, 

Danguolė Tamošiūnienė 

3.1.   Kvalifikacijos reikmių tyrimas ir pagal galimybes, tenkinimas Gruodis– 

sausis 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Simas Greviškis 

 

 3.2.   Seminarai mokytojams pagal gimnazijos prioritetus    

Visus metus  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  Danguolė Tamošiūnienė 

 

 

 

3.3.  Dalyvavimas darbo grupėse rengiant įvairios srities projektus. Visus metus Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė, 



Metodikos taryba 

3.4.  Perspektyvinės mokytojų kvalifikacijos programos koregavimas. Sausis Direktorius Artūras Totilas 

 

4.  Individuali pagalba mokytojui. Visus metus Direktorius Artūras Totilas 

Metodikos taryba,  

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

4.1. Jaunų specialistų  individualios konsultacijos. 

      4.2.  Saviugdos klausimų aptarimas. 

4.3. Pagalba naujiems specialistams. 

      4.4. Sąlygų sudarymas patirties sklaidai. 

      4.5. Rengimasis atestacijai arba kvalifikacinės kategorijos atitikties patvirtinimui. 

 

5. Mokytojų atestacija. Visus metus Direktorius Artūras Totilas 

5.1. Mokytojų kvalifikacijos saviugdos (bendradarbiavimas su miesto 

mokyklomis partnerėmis siekiant įgyvendinti mokymosi turinio tęstinumą bei 

pereinamumą, virtualios mokymo aplinkos kūrimo, bendradarbiavimo strategijų 

taikymas) ir atestacijos poreikio tyrimas. 

 

Visus metus 

 

Gimnazijos vadovybė,  

Metodikos taryba,  

Atestacinė komisija 

5.2. Atestacinės komisijos posėdis. Kartą per 

pusmetį 

Direktorius Artūras Totilas 

6.  Įsivertinimo grupė   

1. Platusis auditas 

2. Problemų krepšelio sudarymas ir analizė. 

 

Gruodis 

Visus metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  

Danguolė Tamošiūnienė 

7. Ugdymo turinio individualizavimas. Visus metus Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

7.1.Ugdymo kaitos poreikio tyrimas. Visus metus Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

7.2. Pasirinktų mokomųjų dalykų keitimo galimybės. Sausis  

birželis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Simas Greviškis 

7.3.  1-4 gimnazijos klasių mokinių ugdymo rezultatų analizė ir tendencijų 

nustatymas. 

Sausis  

birželis 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Simas Greviškis, klasių auklėtojai 

 7.4. 2 kl. mokinių individualaus mokymosi plano sudarymas Kovas 

Balandis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Simas Greviškis, klasių 

auklėtojai 

8. Bendradarbiavimas su tėvais. 

 

Visus metus Direktorius Artūras Totilas 



8.1. Informavimas apie signalinio pusmečio rezultatus. Lapkritis 

balandis 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Simas Greviškis, klasių vadovai 

8.2.  Mokinių mokymosi pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatų analizė.  Sausis 

Gegužė  

Birželis 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė,  

Simas Greviškis, klasių vadovai 

 8.3.  Atvirų durų dienos 

 

Gegužė 

lapkritis 

Gimnazijos direktorius Artūras 

Totilas, dalykų mokytojai 

8.4. Egzaminų pasirinkimo galimybės, egzaminų organizavimo tvarka; Sausis 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Simas Greviškis, IV 

klasių vadovai 

8.5.  Ugdymo turinio individualizavimo esmė ir individualaus mokymosi plano 

pasirinkimo galimybės. 

 

Balandis   Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Simas Greviškis II-ų klasių 

vadovai 

8.6.Tėvų informavimas apie mokinių mokymąsi ir lankomumą  Visus metus Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui Simas Greviškis, 

Danguolė Tamošiūnienė  

8.7.  Bendruomenės informavimas apie vykdomas gimnazijoje patikras, 

diagnostinius testus ir gimnazistų pasiekimus konkursuose, turnyruose, 

olimpiadose internetiniame gimnazijos tinklalapyje. 

Visus metus Direktoriaus pavaduotojai  

ugdymui 

 

Numatomi sėkmingo programos tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- 70 proc. pamokų taikomos bendradarbiavimo strategijos, inovatyvūs mokymo metodai  

- Teikiama pagalba individualizuojant, diferencijuojant pagal ugdymo turinį pastebėtus mokinių specialiuosius gebėjimus;                      

- Aktyvesni tėvai (globėjai), vykdomas Tėvų švietimas 

- Tikslinga tiriamoji, projektinė veikla. 

   

 



Metodikos tarybos veikla 
 

I. Metodikos tarybos veiklos turinys 

1. Tikslas. Mokymo ir mokymosi kokybės gerinimas. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Data 

(mėn.) 

Atsakingas 

1.1.  Tobulinti ugdymo procesą taikant inovatyvius  mokymo(si) metodus, akcentuojant ugdymo programų rengimą ir taikymą 

skirtingiems mokymosi stiliams ir ugdymo formoms. 

 1.1.1. Ugdymo programų, modulių, pasirenkamųjų dalykų, ilgalaikių planų 

rengimo tvarkos aptarimas 

06 

08 

GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.1.2. MT ir MC veiklos programų rengimas, derinimas 06 

08 

GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.1.3. Metodinė ugdymo proceso planavimo savaitė 

1.1.4. (2014-2015m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo ilgalaikių planų 

koregavimas, derinimas) 

09 

I sav. 

 

MC vadovai, 

D.Tamošiūnienė 

1.1.5. I klasių mokinių mokymosi stilių nustatymas ir aptarimas su dėstančiais 

mokytojais 

09 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.1.6. Pamokos metodų parinkimo ypatumai, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, 

mokymosi stilius. (posėdžiai, pasitarimai) 

I 

pusmetis 

MC vadovai 

1.1.7. Tarpusavio pamokų lankymas, problemų aptarimas Visus 

metus 

MC vadovai 

1.1.8. Seminarų organizavimas, lankymas, sklaida MC nariams Visus 

metus 

MC vadovai 



1.1.9. MT posėdis „Užduočių rengimas, atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius“ 12 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.1.10. MT posėdis „Inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pamokose“ 05 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.2.   Tobulinti kasdienės veiklos planavimą 

 

  

 1.2.1. Ilgalaikius teminius planus suvesti į el.dienyną  www.tamo.lt  09 MC vadovai, Dalykų 

mokytojai 

1.2.2. Koreguoti teminius planus el.dienyne www.tamo.lt  Visus 

metus 

MC vadovai, dalykų 

mokytojai 

1.2.3. Tobulinti kasdienius pamokų planus, atsižvelgiant į mokinių mokymosi 

gebėjimus bei mokymosi stilius. 

Visus 

metus 

MC vadovai, dalykų 

mokytojai 

1.2.4. Metodikos tarybos posėdis „Dėl metodinės dienos „Kolega-

kolegai“aptarimo“ 

02 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.2.5. Seminaro organizavimas „Mokinių elgesio problemos“ 02-03 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.2.6. MT posėdis „Mokytojo kasdieninės veiklos planavimas: sėkmės ir 

problemos“ 

06 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

1.3. Įsivertinti Metodikos tarybos ir Metodinių centrų veiklą 

 1.3.1. Įsivertinimo ataskaitos formos rengimas 09 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

 1.3.2. Įsivertinimo ataskaitų pristatymas 05 MC vadovai 

 1.3.3. Įsivertinimo ataskaitų 06 GMT, 

D.Tamošiūnienė 

 

 

http://www.tamo.lt/
http://www.tamo.lt/


Sėkmės rodikliai: 

 60 proc. mokytojų kuria standartizuotas užduotis pagal mokinių pasiekimų lygius. 

 60 proc. mokytojų taiko aktyvius mokymo metodus pamokose. 

 Mokytojai bendradarbiauja planuojant kasdieninę veiklą pamokose ir neformaliajame švietime. 

 

2. Tikslas. Darbo su ypatingų poreikių mokiniais organizavimas 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Data 

(mėn.) 

Atsakingas 

2.1. Tobulinti darbą su gabiais, motyvuotais mokiniais identifikuojant specialius gabumus ir formuojant ugdymo turinį. 

 2.1.1. Pasitarimas MC  „Dėl ugdymo turinio pritaikymo gabiems mokiniams“ 10 MC vadovai 

2.1.2. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų rengimas 04 MC vadovai 

2.1.3. Lyderystės ugdymas. Bendradarbiavimas su Lyderių klubu Visus 

metus 

MC vadovai 

2.1.4. Organizuoti protų mūšį „Žagrenis“. Užduočių rengimas  11 MC vadovai,  

Gabių mokinių ugdymo 

darbo grupė 

2.1.5. Organizuoti viktoriną „100 pakopų“. Užduočių rengimas. 02 MC vadovai,  

Gabių mokinių ugdymo 

darbo grupė 

2.1.6. Organizuoti dalykines olimpiadas gimnazijoje, dalyvauti miesto dalykinėse 

olimpiadose. 

