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PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

 

2016 m.m. ataskaita 

 
2016 m. gimnazijos bendruomenė, vykdydama Strateginį planą, metinę veiklos programą, buvo iškėlusi šiuos prioritetus: 

1. Tobulinti ugdymo procesą, akcentuojant tarpdalykinių ryšių integraciją: integruojamos ne tik pamokos, bet ir namų darbai, projektai. 

2. Mokinių kompetencijų tobulinimas pereinat prie inovatyvių mokymo(si) metodų. Skatinti mokinių aktyvumą, mokytojo ir mokinio 

bendradarbiavimą. 

3. Stiprinti mokymosi motyvaciją, akcentuojant darbą su mokymosi sunkumų turinčiais ir motyvacijos stokojančiais mokiniais: dirbamas 

individualus darbas su spec.poreikių vaikais, skiriamos konsultacijos, sudaromos sąlygos mokiniams patirti sėkmę. 

4. Gimnazistų saviraiškos, pilietiškumo skatinimas, mokymo(si) metodų, skatinančių savarankiškumą, kūrybinio potencialo plėtimą ugdymo procese, 

analizė. 

5. Ugdymo karjerai grupės veiklos kryptingos veiklos tobulinimas, akcentuojant tėvų švietimą, mokytojų-mokinių-tėvų bendradarbiavimą. 

6. Stiprinti materialinę bazę: tęsti 1932 m. korpuso inžinierinių tinklų, elektros instaliacijos, statybos atstatomuosius darbus. 

 

Mokslo metus 21 klasėje pradėjo 566 gimnazistai, baigė 543.   

Per mokslo metus atvyko 19 mokinių, išvyko – 42.  

 

2015-2016 m.m. bendras gimnazijos pažangumas 81, 57%  

 palyginimas su ankstesniais mokslo metais: 

2011-2012 86,83 

2012-2013 85,68 

2013-2014 83,32 

2014-2015 78  

2015-2016 m.m. bendras gimnazijos vidurkis 6,48. Aukščiausiu vidurkiu baigė 4r klasė – 7,77  

palyginimas su ankstesniais mokslo metais: 

2011-2012 7,23 

2012-2013 7,21 



2013-2014 6,75 

2014-2015 6,62 

 

2016 m. birželio 1 d.  nepažangių  buvo 101 mokinys, pernai  120 mokinių, 2013-2014 m.m. – 109. 

 

 2017 m. sausio 1 d. mokosi 507 mokiniai. Į pirmas klases priimta 119 mokinių (iš Senvagės – 19, Aušros – 16, Vilties – 16, Žemynos, 

Vyturio, Skaistakalnio – po 14, iš rajono tik 3 mokiniai). Į trečias klases atvyko 4 mokiniai, bet išvyko 22.  Į antras klases atvyko 5 mokiniai, į ketvirtas 

klases – 7. Iš viso išvyko 34 mokiniai. Akivaizdi situacija – mokinių mažės: 2017/2018 m.m. liks apie 460 mokinių, 2018/2019 m.m. – 450. 

 

 Pasiekimai ugdymo srityje 2015-2016 m.m. 

Mokinio pavardė, vardas  

 

Klasė  Pasiekimai 

Timinskas Matas IVr Respublikinės IT olimpiados II vietos laimėtojas. 

dr. Juozo Petro Kazicko Aukštaitijos krašto moksleivių programavimo 

konkurso II vietos laimėtojas;  

Panevėžio miesto mokinių informatikos olimpiados I vietos laimėtojas;  

Panevėžio miesto mokinių fizikos olimpiados II vietos laimėtojas. 

 

Dominyka Vaitekūnaitė IIb   Panevėžio miesto mokinių chemijos olimpiados III vietos laimėtoja; 

 Panevėžio miesto mokinių jaunųjų filologų konkurso laimėtoja.  

 

Grėta Kurapkytė IVh  Panevėžio miesto mokinių jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja. 

Simona Ramanauskaitė IVh  Panevėžio miesto mokinių jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja 

Jukonis Benediktas IIIb Panevėžio miesto mokinių meninio skaitymo konkurso II vietos 

laimėtojas. 

Ramūnas Bučas IVa Panevėžio miesto mokinių istorijos olimpiados III vietos laimėtojas 

 

Gimnazijos liaudies šokių ansamblis "Kanapėlė" dalyvavo Dainų šventės 2016 šokių dienos koncerte "Mano žemė". 

 

Sporto pasiekimai:  

 Panevėžio miesto mokyklų krepšinio rinktinių varžybose gimnazijos vaikinų komanda  užėmė III-čiąją vietą. (12 mok.) (mokytojas Česlovas 

Plaščinskas) 

 Gimnazijos komanda dalyvavo miesto kroso varžybose. (12 gimnazistų) (mokytojas Česlovas Plaščinskas) 

 Panevėžio miesto  mokyklų krepšinio rinktinių varžybose gimnazijos merginų komanda  užėmė III-rąją vietą.  (12mok.) 

 Gimnazistai dalyvavo Ežio golo varžybose      (12 žaidėjų ) 

 Atskirų rungčių lengvosios atletikos varžybose Panevėžio mieste gimnazijos vaikinų komanda užėmė II-vietą, merginų V-tąją vietą (12 dalyvių) 



Šiais mokslo metais baigė 136 abiturientai.   