Visus 

metus 

MC vadovai,  

 

2.1.7. Skatinti mokinius dalyvauti konkursuose mieste, respublikoje Visus 

metus 

Dalykų mokytojai 



2.2.Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, stiprinti mokymosi motyvaciją darbe su turinčiais mokymosi sunkumų mokiniais: 

išorinės ir vidinės motyvacijos skatinimas (tinkamos edukacinės aplinkos, sudaromos sąlygos patirti sėkmę).  

 

 2.1.8.  Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų rengimas 04 MC vadovai 

2.1.9. Pasitarimas MC dėl ugdymo turinio pritaikymo mokymosi sunkumų 

turintiems  mokiniams 

10 MC vadovai 

2.1.10. Teikti konsultacijas, individualizuoti ugdymo procesą pamokoje pagal 

poreikį 

Visus 

metus 

Dalykų mokytojai 

2.1.11. Teikti savalaikę informaciją Vaiko gerovės komisijai Visus 

metus 

Dalykų mokytojai 

2.1.12. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, siekiant didinti mokinių mokymosi 

motyvaciją 

Visus 

metus 

GMT, D.Tamošiūnienė 

2.1.13. Tėvų švietimo programos rengimas Visus 

metus 

Darbo grupė, 

D.Tamošiūnienė  

2.2. Įsivertinti Metodikos tarybos ir Metodinių centrų veiklą.  

 2.2.1. Metodikos tarybos posėdis „Dėl mokytojo veiklos įsivertinimo procedūrų ir 

formų“ 

09 GMT, D.Tamošiūnienė 

 2.2.2. Įsivertinimo ataskaitų pristatymas 05 MC vadovai 

 2.2.3. Metodikos tarybos posėdis „Dėl mokytojo veiklos įsivertinimo. Veiklos 

analizė“  

06 GMT, D.Tamošiūnienė 

 2.2.4. Įsivertinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą. 06 GMT, D.Tamošiūnienė 

 2.2.5. Įsivertinti mokytojo veiklos sėkmingumą 06 GMT, D.Tamošiūnienė 

Sėkmės rodikliai: 

 60proc. mokytojų kuria standartizuotas užduotis pagal mokinių gebėjimus. 

 60 proc. mokytojų individualizuoja, diferencijuoja ugdymo turinį, užduotis. 

 Mokytojai bendradarbiauja su Vaiko gerovės komisija. 

 Parengta Tėvų švietimo programa 



3.Tikslas. Klasės vadovų veiklos tobulinimas siekiant užtikrinti  efektyvesnį darbą su tėvais mokinių mokymosi, lankomumo klausimais. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Data 

(mėn.) 

Atsakingas 

3.1. Klasės vadovų veiklos tobulinimas siekiant užtikrinti  efektyvesnį darbą su tėvais mokinių mokymosi, lankomumo klausimais. 

 3.1.1. Tėvų švietimo programos rengimas Visus 

metus 

Darbo grupė,  direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D.Tamošiūnienė  

3.1.2. Bendradarbiavimas su I klasių bei naujokų mokinių tėvais (globėjais) dėl 

sėkmingos adaptacijos 

09 I klasių vadovai, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D.Tamošiūnienė  

3.1.3. Apskrito stalo diskusija skirta žalingų įpročių prevencijai 11 I-II klasių vadovai, 

soc.pedagogė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D.Tamošiūnienė  

3.1.4. Lankstinuko „Tėvų pagalba mokantis“  tėvams rengimas ir viešinimas 01 I-II klasių vadovai, 

soc.pedagogė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D.Tamošiūnienė 

3.1.5. II ir IV klasių tėvų (globėjų) supažindinimas su PUPP organizavimo tvarka 

bei įskaitų ir Brandos egzaminų organizavimo  ir vykdymo aprašu. 

01 direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

3.1.6. Organizuoti teminius tėvų (globėjų)susirinkimus 2k. per 

metus 

direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

3.1.7.  II klasių tėvų (globėjų) supažindinimas su mokinio individualaus plano 

sudarymo galimybėmis 

04 direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

3.1.8. Tėvų įtraukimas organizuojant ir dalyvaujant Karjeros dienoje 03 UK koordinatorė 

A.Balčiūnienė, Klasių 



vadovai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D.Tamošiūnienė 

3.1.9. Bendradarbiavimas su Tėvų forumu Visus 

metus 

UK koordinatorė 

A.Balčiūnienė, Klasių 

vadovai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D.Tamošiūnienė  

3.2. Organizuoti ir dalyvauti projektinėje veikloje 

 3.2.1. Tėvų (globėjų) įtraukimas į sveikatinimo projektus, renginius Visus 

metus 

D.Virbickienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D.Tamošiūnienė  

 3.2.2. Tėvų įtraukimas į klasės renginius Visus 

metus 

Klasių vadovai 

3.3. Įsivertinti  Klasių vadovų  veiklą.  

 3.3.1. Įsivertinti  Klasių vadovų  veiklą. Veiklų analizė. 05 Klasių vadovų MC 

vadovė D.Virbickienė 

 3.3.2. Metodikos tarybos veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo pristatymas 

Mokytojų tarybos posėdyje  

08 GMT, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D.Tamošiūnienė 

Sėkmės rodikliai: 

 50 proc. tėvų (globėjų) lanko susirinkimus, Atvirų durų dienas, dalyvauja klasių, mokyklos renginiuose. 

 90 proc. klasių vadovų rengia teminius Tėvų susirinkimus. 

 Ruošiami lankstinukai, švietimo informacija tėvams 

 

4. Tikslas. Informavimo sistemos bendruomenei, visuomenei bei bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis tobulinimas. 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Data 

(mėn.) 

Atsakingas 

1.1. Tobulinti Informavimo sistemą bendruomenei 

 1.1.1. Aktyvinti gimnazijos tinklalapio www.zemkalniogimnazija.lt bei veiklą Visus 

metus 

Mokytojai 

 1.1.2. Tikslingai naudoti el. dienyną informacijos sklaidai Visus 

metus 

Mokytojai 

http://www.zemkalniogimnazija.lt/


 1.1.3. Rengti lankstinukus, bukletus sėkmingo mokymosi tema Visus 

metus 

Metodikos taryba 

 1.1.4. Bendradarbiauti su įvairiomis informaciniais partneriais Visus 

metus 

Metodikos taryba 

4.2. Informavimo sistemos bendruomenei, visuomenei bei bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis tobulinimas ir vertinimas. 

 4.2.1. Bendradarbiauti su progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis I klasių 

mokinių pažangumo klausimais 

I pusmetis MC vadovai 

 4.2.2. MT posėdis „Dėl bendradarbiavimo su miesto progimnazijomis ir 

pagrindinėmis  mokyklomis“. 

02 Metodikos taryba 

 4.2.3. Renkama informacija apie baigusių gimnaziją mokinių tolesnį mokymąsi 08 Klasių vadovai 

4.3. Įsivertinti Metodikos tarybos ir Metodinių centrų veiklą 

 4.3.1. MT įsivertinimas. Ataskaitų pateikimas, jų analizė. 06 GMT, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D.Tamošiūnienė 

Sėkmės rodikliai: 

 Gimnazijos Metodikos taryba bendradarbiauja su kitomis mokyklomis 

 Aktyvus, informatyvus gimnazijos tinklalapis. 

 Leidžiami lankstinukai, bukletai 



 

Bendravimo-bendradarbiavimo programa 
 

 Tikslas – bendradarbiaujant su tėvais, visuomene, socialiniais partneriais tenkinti ugdytinių mokymosi poreikius, užtikrinant vienodų 

galimybių sudarymą, teikti visokeriopą pagalbą mokiniui. 

 

 Uždaviniai : 
1. Ryšių su savivalda stiprinimas, 

2. Ryšių socialiniais partneriais šalyje ir užsienyje stiprinimas,  

3. Klasių vadovų bendradarbiavimo su tėvais efektyvinimas. 

4. Efektyvinti Vaiko gerovės komisijos ir tėvų bendradarbiavimą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingas  

1. Ryšiai su sociakultūrine aplinka   

1.1. Bendradarbiavimas su gimnazijos rėmėjais, tėvais tikslu tobulinti gimnazijos ugdymo procesą, 

stiprinti materialinę bazę 

2015 Gimnazijos taryba,  irektorius 

Artūras Totilas 

1.2. Bendradarbiavimas su miesto, respublikos, užsienio partneriais, plėtojant ir ugdant bendrus 

projektus, ieškant inovacijų ugdymo procese, aktyvinant mokytojų ir mokinių savarankiškumą, 

keliant kvalifikaciją  

2015 Gimnazijos vadovybė, metodikos 

taryba, projektinės grupės  

1.3. Bendradarbiaujant su Panevėžio m. Policijos komisariatu, kitomis institucijomis, vykdyti 

prevencinį darbą pagal atskirą planą 

2015 Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Simas Greviškis, 

socialinė pedagogė  

1.4.  Bendradarbiauti su Panevėžio m. Pedagogų švietimo centru, leidyklos “Šviesa” mokymo 

centru, Švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis institucijomis vykdyti mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo programą:  

- pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Pedagogų švietimo centrais, turizmo agentūromis : 

Dėl programos “Didaktinės, psichologinės aktualijos šiuolaikinėje mokykloje; 

Dėl patrodos, skirtos Meilei Lukšienei organizavimo; 

Dėl edukacinės kelionės “Mokinių smurto prevencija” 

2015 Direktorius Artūras Totilas, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Simas Greviškis, Danguolė 

Tamošiūnienė 

1.5. Bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis: KTU, VPU, ŠU siekiant bendradarbiavimo 

profesinio orientavimo, metodinės-projektinės veiklos stiprinimui 

2015 Direktorius Artūras Totilas 

1.6. Bendradarbiauti su miesto progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis, organizuojant 

bendradarbiavimo renginius  

2015 

02, 10 mėn. 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė, MT, MC 

2.  Ryšiai su gimnazijos bendruomene   



2.1. Mokinių tėvų poreikių  tyrimai 2015 Danguolė Tamošiūnienė, Renata 

Gataveckaitė 

2.2. Tėvų švietimas per tėvų forumo, klasių tėvų komitetų veiklą pagal UK planą 2015 Alvyda Balčiūnienė 

2.3. Akcijų, projektų, konkursų, netradicinių renginių organizavimas, įtraukiant tėvus į šią veiklą 2015 Danguolė Tamošiūnienė, 

Renata Gataveckaitė, 

Jurgita Briedienė 

2.4. Individualūs pokalbiai su tėvais įvairiais vaikų ugdymo klausimais 2015 Klasių vadovai 

 

2.5. Individualūs pokalbiai su tėvais, kurių vaikai turi žalingų įpročių, linkusiais ir padarančiais 

nusižengimusvykdomas pagal Vaiko gerovės komisijos planą ir poreikius 

2015 Socialinė pedagogė  

3. Gimnazijos tėvų susirinkimai-konferencijos, atvirų durų dienos   

3.1.  I-ojo pusmečio 2013/2015 m.m. rezultatai, parama gimnazijai.  2015 

Sausis 

Vadovybė 

Klasių vadovai 

3.2. Supažindinimas su Brandos egzaminų tvarkos aprašu, su kalbų įskaitų nuostatais. 2015   

Sausis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Simas Greviškis, klasių 

vadovai 

3.3. Atvirų durų dienos. 2015  

balandis  

gruodis  

Direktorius Artūras Totilas 

3.4. Būsimųjų 1-ųjų gimnazijos klasių tėvų susirinkimas. 2015 

birželis 

Direktorius Artūras Totilas 

3.5. Tėvų susirinkimai: 2014/2015 m.m. ataskaita ir uždaviniai  2015/2016 m.m. (atskiriems 

koncentrams) 

Dėl individualaus ugdymo plano sudarymo 

Dėl egzaminių pasirinkimo 

2015 spalis Direktorius Artūras Totilas 

Klasių vadovai 

 

Direktoriaus pavaduotojas  

ugdymui Simas Greviškis 

3.6. Pasirengimas ugdymo turinio individualizavimui (2-ųjų gimnazijos klasių tėvų susirinkimas) 2015 

balandis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė 

3.7. Tėvų tarybos posėdžiai: 

- Dėl pasiruošimo naujiems mokslo metams 

 

- Dėl veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos  

2015 

birželis 

2015 

gruodis 

 

Direktorius Artūras Totilas 

3.8. Tėvų Forumo konferencijos, paskaitos, diskusijos 2015  

I k. per mėn. 

Mokytoja Alvyda Balčiūnienė 

4.  Projektinė veikla   

4.1. Parengiami ir organizuojami projektai, skirti LR Vyriausybės patvirtintiems: 

“2015m.- Lietuvos etnografiniįų regionų metai. 

 

Visus metus Projektinio darbo grupė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė 

4.2. Rengiami ir organizuojami integruoti dalykų projektai Visus metus Dalykų mokytojai 



4.3. Mokinių rengtų projektų gynimas 2015 

balandis 

Dalykų mokytojai 

 

Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- atliekami tyrimai, vykdomi projektai kartu su socialiniais partneriais 

- bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, miesto pagrindinėmis mokyklomis bei progimnazijomis; 

- puoselėjamas gimnazijos įvaizdis;  

- organizuojama  klasės valandėlė Panevėžio progimnazijų, pagrindinių mokyklų  8-ų klasių mokiniams; 

- vyksta Tėvų forumo renginiai, platinami lanktinukai tėvams aktualia tema; 

- organizuojama Metodinė diena su miesto mokyklų mokytojais, metodinių centrų atstovais. 

-Mokinių taryba dalyvauja Ugdymo plano rengime, ugdymo rezultatų aptarime.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagoginės-konsultacinės priežiūros programa 

 
Tikslas: 
Vykdyti mokytojų veiklos stebėseną, vertinant pamokos efektyvumą, taikant inovatyvius mokymosi metodus, teikiant pagalbą mokiniui. 

 
Uždaviniai: 
1. Vykdyti gimnazijos priežiūrą konsultuojant, analizuojant ir vertinant pamoką, kaip svarbiausią ugdymo kokybės grandį 

2. Numatyti pedagoginės – konsultacinės priežiūros  grafikus, stebėsenos rezultatų aptarimus. 

3. Sukauptus duomenis panaudoti ugdymo kokybei gerinti. 

 

1. Pedagoginė-konsultacinė priežiūra 
 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12 
Mokomieji kabinetai (metodinė 

medžiaga, mokymo priemonės, 

san.hig.reikalavimai) 

§   +   +   + 

Mokymo programos     + + +§ +   
Teminiai išplanavimai +   +   @+§   +§ 
Neformalusis ugdymas, veiklos 

programa 
    +  +    

Psichologinis ir fizinis mokinių 

saugumas 
§      + §   

Bandomieji egzaminai, baigiamieji 

egzaminai, įskaitos, testai 
§+ @ + + @+§ @+§     

Mokymas namuose § § § § § § § § § § 
Gimnazijos biblioteka ir moksleivių 

ugdymo poreikiai 
 +       +  

Gimnazijoje diegiamos inovacijos +       +  +§@ 
Vaikų mityba     §  §   § 
e-dienynas +§ +§ +§ +§ +§ +§ +§ +§ +§ +§ 
Moksleivių bylos      +§ +§    
Klasių auklėtojų darbo planai, darbo 

organizavimas 
+§    +§  +§    

Klasių pažangumas, lankomumas, 

drausmė 
+§   +§   +§   +§ 

Darbas su tėvais @+§  +  @   @+§ +  
Metodiniai renginiai + +  + + + + +  + 



Gimnazijos renginiai + + + + + + + + + + 

 
Gimnazijos direktorius Artūras Totilas (@) 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė(+) 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis (§) 

  

1. Mokytojų pedagoginė – praktinė veikla 
 02 03 04 05 06 09 10 11 12 

Dorinis ugd.      +    

Lietuvių k.   @     @  

Anglų k. @      @   

Lotynų k.         @ 

Vokiečių k.    +      

Italų k.     +     

Prancūzų k. +      +   

Rusų k.          

Švedų k.      +    

Matematika     §    §  

Informacinės technologijos §      §   

Istorija   @    @    

Geografija   +      +  

Ekonomika    +      + 

Biologija    §      § 

Chemija   §      §  

Fizika, astronomija    §  §    

Kūno kultūra     @     

Menai ir technologijos   + @  +   + 

Gimnazijos direktorius Artūras Totilas (@) 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė(+) 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis (§) 

 

2.  Mokinių žinių, mokėjimų įgūdžių analizė 

 
 3.1. Mokinių žinių, gebėjimų vertinimai atliekami nuolat, derinant Kontrolinių darbų grafiką elektroniniame dienyne.  

Stebėjimo objektas Periodiškumas  Vykdytojai  

Testai, kontroliniai darbai Nuolat  Metodikos centrai 



Pildomas e-dienynas Nuolat Dalykų mokytojai 

Edienyne pildomos lankomumo formos 1 kartą per mėnesį Klasių auklėtojai 

 

3.2.Diagnostiniai testai, patikros. 

4.2.1. Vykdomi lietuvių k., matematikos diagnostiniai testai 1 klasėse rugsėjo mėnesio IV savaitę; 

4.2.2. Patikros 1 klasėse (lietuvių k., matematika), 3 klasėse (lietuvių k., bei 1 mokomasis dalykas) vykdomos gegužės mėnesį.  