136 abiturientai vidutiniškai buvo pasirinkę laikyti po 3,9 egzamino, pernai po 3,4. 

6 mokiniai (4,4%) pasirinko laikyti tik 2 egzaminus. 3 mokiniai pasirinko 6 egzaminus, 33 mokiniai (24%) pasirinko po 5 egzaminus, 57 mokiniai –  po 4 

egzaminus, 38 mokiniai -  po 3 egzaminus. 

Anglų  k. VBE bendras vidurkis 49,64 (pernai 61,82). 3 mokiniai (Paulius Abromavičius, Martynas Poškus, Martynas Vaitekūnas) gavo po 98 balus, 

neišlaikė 2 mokiniai. 

Lietuvių k. VBE bendras vidurkis 34,23(pernai 38,54). Aukščiausias įvertinimas 97 balai (Vitalija Čiukšytė, Laurynas Kvedaras). Pakartotinėje sesijoje 

mokyklinį egzaminą išlaikė 12 mokinių. 6 mokiniai pateikė apeliacijas, tačiau po darbų peržiūros rezultatai pakeitė tik Brigitai Mozūraitei iš 62 į 38.   

Istorijos VBE bendras vidurkis 31,86 (pernai 39,17). Aukščiausias įvertinimas 89 balai (Ramūnas Bučas), neišlaikė 3 mokiniai. 

Matematikos VBE bendras vidurkis 32,69 (pernai 37,4). Aukščiausias įvertinimas 100 balų (Matas Timinskas). Neišlaikė11 mokinių (pernai 6 mokiniai). 

Geografijos VBE bendras vidurkis 43,44 (pernai 39,6).  Aukščiausias įvertinimas 77 balai (Vaiva Daniūnaitė) 

Fizikos VBE bendras vidurkis 46,5  (pernai 38,37). Aukščiausias įvertinimas 98 balai (Matas Timinskas). 

Biologijos VBE bendras vidurkis 33,78 (pernai 41,7). Kaip ir praėjusiais mokslo metais viena abiturientė neišlaikė. 

Informacinių technologijų VBE bendras vidurkis  37,23 (pernai 37,23). Aukščiausias įvertinimas 100 balų (Matas Timinskas). Neišlaikė 3 mokiniai. 

PUPP laikė 140 mokinių. 

Matematikos vidurkis 5,12. Matas Kaminskas gavo 10,  3 mokiniai gavo 9, 12 – 8 ,7 mokinių darbai įvertinti 2, 6 mokinių – 3  

Lietuvių kalbos (gimtosios) pasiekimų įvertinimų vidurkis 5,82, po 9 gavo Erika Černiauskaitė ir Dominyka Vaitekūnaitė, 15 mokinių gavo  8, 17 

mokinių  - 4, 3 mokinių pasiekimai įvertinti 3. 

 

 Metodinė veikla 2016 m. 
Metodikos centrai 2016 Veikla ir pasiekimai apskrityje, 

respublikoje  

Veikla ir pasiekimai mieste Veikla ir pasiekimai gimnazijoje 

Lietuvių kalbos 

 
 Tarptautinio Poezijos pavasario 

šventės scenarijaus skverelyje kūrimas 

(S.Motiejūnienė),  

 

 MBE lietuvių k. ir literatūros darbų 

vertinimo komisijos narės. (visos 

lituanistės, išskyrus S.Motiejūnienę.) 

 

 2b klasės mokinės Dominykos 

Vaitekūnaitės tautosakos darbas 

„Čičinsko paveikslas istorijoje, 

literatūroje ir tautosakoje“ dalyvavo 

respublikiniame Jaunųjų filologų 

konkurso etape (R.Kazakevičiūtė) 

 

 „ Poezijos pavasario šventės – 

tarptautinio festivalio dalies – 

organizavimas.  Susitikimas su 

salomėjiškomis mokyklomis 

 ( A.Paliokienė, A.Grišiuvienė) 

 Jaunųjų Filologų konkurso darbų 

vertinimas mieste( R.Majauskienė) 

 Konferencija „Sveikatos ugdymo 

integravimo į mokymo procesą 

galimybės“. Skaitytas pranešimas 

(R.Majauskienė) 

 Miesto mokyklų 5-8 kl. Diktanto 

taisymas (R.Majauskienė) 

 Respublikinis projektas „Atsiduok 

Vilniui, nes jis tave myli“   

( R.Majauskienė, R.Kazakevičiūtė) 

 Radijo laidų, skirtų projektui ,,Jaunųjų 

kūrėjų tribūna“, radijo stotyje ,,Pulsas“  

 Pravesta 20 ekskursijų miesto 

visuomenei Salomėjos Nėries muziejuje 

(V.Grigienė) 

   „Svirties“ 3 leidimai  

 Projekto „Raudona. Žalia. Geltona“ 

baigiamasis renginys „Skaitome Justiną 

Marcinkevičių“ 

(R.Kazakevičiūtė) 

 Projektas, skirtas  Bibliotekų metams 

„Panevėžio Vytauto Žemkalnio 

gimnazijos bibliotekos lobiai, šeimos 

asmeninės bibliotekos lobiai“( 

R.Dautartienė, A.Paliokienė) 