3.3. Bandomieji egzaminai, PUPP. 

 3.3.1. Bandomieji egzaminai vykdomi sausio- vasario mėn. 

Dalykas Klasės Atsakingas vadovas 

Lietuvių kalba IV-oms klasėms Artūras Totilas 

Matematika IV -oms klasėms Simas Greviškis 

Istorija IV -oms klasėms Artūras Totilas 

Užsienio kalba IV -oms klasėms Artūras Totilas, Simas Greviškis 

Geografija  IV -oms klasėms Danguolė Tamošiūnienė 

Biologija IV -oms klasėms Simas Greviškis 

Fizika IV -oms klasėms Simas Greviškis 

Chemija IV -oms klasėms Simas Greviškis 

 

 3.3.2. Bandomieji PUPP vykdomi kovo mėn. 

Dalykas Klasės Atsakingas vadovas 

Lietuvių kalba II-oms klasėms Artūras Totilas 

Matematika II-oms klasėms Simas Greviškis 

 

Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- diferencijuojant ir individualizuojant mokymą, stiprinama vidinė ir išorinė motyvacija 

-  mokytojai ugdymo procese tikslingai naudoja inovatyvius mokymo(si) metodus 

- siekiant ugdymo kokybės efektyviai teikiama pedagoginė pagalba 

- mokytojai kasdienę veiklą koreguoja atsižvelgdami į mokinių gebėjimus 

   - mokiniai tikslingai pasirenka brandos egzaminus 

 

 

 

 

 

 

 



NEFORMALIOJO  ŠVIETIMO   PROGRAMA 
 

Tikslas – tradicijų puoselėjimas, ugdant dvasingą, dorą, laisvą, demokratišką žmogų, sudarant sąlygas lyderystei bei saviraiškai; tapatumo ir 

pasididžiavimo  gimnazija jausmo ugdymas, tradicijų puoselėjimas. 

 

Uždaviniai Priemonės  Atlikimo 

laikas 

(mėnuo) 

Atsakinga direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė ir 

mokytojai 

Sudaryti geras sąlygas 

mokiniams realizuoti savo 

polinkius, gabumus, siekius 

popamokinėje veikloje 

 neformaliojo ugdymo programų mugė mokiniams 

 individualių mokinių neformaliojo ugdymo poreikių 

tyrimas  

 popamokinės veiklos skyrimo ir organizavimo 

tvarkos parengimas 

Birželis, 

Rugsėjis  

 

Gegužės 

Būrelių, studijų, ansamblių vadovai 

Sudaryti įvairias galimybes 

kaupti kultūrinę patirtį 
 Mokslo ir žinių šventė Rugsėjis 3-iųjų kl. auklėtojai 

 Gimnazistų krikštynos Rugsėjis  

3-iųjų kl. auklėtojai 

 Tarptautinė mokytojo diena Spalis 3-iųjų kl. auklėtojai 

 Dainuojamosios poezijos festivalis –konkursas 

„Mano senas drauge...“, skirtas Elenai Mezginaitei 

atminti 

Spalis Lietuvių k. mokytoja Rasa Majauskienė  

 S.Nėries gimtadienio šventė Lapkritis Lietuvių k. mokytojai, darbo grupė 

 Advento vakaras Gruodis Mokytojos A.Bražionytė, L.Kasiulytė, 

R.Karašienė 

 Šimtadienis  Vasaris  3-ųjų klasių auklėtojai,  4-ųjų  kl. auklėtojai, 

 

 gimnazijos Vardo diena Kovas Lituanistai , A.Grišiuvienė R.Karašienė, 

K.Nainienė, A.Levickienė 

 Poezijos pavasaris Gegužė  II klasių lietuvių k. mokytojai,  R.Majauskienė  

 R.Karašienė, K.Nainienė, A.Levickienė, 

S.Motiejū nienė 

 Paskutinio skambučio šventė Gegužė  3-ųjų kl. Auklėtojai, Asta Paliokienė 

 

 Pirmūnų, olimpiadų, turnyrų nugalėtojų šventė Birželis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Metų Žemkalniečio rinkimai Kovas-birželis Lyderių klubas, R.Gataveckaitė  

 Mokslo metų pabaiga Birželis 1-ųjų kl. auklėtojai, lyderių klubas 

Rengti valstybinių švenčių  Laisvės gynėjų diena, akcija „Atmintis gyva, nes Sausio 13  Mokytoja R.Gataveckaitė,  



paminėjimus liudija“ 

 Lietuvos valstybės atkūrimo diena  Vasario 16 Lyderių klubas, mokytojai G.Lukošiūnas, A.Bičkienė, 

J.Astramskienė, R.Gataveckaitė, A.Bičkienė, K.Nainienė, 
I.Žvinakienė 

 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Kovo 11 Istorijos mokytojai 

 Lietuvos Karių diena Lapkritis Mokytojai R.Gataveckaitė, G.Lukošiūnas, A.Bičkienė, 
J.Astramskienė 

Organizuoti renginius, 

skatinančius mokinių 

saviraišką, keliančius 

savivertę 

 meninio skaitymo konkursas  

gimnazijos (I etapas) 

 mokinių darbų paroda, skirta Šv.Valentino dienai 

 Teatro diena 

 Jurginių sambūri(maironiečių būrelis)- tai lietuviška 

pavasario žalumos šventė 

 Pavasarinė klasių mugė 

Sausis 

Vasaris 

 

Vasario 14 

Kovo 27  

Balandžio 23 

 

 

 S.Motiejūnienė, A.Levickienė  

 

Mokytoja I.Žvinakienė, mokinių parlamentas 

Mokytoja A.Levickienė,   

Mokytoja S.Motiejūnienė 
 

 
Lyderių klubas, R.Gataveckaitė  

Sudaryti sąlygas pažinti, 

suprasti ir perimti Lietuvos 

tautos tradicijas 

 Šv.Velykos 

 Vėlinės 

 Šv.Kalėdos. Gerumo savaitės renginiai 

 Tautinių šokių sambūris 

Balandis 

Lapkritis 

Gruodis 

Gruodis 

Mokytojos L.Kasiulytė, A.Bražionytė 

Mokytojos A.Bražionytė, L.Kasiulytė, R . 

Karašienė,   
A.Balčiūnienė, D.Virbickienė 
 mokytoja K. Nainienė 

Lavinti intelektą, skatinti 

iniciatyvą, kūrybiškumą, 

tenkinti saviraiškos ir 

komunikacijos poreikį 

 susitikimai su mokslininkais, meno žmonėmis 

 mokinių autorinės parodos 

 mokinių rengimas jaunųjų filologų konkursui 

 šventinių koncertų rengimas gimnazijos, miesto 

bendruomenei 

 viktorinos, talentų konkursas, parodos, protų mūšis 

„Žagrenis“, viktorina „100 pakopų“ 

Visus metus 

Visus metus 
Lapkričio-gruodžio 

mėn. 

Švenčių metu  

 

Kovo mėn. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Mokinių parlamentas 

Mokytoja I.Žvinakienė 

 

 Lietuvių kalbos metodikos centro vadovė  A.Grišiuvirnė  
 

Mokytojos K.Nainienė, R.Karašienė, A.Levickienė 

 
Gabių mokinių ugdymo darbo grupė  

Siekti asmens fizinės, 

psichinės ir dvasinės darnos 
 kasmetinis ŽKL, ŽFL, ŽMKL turnyras 

 dalyvavimas visuose miesto rengiamuose 

sportiniuose turnyruose 

 Gruodis 

Vasaris 

Vasaris 

Kūno kultūros mokytojai 

 
 
 

Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- mokiniai pasirinks neformaliojo ugdymo programas pagal savo polinkius, gebėjimus, siekius; 

- 30 procentų gimnazistų dalyvauja  neformaliojo ugdymo užsiėmimuose;  

- 95 procentais įgyvendinta neformaliojo ugdymo programa. 

- Atlikus tyrimą: 60% mokinių tenkinami saviraiškos, lyderystės poreikiai. 

- Vyksta tradiciniai gimnazijos renginiai, bendradarbiaujama su socialiniais ir švietimo partneriais. 

 

 



Gimnazijos turtinimo, technizavimo, kompiuterizavimo programa 
 

 Tikslas – stiprinti gimnazijos materialinę bazę, tinkamai panaudoti materialinius iržmogiškuosius išteklius, kuriant originalią, estetišką, 

saugią aplinką gimnazijos įvaizdžiui ir viešųjų ryšių plėtojimui. 

 Uždaviniai  
– tęsti gimnazijos einamąjį remontą; 

– dalyvauti projektinėje veikloje, siekiant gerinti ugdymo proceso aprūpinimą, pritraukiant lėšas; 

– IT ir ugdymo proceso inovatyvumo sąveika. 
Eil.Nr. Priemonės Atlikimo laikas Atsakingas  

1. Materialinės bazės stiprinimas   

1.1. Tęsti gimnazijos 1932 m. pastato kapitalinį remontą 2015 Direktorius Artūras Totilas, Panevėžio 

miesto savivaldybė 

1.2. Tęsti 1978 m. pastato einamąjį remontą 2015   Direktorius Artūras Totilas 

Eugenijus Cironka 

Gimnazijos taryba 

2. Mokymo proceso aprūpinimas   

2.1. Aprūpinti mokomosiomis programomis kabinetus  2015 Artūras Totilas 

2.2. Atnaujinti kompiuterinę įrangą kabinetuose 2015 Eugenijus Cironka 

2.3.  Dalyvauti projektinėje veikloje, siekiant aprūpinti ugdymo procesą tikslinga, 

racionalia įranga ir programomis 

2015 Danguolė Tamošiūnienė 

Simas Greviškis 

3. Kurti estetines gimnazijos erdves 2015 Artūras Totilas 

4. Plėtoti visuomenės ryšius, kelti įvaizdį   

4.1. Išleisti kasmetinius gimnaziją reprezentuojančius leidinius 2015 Artūras Totilas 

4.2. Pastoviai reklamuoti gimnazijos darbus spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse 2015 Artūras Totilas 

Danguolė Tamošiūnienė 

  Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- tęsiamas kapitalinis ie einamasis remontas; 

- dalyvaujama projektinėje veikloje; 

- gerėja estetinis gimnazijos vaizdas; 

- plėtojami viešieji ryšiai, gerėja gimnazijos įvaizdis                                  

 

 

 

 

 

 



 

SVEIKATINGUMO UGDYMO PROGRAMA 

2014/2015 m.m. 

 

Tikslas: 

Ugdyti tinkamą mokinių požiūrį į sveiką gyvenseną, didinti asmeninį jų susirūpinimą bei informuotumą sveikos gyvensenos klausimais. 

Uždaviniai: 

1. Suteikti žinių, įgūdžių ir nuostatų, kurie skatintų sveikos gyvensenos praktiką ir neštų naudą patiems moksleiviams, jų šeimoms ir bendruomenei.  

2. Vykdyti ciklišką moksleivių švietimą lytiškumo, aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikos mitybos klausimais.  

3. Bendradarbiauti su Nevyriausybinėmis organizacijomis, psichologais, pedagogais bei sveikatos darbuotojais.  

4. Teikti individualias specialistų konsultacijas mokiniams. 

Trumpas aprašymas:   

Stiprinant ir ugdant moksleivių mokinių požiūrį į sveiką gyvenseną yra svarbu formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius vykdyti žalingų įpročių, 

AIDS prevenciją, lytinį ugdymą, rengti šeimai, konsultuoti mokinius ir jų tėvus, pedagogus. Žinios apie sveikatą turi atitikti mokinio amžių ir psichines 

ypatybes, būti lengvai suprantamos ir įsisavinamos.  

Siekiame, kad mokyklos gyvenimas ir aplinka taptų sveikatos ugdymą skatinančiu veiksniu. Kad sveikos gyvensenos ugdymo nuostatos būtų 

skleidžiamos mokytojams, o šie jas perduotų mokiniams ir jų tėvams. 

Vienas iš sveikos gyvensenos ugdymo būdų bus užsiėmimai per pamokas, kurių metu mokiniai įgys sveikatos žinių. Taip pat bus organizuojamos 

paskaitos, seminarai, konkursai, tyrimai bei kitų formų renginiai skirto gimnazijos bendruomenei 

Programa padės efektyviau perteikti sveikos gyvensenos žinias, mokyti įgūdžių, stebėti ir  vertinti besikeičiančią mokinių elgseną. 

 



 

SVEIKATINGUMO PROGRAMOS TURINYS 

Eil. 

Nr. 

Klasė Veiklos pavadiniams Klausytojai 
Forma 

Data Atsakingas Pastabos 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1 

 

  k 

  l 

  a 

  s 

  ė 

  s 

Mokinių adaptacija. 
Mokiniai Tyrimas Rugsėjis- 

spalis 

Psichologė  

2.  Galimos adaptacijos problemos ir jų 

sprendimo būdai naujoje mokykloje 

Mokiniai, 

pedagogai, 

tėvai 

Diskusija. 

Tyrimo rezultatų 

aptarimas 

Spalis Soc.pedagogė, psichologė, 

1-ų klasių auklėtojai 

 

3.  Projektiniai darbai sveikatingumo 

tema 

Mokiniai Projektinis 

darbas 

Spalis-

gegužė 

Dalykų mokytojai  

4.  Sporto varžybos: Žemkalnio krepšinio 

lyga, Žemkalnio futbolo lyga 

Mokiniai, 

tėvai 

Krepšinio, 

futbolo varžybos 

Spalis-

gegužė 

Kūno kultūros mokytojai  

5.  Mokymosi motyvacija. Mokymosi 

stiliai. 

Tėvai, 

pedagogai, 

mokiniai 

Paskaita, 

pokalbis, 

tyrimas. 

Lapkritis Klasių auklėtojai  

6.  “Mes prieš AIDS” Mokiniai Konkursas, 

lankstinuko 

paruošimas ir 

platinimas 

Gruodis Soc.pedagogė, Mokinių 

taryba, A. Čebatoriūnienė  

 

7.  Visuomenės sveikatos biuro veikla 

Panevėžio mieste. 

Mokiniai Išvyka, 

susitikimas, 

pokalbis 

Sausis A.Čebatoriūnienė, klasių 

auklėtojai 

 

8.  Lytinis brendimas ir asmens higiena Mokiniai Integruotas 

mokymas 

Kovas A.Čebatoriūnienė, 

biologijos mokytojai 

 

9.  Konfliktai ir jų sprendimo būdai Mokiniai, 

pedagogai 

Individualios 

konsultacijos 

Balandis Soc.pedagogė 

psichologė 

 

10.  Turistinis žygis Mokiniai Turistinis žygis Gegužė Klasių auklėtojai  



 

Eil. 

Nr. 

Klasė Veiklos pavadiniams Klausytojai 
Forma 

Data Atsakingas Pastabos 

11.   

 

 

 

 

 

  2  

 

  k 

  l 

  a 

  s 

  ė 

  s 

Mokykimės mokytis 

 

Mokiniai Paskaita Rugsėjis Klasių auklėtojai  

12.  Pagalba moksleiviams mokantis 

 

Tėvai Paskaita Spalis Dalykų mokytojai  

13.  Projektiniai darbai sveikatingumo 

tema 

Mokiniai Projektinis 

darbas 

Spalis-

gegužė 

Dalykų mokytojai  

14.  Žalingi įpročiai ir jų prevencija.  Mokiniai Filmų peržiūra, 

diskusija, 

aptarimas 

Lapkritis-

gruodis 

Soc.pedagogė, dorinio 

ugdymo mokytojai 

 

15.  Sveika siela – sveikame kūne. 

Mokykimės mąstyti pozityviai. 

Mokiniai, 

tėvai 

Praktinis 

užsiėmimas 

Sausis Klasių auklėtojai  

16.  Sporto varžybos: Žemkalnio krepšinio 

lyga, Žemkalnio futbolo lyga 

Mokiniai, 

tėvai 

Krepšinio, 

futbolo varžybos 

Spalis-

gegužė 

Kūno kultūros mokytojai  

17.  Fizinio aktyvumo nauda žmogaus 

organizmui 

Mokiniai Paskaita Kovas A.Čebatoriūnienė  

18.  Psichologinis pasiruošimas 

egzaminams. 

Mokiniai, 

pedagogai 

Individualios 

konsultacijos, 

klasių 

valandėlės 

Vasaris-

gegužė 

Psichologė, 

klasių auklėtojai 

 



 

Eil. 

Nr. 

Klasė Veiklos pavadiniams Klausytojai 
Forma 

Data Atsakingas Pastabos 

19.   

 

 

  3 

 

  k 

  l 

  a 

  s 

  ė 

  s 

Sveika, racionali mityba.  

Europos sveikos mitybos diena. 

 

 

 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena 

Mokiniai Integruotas 

mokymas. 

Kaupiama 

medžiaga 

lankstinukui 

Minėjimas 

Laisvės aikštėje 

Rugsėjis 

Lapkritis 

 

 

Spalis 

Biologijos mokytojai, 

Mokinių taryba 

A.Čebatoriūnienė  

 

Psichologė 

 

20.  Projektiniai darbai sveikatingumo 

tema 

Mokiniai Projektinis 

darbas 

Spalis-

gegužė 

Dalykų mokytojai  

21.  Sporto varžybos: Žemkalnio krepšinio 

lyga, Žemkalnio futbolo lyga 

Mokiniai, 

tėvai 

Krepšinio, 

futbolo varžybos 

Spalis-

gegužė 

Kūno kultūros mokytojai  

22.  Emocinė, fizinė ir seksualinė prievarta Mokiniai, 

tėvai 

Paskaita, 

diskusija 

Lapkritis Klasių auklėtojai  

23.  Kaip pasakyti NE nesijaučiant kaltam. 

 

Mokiniai Diskusija Sausis Klasių auklėtojai  

24.  Streso poveikis žmogaus organizmui Mokiniai, 

pedagogai 

Individualios 

konsultacijos 

Rugsėjis-

birželis 

A.Čebatoriūnienė, 

psichologė 

 

25.  Sveikatos diena. Mokiniai, 

pedagogai, 

tėvai 

Akcija. Dalijami 

lankstinukai 

apie sveiką ir 

racionalią 

mitybą 

Balandis A.Čebatoriūnienė, 

mokinių taryba, biologijos 

mokytojai,  

soc.pedagogė, psichologė 

 



 

Eil. 

Nr. 