 Organizuota tradicinė Salomėjos 

Nėries gimtadienio šventė 

(A.Grišiuvienė A.Paliokienė) 

  



rengimas ir vedimas kas mėnesį 

(B.Valkiūnienė) 

 3b klasės mokinys Benediktas Jukonis 

miesto meninio skaitymo konkurse 

pelnė 2 vietą (S.Motiejūnienė) 

 Parašytas ir įgyvendintas Kovo 11- 

osios šventės scenarijus Šv. Apaštalų 

Petro ir Povilo bažnyčioje miesto 

visuomenei (S.Motiejūnienė) 

 R.Kazakevičiūtė 

vadovavo miesto lietuvių k. mokytojų 

metodiniam būreliui 

 Miesto lietuvių kalbos 

mokytojų  išvyka po Anykščių kraštą 

(R.Kazakevičiūtė) 

 Rokiškio rajono lietuvių 

kalbos mokytojams metodinę diena 

„Panevėžio krašto literatūriniai keliai“ 

(ekskursija ir pranešimas; 

R.Kazakevičiūtė) 

 Renginys  vykdant 

projektą „Salomėja, žydinti diemedžiu“ 

G.Petkevičaitės- Bitės bibliotekoje 

miesto visuomenei (A.Grišiuvienė) 

  Konferencija skirtą 

G.Petkevičaitės-Bitės 155 gimimo 

metinėms (R.Kazakevičiūtė) 

Gimnazijos Vardo diena, skirta 110 metų 

jubiliejui. Šventinės dalies vedimo ir 

scenarijaus parengimas Muzikiniame 

teatre (B.Valkiūnienė, R.Dautartienė) 

 Projektas „Bitė- kultūros 

ir literatūros puoselėtoja“ 

(R.Kazakevičiūtė), skaitytas pranešimas, 

parengti mokiniai, išvyka Bitės keliais 

(S.Motiejūnienė, R.Majauskienė)) 

 Projektas „Aš-aukštaitis“ 

(R.Dautartienė) 

 V.Mačernio skaitymai 4 

kl. gimnazistams  

( A.Grišiuvienė) 

 

 Atliktos I, II, III, IV klasių patikrų, 

bandomųjų egzaminų statistinės 

analizės. 

Tiksliųjų mokslų  III –IV klasių mokinių komanda 

dalyvavo  tradicinėje Pasvalio krašto 

moksleivių matematikos  olimpiadoje 

profesoriaus Broniaus Grigelionio 

taurei laimėti  vadovaujami mokytojos  

A.Zikarienės ir užėmė  V-VI-ąją vietą. 

 A.Zikarienė  dirbo Pasvalio krašto 

matematikos olimpiadoje profesoriaus 

Broniaus Grigelionio taurei laimėti 

moksleivių darbų vertinimo komisijoje  

. 

  Mokytoja J.Masilionienė dirbo 

valstybinio matematikos brandos 

egzamino darbų vertinimo komisijoje.  

 Padėjo organizuoti miesto 5-8 kl. 

Matematikos olimpiadą.  

J.Masilionienė ir R.Deveikienė sudarė 

olimpiados užduotis ir vertinimo 

instrukcijas. 

  A.Kielaitė, L.Valionienė ir 

J.Masilionienė dirbo miesto 

matematikos olimpiados moksleivių 

darbų vertinimo komisijoje. 

 Atliktos išsamios   I klasės rudens ir 

pavasario matematikos patikrų analizės.  

 Atliktos valstybinio ir mokyklinio 

matematikos brandos egzamino 

analizės. Numatytos priemonės 

matematikos brandos egzamino 

rezultatams gerinti. 

 Organizuotas Tarptautinis matematikos 

konkursas Kengūra 2016 gimnazijoje. 

 Suorganizavo susitikimą “Sėkmės 

istorijos” su buvusiais abiturientais, 

skirtą gimnazijos 110 metų jubiliejui. 

Jame pristatė albumą “Sėkmės 

istorijos”, kuriame aprašyti mokiniai 

,išlaikę matematikos brandos egzaminą 

aukščiausiu lygiu. 



Anglų kalbos   Mokytojos Laima Juodgudytė ir 

Audronė Lukauskienė vertino 

olimpiados užduotis mieste. 

 Mokytoja Greta Dargužytė buvo anglų 

kalbos konkurso užduočių mieste 

vertintoja. 

 mokytojos Audronė Lukauskienė, 

Laima Juodgudytė, Daiva 

Marcinkevičienė, Vita Vizbarienė, 

Irena Adomavičiūtė ir Greta Dargužytė 

vertino anglų kalbos VBE kalbėjimo 

dalį 

 

 Atliktas 1-ųjų klasių mokiniai anglų 

kalbos diagnostinį testas 

 Organizavo Šv. Liucijos šventę 

gimnazijos pirmokams (mokytoja 

L.Juodgudytė) 

 Organizuoti bandomieji egzaminai, 

patikros. 

 Atliktas 2-ų klasių lygio nustatymo 

testas 

 Atliktos patikrų, bandomųjų 

egzaminų statistinės analizės. 

II užsienio kalbos  Dalyvavimas respublikiniame vertimų 

ir iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“(mokyt. A.Vaštakienė) 

.Projekto diplomantėmis tapo Gabija 

Atkočiūnaitė 1b kl. Ir Vitalija Butkutė 

3b kl.  