Klasė Veiklos pavadiniams Klausytojai 
Forma 

Data Atsakingas Pastabos 

26.   

 

 

 

  4 

 

  k 

  l 

  a 

  s 

  ė 

  s 

Tarptautinė diena be automobilio. Mokiniai, 

pedagogai 

Akcija Rugsėjis Mokinių taryba  

27.  Sporto varžybos: Žemkalnio krepšinio 

lyga, Žemkalnio futbolo lyga 

Mokiniai, 

tėvai 

Krepšinio, 

futbolo varžybos 

Spalis-

gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

 

28.  Savo mokymosi stiliaus atpažinimas Mokiniai Individualios 

konsultacijos 

Lapkritis Klasių auklėtojai  

29.  Sveikos mitybos ir dienos režimo 

dermė 

Mokiniai Pamoka Gruodis V.Čebatoriūnienė, 

biologijos mokytojai 

 

30.  Nesileiskime apgaunami – tabakas 

žudo 

Pasaulinė diena be tabako 

Mokiniai Apklausa, akcija 

 

Paskaitos, TV 

informacija 

Sausis, 

vasaris 

Gegužė 

 

Soc.pedagogė, 

biologijos mokytojai, 

mokinių taryba, A. 

Čebatoriūnienė 

 

31.  Sveiko mąstymo įtaka mokymosi 

rezultatams ir savijautai. 

Mokiniai Pokalbis Kovas Klasių auklėtojai  

32.  Egzaminas – tai stresas. Kaip jo 

išvengti? 

Mokiniai Individualios 

konsultacijos, 

klasių 

valandėlės 

Vasaris-

gegužė 

Psichologė  

 

 

Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- sveikatingumo ugdymo programa integruojama ugdymo procese; 

- planuoti renginiai įgyvendinami 80 procentų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Psichologo veikla 
 

Psichologo veiklos tikslas – teikti visapusišką psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenei.  

Veiklos uždaviniai: 

 Tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir ieškoti efektyvių problemos sprendimo būdų;  

 Užtikrinti psichologinį švietimą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams aktualiais psichologiniais klausimais.  

 

Veiklos plano tikslų ir uždavinių realizavimo  

priemonių planas 

  

Eil. 

Nr. 
Veiklos kryptis Vykdymo laikas Pastabos 

1. Individualus psichologinis konsultavimas. 

 

I. Psichologinis moksleivių tėvų/globėjų, pedagogų individualus konsultavimas ugdymo bei 

aktualiais vaiko/paauglio psichologijos klausimais. 

 

II. Konsultacijų žurnalo pildymas. 

 

 

 

 

 

 

 

2015 m.  

 

2015 m.  

 

 

 

 

 

 
Psichologinė 

pagalba mokykloje 

teikiama, kai:  

- mokinys į 

psichologą kreipiasi 

savarankiškai;  

- prašo mokinio 

tėvai (globėjai, 

rūpintojai);  

- siunčiamas 

mokytojų, gavus 

tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą;  

- prašo Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, 

jeigu tėvai 

nesirūpina vaiku.  
 



2. Psichologinis įvertinimas. 

 

Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje. (Mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, 

nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius). 

 

Naujai atvykusių mokinių adaptacijos kokybės tyrimas. 

 

Profesinio kryptingumo nustatymas II-ose gimnazijos klasėse naudojant J. Holland profesinio kryptingumo 

klausimyną. 

 

Kiti tyrimai atliekami pagal gimnazijos administracijos poreikius. 

 

 

2015 m.  

 

2015 09/10 mėn. 

 

 

2015 01 mėn.; 

 

 

 

2015 m.  

 

 

Pagal poreikį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Profesinis kuravimas. 

 

Profesinio kryptingumo nustatymas II-ose gimnazijos klasėse naudojant J. Holland profesinio kryptingumo 

klausimyną, grupinis bei individualus konsultavimas aptariant rezultatus.  

 

Bendradarbiavimas su ugdymą karjerai kuruojančia mokytoja A. Balčiūniene. 

 

Užsiėmimas II-ųjų klasių gimnazistams „Savęs pažinimas iš grupės perspektyvos“ 

 

 

 

2015 01 mėn.; 

.  

2015 m.  

 

 

2015 04/05 mėn.; 

 

 

Klasių auklėtojai 

tariasi dėl 

užsiėmimo laiko 

su gimnazijos 

psichologe. 

4. Psichologinis švietimas. 

 

Lankstinuko apie psichologinę pagalbą gimnazijoje išdalinimas I-ųjų klasių moksleiviams per mokslo 

metų pradžios šventę.  

 

Socializacijos ir užimtumo projekto „Aš?-Aš!!!“ pirmojo etapo pravedimas I-osioms gimnazijos klasėms. 

 

Užsiėmimas III-iųjų gimnazijos klasių moksleiviams „Savęs pažinimas taikant projekcinę ir gynybos 

mechanizmų naudojimo metodikas“. 

 

Paskaita „Efektyvus laiko valdymas mokantis“.  

 

Teorinis-praktinis užsiėmimas IV-ųjų gimnazijos klasių moksleiviams „Egzaminų streso įveikos“. 

 

 

2012 09 01 

 

  

2015 09 mėn. 

 

2015 03/04 mėn. 

 

2015 09/11 mėn. 

 

2015 02/03 mėn. 

 

 

Klasių auklėtojai 

tariasi dėl laiko 

su psichologe. 

5. Profesinis tobulinimasis.   



 

Dalyvavimas Vilniaus universiteto psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centro 

Psichodinaminės vaikų ir paauglių psichoterapijos (bazinis lygis) neformaliųjų studijų programoje, jos 

baigimas.  

 

Dalyvavimas psichologiniuose seminaruose. 

 

Profesinės literatūros skaitymas. 

 

2015 m. 

 

 

2015 m.  

 

 

2015 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PROGRAMA 

2015 M. 
Prioritetas – padėti vaikui įgyvendinti lygias galimybes į švietimą, užtikrinti jų saugumą mokykloje, stiprinti žalingų įpročių prevenciją. 

 

Tikslai:  

1. Suteikti kvalifikuotą socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), sprendžiant mokinių problemas, 

susijusias su mokinių lankomumu, pažangumu, užimtumu, mokymosi motyvacijos, elgesio ir kitomis problemomis;  

2. Kurti saugią, palankią vaiko ugdymui atmosferą mokykloje;  

3. Stiprinti prevencinį darbą mokykloje.  

 

Uždaviniai:  

1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių mokyklos nelankymo, pažangumo, užimtumo, mokymosi motyvacijos, elgesio, bendravimo su aplinkiniais 

ir kitas problemas;  

2. Padėti tėvams, mokytojams geriau suprasti vaiką ir jo poreikius;  

3. Padėti mokiniams ir jų tėvams, sprendžiant jų teisių ir interesų apsaugos problemas;  

4. Mokyti vaikus pažinti, pozityviai vertinti save, priimti sprendimus, suprasti ir įvertinti agresyvaus elgesio padarinius, valdyti emocijas;  

5. Mokyti vaikus kūrybiškai, kritiškai mąstyti, geranoriškai bendrauti su mokytojais, bendraklasiais, su kitais mokyklos bendruomenės nariais, lavinti 

empatiją;  

6. Skatinti mokinių sveiką gyvenimo būdą;  

7. Kartu su kitomis suinteresuotomis institucijomis padėti įgyvendinti prevencines priemones, dirbti su problemiško elgesio mokiniais, šalinti priežastis, 

dėl kurių mokiniai gali padaryti nusikaltimus. 

 

 

SOCIALINĖS PAGALBOS MOKYKLOJE FORMOS, METODAI 

 

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė: 

 

 - pokalbiai su mokytojais, klasių vadovais, mokyklos administracija, kitais mokyklos bendruomenės nariais, tėvais; 

 - mokinių lankymas namuose, kartu su auklėtoju; 

 - dalyvavimas tarpinstituciniuose susitikimuose.  

 

2. Individualus darbas su mokiniais :  

- individualus mokinių konsultavimas (pasipriešinimas patyčioms, vaiko teisių ir pareigų klausimai, elgesio koregavimas ir kt.);  

- tiesioginis bendravimas su mokiniais (dalyvavimo meninės saviraiškos, sporto būreliuose, klubuose, centruose skatinimas, mokymosi sunkumų 

įveikimas ir kt.); 



 - dalyvavimas klasės valandėlėse, skirtose žalingų įpročių, patyčių prevencijai, socialinių įgūdžių lavinimui; 

 - dalyvavimas projektinėje veikloje; - mokinių stebėjimas. 

 

3. Pagalba mokinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams : 

 - konsultavimas (įvairiais vaiko socialinės apsaugos ir tėvų atsakomybės už vaiką klausimais); 

 - tėvų susitikimas su kompetentingų institucijų darbuotojais, ginant vaiko teises ir interesus; - lankymasis namuose, sprendžiant vaikų įvairias socialines 

problemas; 

 - tėvų (globėjų, rūpintojų ) švietimas vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos ir kitais klausimais.  

 

4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais: - konsultavimas (patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba, siekiant 

padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta mokinių gyvenime, su kokiomis problemomis jis susiduria mokykloje ir už jos ribų): 

 - bendros projektinės veiklos, renginių, skirtų sėkmingai mokinių adaptacijai visuomenėje, jų socializacijai organizavimas ir vykdymas.  

 

5. Užimtumo organizavimas, prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas :  

- vaikų užimtumas popamokinėje veikloje ( klubuose, centruose, būreliuose, vaikų vasaros poilsio organizavimas);  

- mokyklinių projektų, projektų su kitomis suinteresuotomis institucijomis organizavimas ir vykdymas;  

- dalyvavimas konkursuose, renginiuose mokykloje ir už jos ribų; 

 - išvykos, ekskursijos, susijusios su mokinių savanoryste, tolerancijos ugdymu.  

 

6. Tiriamoji veikla :  

- mokinių anketavimas įvairiais klausimais.  

 

7. Darbas komisijose, grupėse, komandose :  

- Vaiko gerovės komisija  

- Projektų rengimo grupė.  

-Tolerancijos ugdymo centras 

-Priėmimo į gimnaziją komisija 

-Ugdymo karjerai konsultacinė grupė 

 

8. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas :  

- Bendravimas ir bendradarbiavimas. 

 - Bendrų renginių organizavimas.  

- Naujų partnerių paieška.  

 

Socialiniai partneriai :  

- Panevėžio miesto policijos komisariato Nepilnamečių r. skyrius. . 

 - Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 



- Panevėžio miestoVaiko teisių apsaugos skyrius; 

- Panevėžio miesto administracijos Švietimo skyrius 

- Panevėžio miesto PPT  

- Labdaros ir paramos fondas “Maisto bankas” 

- Panevėžio miesto administracijos Socialinės paramos skyrius,  

- Panevėžio miesto Socialinės paramo centras, 

- Išsėtine skleroze sergančių žmonių draugija, Panevėžio skyrius. 

-Panevėžio miesto Šeimos centras 

 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Renginiai Data 

1. 

Socialinių paslaugų organizavimas 
Bendradarbiavimas su Socialinės paramos centru Nuolat 

1.1. Mažas pajamas gaunančiose šeimose augančių mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimas 

Individualios konsultacijos.  Rugsėjis, gruodis,  

1.2. Labdaros, pagalbos socialiai remtiniems mokiniams 

organizavimas 

Raudonojo kryžiaus inicijuojama akcija “Alkio akcija” Spalis 

1.3.  Darbas socialinės pedagoginės pagalbos teikimo grupėje Adaptaciniai tyrimai 1-ose klasėse Lapkritis 

1.4. Darbas tikslinėse grupėse  Nuolat 

2.  Darbas su mokiniais, jų tėvais, pedagogais   

2.1. Mokinių asmens bylų tvarkymas. Bendradarbiavimas su Nepilnamečių reikalų 

inspektoriais 

Pagal poreikį 

2.2. Susitikimai, individualios konsultacijos, lankymasis šeimose. Bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos ugdymo 

centru 

Pagal poreikį 

2.3. Mokinio taisyklių laikymosi kontrolė  Gimnazisto aprangos dėvėjimo kontrolė, lankomumo 

kontrolė 

Lapkritis 

2.4. Darbas su mokinių tėvais Pranešimai tėvų susirinkimuose 

Konsultacijos 

Sausis, gegužė, spalis 

2.5. Darbas su pedagogais Pranešimai Pedagogų tarybos posėdžiuose 

Konsultacijos 

Lapkritis, vasaris 

 

3. Prevencinė veikla Konkursas “Mes prieš AIDS” 

 

Lapkritis 

Kovas 

3.1. Darbas Prevencinėje darbo grupėje Prevencinės programos rengimas Birželis-rugsėjis 

3.2. Prevencinės veiklos organizavimas Paskaitos “Prekybos žmonėmis” tema Kovas-gruodis 



3.3. Pamokų lankomumo apskaita Pranešimas “Pamokų lankomumas ir jų nelankymo 

priežastys” 

sausis 

4.  Projektinė veikla.   

4.1. Socializacijos projektų rengimas ir vykdymas Vasaros poilsio 

programoje. 

Veiklos numatytos projekte Visus metus 

4.2. Nusikalstamumo mažinimo programos projektų rengimas ir 

įgyvendinimas 

Veiklos numatytos projekte Visus metus 

4.3. Sveikatinimo projektų rengimas ir įgyvendinimas Veiklos numatytos projekte Visus metus 

4.4. Statistinės, pedagoginės, finansinės projektinių veiklų ataskaitų 

rengimas 

Veiklos numatytos projekte Gruodis 

 

 

5. 

 

Informacijos sisteminimas ir sklaida   

5.1. Tyrimų rengimas, organizavimas, aprašymas  Spalis,  

balandis 

5.2. Informacinės metodinės medžiagos (pranešimai 

susirinkimuose, posėdžiuose, lankstinukai, atmintinės ir pan.) 

mokiniams, pedagogams, tėvams rengimas ir sklaida 

 Nuolat 

 

6. Darbas su gimnazijos savanoriais  Nuolat 

7. Profesinės kompetencijos kėlimas  Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UK Konsultanto veiklos programa 2014-2015 mokslo metams 
 

Eil.Nr.  Veiklos Atsakingas asmuo Vykdymo laikas Pastabos 

1. Ugdymo karjerai veiklos plano sudarymas mokslo metams A.Balčiūnienė 2014 rugsėjis  

2. TFužsiėmimų metams planas A.Balčiūnienė 2014 rugsėjis  

3. Pagalba klasių auklėtojams planuojant UK veiklas A.Balčiūnienė 2014 

rugsėjis,spalis 

 

4. Bendradarbiavimo gairės su soc.partneriais A.Balčiūnienė 2014 spalis  

5. UK poreikių tyrimas A.Balčiūnienė 2014 rugsėjis, 

spalis 

 

6. UK koordinacinės grupės sudarymas, funkcijų ir veiklų prioritetų 

numatymas 

A.Balčiūnienė ir 

UK  koord. grupė 

2014 spalis 

 

 

7. Klasės užsiėmimai UK temomis A.Balčiūnienė Visus metus Pagal sudarytą 

grafiką 

8. TF užsiėmimas A.Balčiūnienė 2014 spalis  

9. Karjeros plano pildymas A.Balčiūnienė ir 

klasės vadovai 

bei kviesti 

karjeros 

specialistai 

Visus metus Klasių 

koncentrais 

 

10. Pirminio 2-ų klasių gimnazistų tyrimo dėl profesijos pasirinkimo 

vykdymas ir analizė 

A.Balčiūnienė ir 

2-ų klasių 

vadovai 

2014 spalis  

11. Išvyka į Kauną su Kalba.lt A.Balčiūnienė 2014 spalis  

12. Susitikimai su aukštųjų mokyklų ir kolegijų komandomis.Studijų 

programų pristatymas 

A.Balčiūnienė Visus metus  

 

13. Vorčesterio universiteto studentų prezentacija gimnazijoje A.Balčiūnienė 2014 spalis  

14. 

 

 

. 

 Mokinių, atsakingų už UK, pasitarimai A.Balčiūnienė Visus mokslo 

metus 

Kiekvieną 

ketvirtadienį po 4 

pamokų 

15. Paskaita 3-4 klasių mokiniams ‘”Pasirinkimų pasėkmės” Lektorius 

E.Gricius 

A.Balčiūnienė 2014 lapkritis  

16. Supažindinimas 3-4 klasių mokinius su 2015-2016 m. stojimo Tvarka A.Balčiūnienė ir 

KTU atstovas 

2014 lapkritis Pagal atskirą 

grafiką . Per 



Tamo ir klasėse 

 

17. TF UŽSIĖMIMAS A.Balčiūnienė 2014  lapkritis  

18. Atvirų klausimų sistemos sukūrimas ir taikymas A.Balčiūnienė Visus metus  Pagal poreikius 

19. Individualios ir grupinės konsultacijos A.Balčiūnienė ir 

kviestiniai 

karjeros 

konsultantai 

Visus metus Pagal poreikius 

20. Bendradarbiavimas su miesto karjeros centrais, mokinių nukreipimas 

konsultavimuisi profesijos klausimais 

A.Balčiūnienė Visus metus Pagal individ. 

poreikius 

           Gruodis – pagilinto Ugdymo karjerai mėnuo    

21. Projektas „3-ai – 2- ams“ A.Balčiūnienė ir 

3-ųjų kl. 