 Mokytoja Aurelija Vaštakienė buvo 

miesto vokiečių kalbos olimpiados 

vertinimo komisijos pirmininkė. 

 Mokytoja Irena Mazarevičienė 

dalyvavo miesto rusų kalbos 

olimpiados kalbėjimo dalies vertinimo 

komisijoje. 

 Mokytojos Aurelija Vaštakienė  ir 

Irena Mazarevičienė organizavo 1-3 kl. 

gimnazistams mokomąją-pažintinę 

kelionę į Vokietiją, kurios metu 

mokiniai galėjo patikrinti savo užsienio 

kalbų gebėjimus įvairiose situacijose. 

 Atliktos bandomųjų egzaminų 

statistinės analizės. 

Socialinių mokslų  Dalyvavimas Respublikiniame Č. 

Kudabos geografijos konkurse 

(D.Tamošiūnienė, L.Kuokalienė) 

 Dalyvavimas geografijos VBE 

(D.Tamošiūnienė) ir istorijos 

(G.Lukošiūnas) užduočių vertinimo 

komisijoje. 

 Vadovauta LEU geografijos II kurso 

studentės Karolinos Masilionytės 

praktikai (E.Mockūnas) 

 Dalyvavimas respublikiniame 

“Lietuvos istorijos žinovo” konkurse 

 ( J.Astramskienė, A.Bičkienė, 

G.Lukošiūnas) 

 A.Bičkienės mokinys R. 

Bučas  istorijos olimpiadoje“Mažoji 

Lietuva”.mieste užėmė III vietą. 

 L.Kasiulytė  gimnazijoje 

organizavo knygos „Teisuolė Marija 

Rusteikaitė gimnazistų piešiniuose“ 

pristatymą. 

 Panevėžio žydų 

bendruomenės namuose L.Kasiulytė 

skaitė pranešimą apie Dievo Apvaizdos 

seserų kongregacijos įkūrėją, 

visuomenės veikėją, medikę, pedagogę, 

vaikų ir našlaičių globėją Mariją 

Rusteikaitę, jos veiklą, dalyvaujant 

garsiam Izraelio filmo kūrėjui Borisui 

Matfsir‘ui. 

 Mokytoja L.Kuokalienė 

organizavo renginį miesto mokiniams, 

skirtą Pasaulinei turizmo dienai. 

 J.Astramskienės 

mokiniai dalyvavo konkurso „ Ką žinai 

apie Lietuvos kariuomenę“ miesto 

etape. 

 Organizuotas dalyvavimas Lietuvos 

Konstitucijos egzamine pirmokams  ir 

antrokams 

 Organizuota viktorina pirmokams  

“Ar žinai gimnazijos istoriją?”. 

 Istorijos mokytojai parengė stendus 

„Iš gimnazijos praeities“ , skirtą 110 –

jam mokyklos jubiliejui. 

 J.Astramskienė gimnazijoje 

vykusioje  konferencijoje “Sveikatos 

ugdymo integravimo į mokymo procesą 

galimybės“ skaičiau pranešimą „ 

Sveikos gyvensenos ugdymo galimybės 

istorijos ir pilietiškumo pagrindų 

pamokose“ bei dalyvavo projekte 

skirtame G. Petkevičaitės- Bitės 155-

osioms  gimimo  

 Atliktos bandomųjų egzaminų 

statistinės analizės. 



 Organizuota konferencija 

„Aš Žemės vaikas“, skirta Žemės 

dienai (D.Tamošiūnienė, L. 

Kuokalienė)  

 

Gamtos mokslų Dalyvavo nacionaliniame mokslo 

festivalyje ”Erdvėlaivis Žemė 2015”, 

organizavo ir dalyvavo projekte “Tyrėjų 

diena“. 

 VŠĮ Panevėžio krašto donorų 

asociacijos renginyje”Dovanokime viltį 

gyventi”, 

 aktyviai organizuota buvo Žemės 

diena praktinėje veikloje ”Vandens 

telkinių ph tyrimai”, 

 Paruoštos individualias programos 

pasirenkamajam dalykui „Praktinė 

chemija“ (V. Rimaitė  ), „Įdomioji 

biologija“ (V.Zubienė), „Kiekybinių 

fizikos uždavinių modeliavimas ir 

analizė“ (D.Aliušienė), 

„Eksperimentinė biologija“ (D. 

Radzevičienė) 

Menų ir kūno kultūros  Mokytoje dalyvavo tarptautiniame 

plenere „Vyšnių žydėjimas 2016“ 

Joniškyje,  vedė seminarą „Šeduvos 

krašto grožis dailininkų kūriniuose“ 

(I.Žvinakienė) 

 Dalyvavimas respublikiniame projekte 

“Atsiduok Vilniui, nes jis tave myli” 

(V.Baltušytė) 

 Dalyvavimas respublikiniame 

dainuojamosios poezijos konkurse 

„Mano senas drauge“ (R.Karašienė), 

 R.Karašienė - menų mokykliniame 

brandos egzamine Panevėžio 

Kazimiero Paltaroko gimnazijoje 

vertintoja 

 R.Karašienė -Vaikų ir jaunimo 

televizijos konkurso“ „Dainų 

dainelė“, Panevėžio miesto 

vertinimo komisijos narys. 