Mokiniai,ats.už 

UK 

2014 gruodis          

22. Integruotų su UK PAMOKŲ VEDIMAS  A.Balčiūnienė ir 

dalykų mokytojai 

2014 gruodis Pamoka aprašoma 

23. Dėstomo dalyko poreikis, galimybės, renkantis profesiją Dalykų mokytojai 2014 gruodis Pamoka 

fiksuojama Tamo 

žurnale 

24. Paskaita „Rytojus prasideda šiandien“ Lektorius G.Vilimas 3-4 kl. 

mokiniams 

A.Balčiūnienė 2014 gruodis  

25. Paskaita „Koleginės studijos“Lektorė I.Rasiulė 2-4 kl.mokiniams A.Balčiūnienė 2014 gruodis  

26. Mokymai abiturientams „Konkursinio balo skaičiavimas“ A.Zikarienė 2014 gruodis, 

2015 sausis 

Individualiai ir 

grupėms 

                   Sausis – veiklinimo mėnuo    

27. Išvyka į VDU renginį „Matuokis profesiją“ A.Balčiūnienė 2015 sausis  

28. Karjeros planų pildymas A.Balčiūnienė, 

klasių vadovai, 

psichologė, 

kviestiniai 

konsultantai 

2015 sausis, 

vasaris 

Pildo visos klasės 

29. UK poreikių tyrimas 3-4 klsėse A.Balčiūnienė ir 

3r kl.mokinė 

V.Daniūnaitė 

2015 vasaris Tyrimo suvestinė 

pateikta 

kiekvienai klasei 

elektroniniu būdu 



30. KTU studijų programų pristatymas abiturientų tėvams. Lektorius 

J.Sinkevičius 

A.Balčiūnienė 2015 sausis   

31. Tėvų Forumo atstovų pasitarimas dėl darbo formų A.Balčiūnienė 2015 sausis  

32. Išvyka  į Studijos 2015 mugę A.Balčiūnienė 2015 vasaris  

33. Išvykos į miesto įmones ir įstaigas „Profesija darbo vietoje“ A.Balčiūnienė ir 

klasės vadovai 

2015 vasaris  

34. Klasės vadovo valandėlės UK tema Klasės vadovai 2015 vasaris  

35. 1-3 KL. Mokinių 4 dienų mokymai KTU bazėje A.Balčiūnienė 2015 vasaris  

36. Tėvų švietimas.2 klasių tėvų susirinkimas dėl individualių planų 

susidarymo 

A.Balčiūnienė ir 

S.Greviškis 

2015 vasaris  

37. Karjeros planų pildymas A.Balčiūnienė, 

klasės vadovai, 

psichologė, 

kviestiniai 

konsultantai 

2015 kovas  

38. Veiklinimo vizitai į miesto įmones ir įstaigas A.Balčiūnienė 2015 kovas  

39. Tėvų švietimo užsiėmimas A.Balčiūnienė 2015 kovas  

40. Bendradarbiavimo sutarčių su veiklinimo procese dalyvaujančiomis 

įmonėmis rengimas ir pasirašymas 

A.Balčiūnienė, 

UK koordinacinė 

grupė ir g-jos 

admonistracija 

2015-kovas-

gegužė 

 

41. Individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams A.Balčiūnienė, 

kviestiniai 

konsultantai 

2015 kovas-

gegužė 

 

42. Darbo rinkos tendencijos.Supažindinimas su atsirų profesijų paklausa 

rinkoje 

Jaunimo darbo 

centro specialistai 

2015 kovas - 

gegužė 

Pagal sudarytus 

poreikių grafikus 

43. Lietuvos mokymo įstaigų vizitai gimnazijoje A.Balčiūnienė Visus metus  

44. Užsiėmimai UK temomis  A.Balčiūnienė Visus metus Pagal poreikius 

klasių koncentrais 

45. Parengiamieji darbai, skirti Karjeros dienai A.Balčiūnienė, 

klasės vadovai, 

UK koordinacinė 

grupė, g-jos 

administracija, 

soc. partneriai 

2015 kovas - 

balandis 

 

46. Karjeros diena „Lyderystės ir verslumo ugdymas mokykloje“ A.Balčiūnienė,2- 2015 balandis  



ųjų kl.mokiniai ir 

auklėtojai 

47 Veiklinimo vizitai A.Balčiūnienė 2015 balandis Pagal atskirą 

grafiką ir 

tikslinėms 

grupėms 

48. UK  paslaugų gimnazijoje tikslingumo ir poreikių tyrimas. Lyginamoji 

analizė 

A.Balčiūnienė, 

UK koordinacinė 

grupė 

2015 balandis  

49. Individualios ir grupinės konsultacijos UK konsultantai  2015 balandis  

50 UK metų veiklų analizė A.Balčiūnienė 2015 gegužė Pranešimas 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

51. UK koordinacinės grupės posėdis „UK veiklų analizė remiantis paslaugų 

analize 

A.Balčiūnienė 2015 gegužė  

52 Sutarčių pasirašymas su veiklinimo procese dalyvavusiomis į monėmis A.Balčiūnienė 2015 gegužė  

 



ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMOS 

 FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA 

 
Biudžetiniai metai   2015 

Asignavimų valdytojas Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

Tikslas – teikti kokybiškas bendrojo lavinimo paslaugas 

 

Įgyvendinimo priemonės: 

1. Įsigyti mokomąsias priemones gabiųjų mokinių ugdymo procesui užtikrinti. Gimnazija pasiekia gerų ugdymo rezultatų: įstoja daugiau 90% abiturientų į aukštąsias 

mokyklas, kasmet laimimos prizinės vietos miesto, respublikinėse dalykinėse olimpiadose. Veikia lietuvių kalbos, matematikos, užsienio kalbų  konsultaciniai centrai. 

Norint įgyvendinti programą, būtina įsigyti mokomąsias priemones; 

Lėšų poreikis 2015 m. – 4418 € 

 

2. Atnaujinti vadovėlių fondą; 

Lėšų poreikis 2015 m. - 2896 € 

 

3. Einamasis remontas  

Lėšų poreikis 2015 m. – 2896 € 

 

5. Parengti įstaigą naujiems mokslo metams: 

- pagal sutartį su Panevėžio butų ūkio bendrove už šilumos ūkio priežiūrą, eksploataciją; 

Lėšų poreikis 2015 m. – 753 € 

- įsigyti naujus projektorius; 

Lėšų poreikis 2015 m. – 580 € 

- kelti mokytojų kvalifikaciją; 

Lėšų poreikis 2015 m., pagal atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, - 1875 € 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

Gimnazijos vizija – aukštų ugdymo rezultatų siekianti ugdymo įstaiga, užtikrinanti saugią, sveiką aplinką, kokybišką paslaugų teikimą, moderni, naujomis 

technologijomis grįsta mokykla. 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

LR Švietimo įstatymas, LR biudžetinių įstaigų įstatymas. LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 

Uždaviniai numatyti Panevėžio miesto plėtros strateginiame plane, kuris susijęs su vykdoma programa: 

- kokybiškos gyvenimo aplinkos kūrimas; 

- ugdyti sveiką gyvenimą; 

- sukurti palankią aplinką Panevėžio, kaip besimokančio miesto formavimuisi; 

- sukurti mokymo ir ugdymo kokybę visais švietimo ir mokslo lygiais; 

- sukurti palankią aplinką žinių visuomenei kūrimui. 

 

 



Priedas prie programos 

 

Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

 

Rodiklis Esama situacija Planas Įvykdyta 

Mokytojų kvalifikacija 100% su aukštuoju 100% su aukštuoju  

Inf.technologijų materialinė bazė 1 kompiuteris 3,5 mokiniams 1 kompiuteris 3 mokiniams  

Mokytojų atestacija 99% atestuotų mokytojų 100% atestuotų mokytojų  

Mokytojų kvalifikacijos kėlimas 100%  kėlė kvalifikaciją 100%  kels kvalifikaciją  

Abiturientų stojimas į aukštąsias mokyklas 89% 90%  

Mokytojų kompiuterinis raštingumas 100%   100%    

Materialinė bazė Reikalingas remontas  Remontuoti   

 

Lėšų poreikis programai įgyvendinti ir numatomi finansavimo šaltiniai 

 

 Asignavimai 2015 m. (€) 

1. Lėšų poreikis programai  

2. Finansavimas 1024 890 

2.1. biudžetas 1007 861 

Iš jų:  

2.1.1. mokymo aplinkai 169 619 

2.1.2. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) 838 242 

2.1.3. specialiosios lėšos 4866 

2.2. LR Valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) 39 098 

2.3. LR Valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos)  

2.4. ES šaltiniai  

2.5. Kiti šaltiniai 12 163 

Iš jų:  

2.5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas  

2.5.2. parama (t.t. 2 procentų) 2896 

2.5.3. kitos lėšos (t.t. komp. už važinėjimą ) 9267 

 

Gimnazijos direktorius                                           ........................ Artūras Totilas 

 

Vyriausias buhalteris                                              ........................ Rima Puzonienė 

 



 

 

Išrašas 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2015-01-20  Nr. GT-5-(2.1.) 

Panevėžys  

 

 

 Posėdžio pirmininkas . 

 Posėdžio sekretorė Rasa Majauskienė. 

   

1. SVARSTYTA. Dėl 2015 m. veiklos programos. 

 NUTARTA: 

 1. Pritarti gimnazijos 2015 m. veiklos programai. 

 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas      

Posėdžio sekretorė    Rasa Majauskienė 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