 R.Karašienė- muzikos ir kompiuterinės 

muzikos technologijos mokyklinio 

brandos egzamino vertinimo komisijos 

narė 

 K.Nainienė - Pasaulio lietuvių 

dainų ir šokių švenčių šokio 

dienos  baletmeistere,  

Aukštaitijos regiono šokių 

vadovų ekspertė – konsultantė.  

Su gimnazijos  šokių kolektyvu 

„Kanapėlė“   atranką į  

 Gimnazijos komandos 

dalyvavo miesto kroso varžybose IV- 

vieta 

 Gimnazistai dalyvavo 

Ežiogolo varžybose mokiniai tapo 

nugalėtojais Panevėžio mieste 

 Atskirų rungčių 

lengvosios atletikos varžybose 

Panevėžio mieste gimnazijos vaikinų 

komanda  

 užėmė II-vietą, merginų 

V-tąją vietą 

 Panevėžio miesto 

mokyklų rinktinių  lengvosios atletikos 

kroso varžybose iškovota 5-vieta 

 Seminaras-edukacinė programa 

„Tarpdalykinės integracijos galimybių 

progresija“. (D.Virbickienė) 

 Seminaras „Svarbiausi 

šiuolaikinės kūno kultūros pamokos 

metodikos akcentai“ ( D.Virbickienė) 

Parengė programą „ Traumų 

profilaktika kūno kultūros pamokose“, 

skaitė teorinį ir atliko  praktinį 

pranešimą  

 Literatūrinė kompozicija 

Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės –Bitės viešojoje 

bibliotekoje „Amžinasis 

moteriškumas“ (pagal Salomėjos 

Mokinių teminių ir personalinių parodų 

rengimas gimnazijos Mansardos“ 

galerijoje: Mokytojų dienai, S. Nėries 

dienai, Scenografijos Gimnazijos vardo 

dienai Panevėžio muzikiniame teatre 

projektavimas ir atlikimas, 2-ų klasių 

kūrybinių darbų paroda, 4-klasių 

baigiamųjų darbų paroda, Poezijos 

pavasariui – scenografijos  

projektavimas, parodos gimnazijos 

kiemelyje „Alyvos žydėjo“ rengimas.  

 Salomėjos Nėries vardo dienai skirto 

spektaklio scenografija ir mokinių 

darbų „Rudens ekspresija“ surengimas, 

darbų parengimas Lietuvos 

Salomėjiškoms mokykloms Salomėjos 

Nėries vardo dienai, projektavimas ir 

atlikimas.  

 Dalyvavimas įvairiuose mokyklos 

renginiuose. („Salomėjos Nėries“ 

gimtadienis, ,  Projektas “Aš aukštaitis 

„Mokytojų diena“,Knygos L.Kasiulytė 

„Teisuolė Marija Rusteikaitė “ 

gimnazistų piešiniuose pristatymas 

„Mokyklos Vardo diena“,, Fotografijų 

konkursas „Senolių gryča, projektas 

„Bitė – kultūros ir literatūros 

puoselėtoja, skirtas G.Petkevičaitės 

Bitės 155-osioms gimimo metinėms, 

piešinių konkursas – paroda, skirta 



Moksleivių dainų šventės šokių 

vakarą ir dalyvavo šventėje.  

 Pristatytas stendinis pranešimas 

„ Gimnazija- gyvoji jaunimo 

tautinės kultūros versmė“  

tarptautinėje mokslinėje 

metodinėje konferencijoje 

„Šokio ugdymo tendencijos ir 

perspektyvos“   

Vilniuje Lietuvos edukologijos 

universitete.  

 Mokyt. D.Virbickienė  

vadovavo  LEU studentų Editos 

Janeliūnaitės, Ignato 

Konovalovo, Edvino Krikščiūno 

pedagoginei praktikai 

 Mokyt.D.Virbickienė teisėjavo 

Lietuvos mokinių Olimpinio 

festivalio estafečių “Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs” zoninėms 

varžyboms  

 

 

 

Nėries kūrybą) (R.Karašienė) 

Teatro studijos darbai V.Džiugienė 

 Spektaklis „Per lūžtantį 

ledą“ –Salomėjos Nėries gimtadienio 

šventei; 

 Spektaklis „Katedros akmenys“ 

pagal  Just. Marcinkevičiaus  dramą 

„Katedra“ gimnazijos 110 metinėms; 

 „Tiems, kurie kelyje...“- 

pagal Domanto Razausko kūrybą, 

Poezijos pavasario šventei.  

 Spektaklį „Per lūžtantį 

ledą “ rodė G.Bitės -Petkevičaitės 

bibliotekoje; 

 Su teatro trupe dalyvavo 

Miltinio gimnazijos mokomajame 

festivalyje; 

 Teatre „Menas“ 

dalyvavo festivalyje „Teatro pavasaris“; 

 Muzikiniame teatre, 

gedulo ir vilties dienai atminti „Aš 

gyvent ir mylėt sugrįžau“ rodė spektaklį 

„Katedros akmenys“; 

 Gimnazijos vaikinų smiginio komanda 

iškovojo III-vietą.  

 (G.Krugiškis) 

 

Vilniui.  „Poezijos 

pavasaris“,„Paskutinis skambutis“). 

(V.Baltušytė) 

 Skirta dovana gimnazijoms – 

Salomėjos Nėries gimtadieniui atminti. 

(I.Žvinakienė) 

  Mokytojo dienos minėjimas 

gimnazijoje (R.Karašienė) 

 Ruošė dainas Salomėjos Nėries 

gimtadienio šventei, Gimnazijos vardo 

dienos paminėjimui, Poezijos 

pavasariui.  (R.Karašienė) 

 Dalyvavo integruotame projekte 

„Geltona, žalia, raudona, skirtame 

vasario 16d.- kovo 11 d. (R.Karašienė):  

 Ruošė  pirmų ir antrų klasių 

gimnazistus chorų karams. 

(R.Karašienė): 

 Gimnazijos sporto salėje vyksta Šeimų 

krepšinio turnyras Paškausko ir Budrio 

Taurei laimėti. 

 Gimnazijoje vyksta tradicinis 

susitikimas krepšinio aikštelėje su 

buvusiais mokiniais 

 Gimnazijoje vyko ŽKL varžybos 

(dalyvavo 7 komandos) (R.Rakutienė). 

  Vyko ŽTL turnyras (D.Virbickienė). 

 Suorganizuota inkilų gaminimo ir 

kėlimo šventė, bendradarbiavimas su 

dailės ir teatro mokytojomis – 

dekoracijų kūrimas 

 (P.Vaičikonis) 

 

2016 m. gimnazijoje Platusis auditas atliktas gruodžio mėn. Darbo grupė išskyrė stipriuosius ir silpnuosius gimnazijos aspektus.  

 

5 aukščiausios vertės 

115. Mokyklos atvirumas ir svetingumas- 3,5 

112. Tradicijos ir ritualai -3,5 

423. Socialinė pagalba -3,4 

531. Valdymo demokratiškumas – 3,4 

114.Bendruomenės santykiai -3,4 

 



5 žemiausios vertės: 

242. Mokėjimas mokytis -2,3 

241. Mokymosi motyvacija -2,4 

143. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai -2,5 

243. Mokymasis bendradarbiaujant – 2,6 

431. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas -2,6 

 

Lyginant 2015 m. ir 2014 m. pagerėjo vertinimas 04 balais   541. Personalo komplektavimas ir 452. Tėvų švietimo politika. Vertinimai pablogėjo kai 

kurių rodiklių  iki 0,2 (Tai leistinas svyravimas). Tobulintinų rodiklių per 2015m. vertinimas:  

431. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas pagerėjo nuo 2,3 iki 2,6 

452. Tėvų (globėjų) švietimo politika pagerėjo nuo 2,3 iki 2,7 

451. Tėvų (globėjų) pagalba mokantis pagerėjo nuo 2,4 iki 2,6 

241. Mokymosi motyvacija išliko tokia pat - 2,4 

Gimnazijoje kiekvienais metais pildoma  NMVA pateikta anketa. Todėl buvo atlikta tėvų ir mokinių apklausa naudojant www.iqesonline platformą. 

Duomenų analizė (vertinimas nuo 1 iki 4 skalėje) rodo: 

Aukščiausios vertės Įvertinimas Žemiausios vertės Įvertinimas 

(2014 m.) 

Iš mano vaiko mokytojai tikisi 

pagal jo gebėjimus 

3,4 

(Buvo 3,5) 

Esu patenkintas savo vaiko 

mokymosi rezultatais  

2,6  

(buvo 2,7) 

Tėvams yra aišku, į ką, kilus 

klausimams, galime kreiptis 

3,4 Mano vaiko mokykla yra žinoma 

kaip sėkminga 

2,7 

Per paskutinius mėnesius 

mokykloje mano vaikas iš kitų 

nesijuokė, nesišaipė 

3,4 Mokykla organizuoja tėvams 

šviečiamuosius užsiėmimus 

2,8 

(buvo 3,0) 

Esu tikras (-a). kad jei mano 

veikas turėtų problemų 

mokykloje, mokykla iš karto su 

manim susisiektų 

3,3 Mokyklos mokytojai visuomet 

padeda, papildomai paaiškina tiems 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi 

mokytis 

2,8 

Mokyklos personalas geranoriškas 

bendraudamas su tėvais 

3,3 

(Buvo 3,5) 

Mano vaikas noriai mokosi 2,8 

(buvo 3,0) 

 

Analizuojant mokinių anketos duomenis, matosi, kad mokiniai gimnazijos veiklą vertina priimtinai. 

Aukščiausios vertės Įvertinimas Žemiausios vertės Įvertinimas 

(2014m.) 

http://www.iqesonline/


Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje: 

klasėje , koridoriuose... 

3,2 Mano tėvai mokykloje aktyvūs 2,2 

Per paskutinius 2 mėn., mūsų klasėje 

iš manęs niekas nesityčiojo 

3,1 Mūsų mokyklos mokiniai 

drausmingai  elgiasi net ir tada, kai 

nemato mokytojai. 

2,2 

Gerai sutariu su visais bendraklasiais 3,1 

 

Mano tėvai noriai dalyvauja 

mokyklos renginiuose 

2,4 

Aš esu patenkintas, kad mokausi 

būtent šioje mokykloje 

3,0 Per paskutinius 2 mėn. mūsų klasėje 

iš mokinių nesijuokė, nesišaipė 

2,4 

Per paskutinius 2 mėn. aš pats 

nesijuokiau, nesišaipiau iš kitų 

mokinių 

3,0 Pamokos man įdomios, 

nenuobodžios 

2,4 

  Mokykloje kartu su mokytojais 

kuriame mokymosi erdves 

2,4 

Atlikus rezultatų analizę pagal klasių pakopas, galima teigti, kad vertinimai labai panašūs, didelių nuokrypių nėra. 

Gimnazijoje pavasarį vyko  problemų krepšelio analizė. 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė pristatė darbo grupės parengtą  “Mokinių apklausą apie motyvaciją” I-ose klasėse . Apklausą vykdė naudojant 

platformą www.iqesonline.lt. Apklausa buvo parengta, kad būtų galima analizuoti mokinių atsakymus pagal pasirinktus kriterijus: klasę, lytį, mokymosi 

rezultatus. Aukščiausias vertinimo balas yra 4. 

Gauti 5 aukščiausi vertinimai: 

Aš suprantu savo teises ir pareigas -3,3 

Man gerai sekėsi bendrauti su bendraamžiais-3,3 

Aš esu savarankiškas -3,3 

Man gerai sekasi bendrauti su suaugusiais -3,3 

Aš jaučiu atsakomybę už savo mokymąsi-3,2 

Gauti 5 žemiausi vertinimai: 

Aš dalyvauju mokinių organizacijose (skautų, maironiečių ir t.t.) -2,4 

Aš domiuosi politiniais įvykiais -2,5  

Aš teikiu pasiūlymus dėl renginių klasėje, gimnazijoje -2,6 

Apskritai esu patenkintas savo mokymosi rezultatais 2,6 

Mokytojai, užduodami namų darbus, mane skatina klausi, tyrinėti, ieškoti, bandyti, analizuoti problemas, tirti. – 2,6. 

 

http://www.iqesonline.lt/


2016 m. projektinė veikla 

I. Respublikiniai projektai. 
Eil.Nr. Projektas Projekto 

vykdymo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo, 

dalyvaujantys 
mokytojai 

Organizatorius Pastabos 

1.  V Lietuvos moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos 

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

Vyksta 

Nuo 2011m. 

A.Totilas 

D.Tamošiūnienė  
 

Panevėžio 

savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas - meno projektas  

neįvyko, mažo finansavimo 

2.  Erdvėlaivis Žemė 2015 2015m. 

rugsėjis 

D.Tamošiūnienė 

D.Radzevičienė 

ŠMM Vyko renginys “Kuo įdomi mūsų Lietuva?”  (dr. Libertas Klimka) 

3.  „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra 
bandrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ 

2012 -2015m 
 

D.Tamošiūnienė 
A.Balčiūnienė 

Lietuvos 
mokinių 

informavimo ir 

techninės 

kūrybos centras 

Ugdymo karjerai kryptis 

4.  Ugdymo karjerai stebėsenos informacinė sistema (UKSIS)  Nuo 2013m. 

vasaris 

D.Tamošiūnienė 

A.Balčiūnienė 

 Ugdymo karjerai kryptis 

5.  Vertimų ir iliustracijų „Tavo žvilgsnis“ projektas-konkursas 
(vokiečių k.) 

2015-2016m A.Vaičiulionė 
 

Vaikų 
kūrybinės 

iniciatyvos 

fondas 

 

6.  Menų sintezės projektas „Vartai“ 

 

2015-2016 D.Tamošiūnienė 

Renė Dautartienė,  

Renata Karašienė 
Ilona Žvinakienė 

Kultūros ir 

meno projektai 

Festivalis-konkursas 

negautas finansavimas 

7.  Respublikinis tautinių šokių festivalis 

 “Gimnazija- gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė” 

 

2016m. 

kovas 

A.Totilas 

K.Nainienė  

 Dalyvavo šokių kolektyvai iš Lenkijos Gdansko, Latvijos 

Valmieros valstybinės gimnazijos, Talino Lahte gimnazijos, 

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos, Kauno „Santaros“ gimnazijos, 
Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos, Panevėžio rajono Velžio 

gimnazijos, Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos, Joniškio 

kultūros centro, Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos. 
 

8.  Dalyvavimas respublikiniame projekte 

 „Atsiduok Vilniui, nes jis tave myli“ 
 

2016m. 

pavasaris 

R.Kazakevičiūtė, 

Projekto  grupė 

 Organizuoja Vilniaus “Laisvės” gimnazija 

9.  Dalyvavimas projekte „Aš už Lietuvą“. Organizuota gimnazijoje 

akcija "Spalvotas suoliukas". 

2016m. 

pavasaris 

D.Tamošiūnienė, 

I.Žvinakienė, 

V.Baltušytė 

Tieto Lietuva, 

Bosanova, 

Pilietiškumo, 
demokratijos ir 

teisės programų 

centras 

Pilietinis projektas „Aš už Lietuvą!” skirtas artėjančiam valstybės 

atkūrimo šimtmečiui. Jo idėja – padovanoti po gerą darbą savo 

šaliai, miestui, bendruomenei. Projekto tinklalapis 
https://asuzlietuva.lt/#/veiklos/  

10.  Dalyvauvimas respublikiniame projekte  

 "Taikos glėbys".  

2016m. 

pavasaris 

D.Tamošiūnienė, 

I-III klasių vadovai 

 Gimnazistai rašė palinkėjimus pasauliui. 

Projekto informacija https://www.facebook.com/Taikos-glėbys 

 

II. Savivaldybės finanuojami  projektai. 
Eil.Nr. Projektas Projekto vykdymo 

laikotarpis 

Atsakingas asmuo Pastabos 

1.  Fizinis aktyvumas ir sveikata  Nuo 2012m. J.Briedienė Visuomenės sveikatos rėmimo programai projektai 

2.  Mes kartu Nuo 2012m. J.Briedienė Vaikų socializacijos programa. 

3.   Tu turi teises. Kokias teises?. 2014m. 

rugsėjo – gruodžio 
mėn 

J.Briedienė Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos programai projektas 

https://asuzlietuva.lt/#/veiklos/


4.  Salomėja, žydinti diemedžiu 2015-2016 m.m. D.Tamošiūnienė, 

A.Grišiuvienė 
V.Džiugienė 

Kultūros ir meno projektai 

5.  „Kanapėlės“ veiklai 2016m  K.Nainienė 

 
 

Panevėžio savivaldybė 

Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo projektas - meno kolektyvo veiklos projektas 

6.  Socializacijos projektas „Aš? Aš!!!” Vyksta nuo 

2005m. 

 

D.Tamošiūnienė, 

I klasių vadovai 

Vaikų socializacijos programa. Savivaldybės vaikų užimtumui ir socializacijai 

per mokslo metus vykdyti. 

III.Projektai gimnazijoje. 
Eil.Nr. Projektas Vyksta Atsakingas asmuo Organizatorius Pastabos 

1.  Projektinių darbų gynimas Balandžio 

mėn.  

D.Tamošiūnienė 

MC vadovai 

Ugdymo plano 

darbo grupė 

Dalyvauja I-III gimnazijos klasės 

2.  VII 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  

3.  Žinių viktorina “100 pakopų” Vyksta nuo 

2012m. 

D.Tamošiūnienė Gabių mokinių 

ugdymo darbo 
grupė 

Gabiems mokiniams  

4.  Integruotas dalykų  projektas “Laiko keliu” 

2012m.-“Nuo antikos” 
2013m.-“Viduramžiai” 

2014m.- “Renesansas” 

2015m. “Barokas” 
2016m.- “Klasicizmas” 

2016m. 

kovas       

D.Tamošiūnienė, 

MC vadovai 

MC Dalyvauja I-IV klasių gimnazistai 

5.  Integruotas pilietiškumo projektas 

 „Geltona, žalia, raudona“ 

2016m. 

pavasaris 

D.Tamošiūnienė, 

Projekto grupė  

 Skirtas I-IVklasių mokiniams ir gimnazijos bendruomenei. 

6.  Projektas „Aš – aukštaitis!“, 

skirtas  2015-Lietuvos etnografinių  regionų  metams. 

 

2015m. 

ruduo 

D.Tamošiūnienė, 

R.Dautartienė  

Projekto grupė 

 Skirtas I-III klasių mokiniams ir gimnazijos bendruomenei. 

7.  Projektas ,,Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos 

bibliotekos lobiai,  šeimos asmeninės bibliotekos lobiai‘‘, 

skirtas 2016- Bibliotekų metams 

2016m. R.Dautartienė  

Projekto grupė 

 Skirtas I-II  klasių gimnazistams ir gimnazijos bendruomenei. 

8.  Projektas  
„Bitė-kultūros ir literatūros puoselėtoja“, skirtas 155-osioms 

gimimo metinėms: 

2016m. 
pavasaris 

 Regina 
Kazakevičiūtė, 

 
 

 
 

Skirtas I-IV  klasių mokiniams ir gimnazijos bendruomenei. 
 

9.  Projektas „Gimnazijai -110“ 
 

2015-2016 D.Tamošiūnienė 
Projekto grupė 

 Skirtas I-IV klasių mokiniams ir gimnazijos bendruomenei. 

10.  Dalyvavimas respublikiniame projekte 

POEZIJOS PAVASARIS 2016 

Laureatu išrinktas Domantas Razauskas 

2016 m.m. 

Vykdomas 

nuo 1974m. 

D.Tamošiūnienė 

 

 Skirtas I-IV klasių mokiniams ir miesto bendruomenei. 

11.  Dalyvavimas Juozo Miltinio dramos teatro projekte „Panevėžys 

vienija ir taškas“, skirto ekologijai ir aplinkosaugai mėnesiui. 

Organizuota miesto mokinių konferencija "Aš - Žemės vaikas"  

2016m. 

balandžio 

mėn 

D.Tamošiūnienė, 

L.Kuokalienė, 

E.Mockūnas 
 

 Skirtas Panevėžio miesto mokiniams 

 

 

 

 

 

http://www.etest.lt/


2016 m.  neformalus švietimas gimnazijoje 

 

2015-2016 m.m. gimnazijoje veikė  neformaliojo švietimo užsiėmimų:  

SKIRTA Val. proc. 

Lyderystės kompetencijų ugdymui 3 5,1 

Sporto ir sveikatinimo kompetencijos ugdymui 8 13,6 

Įvairių kompetencijų ugdymui 9 15,3 

Meninei raiškai 35 59,3 

Viso 55 93,2 

 

Svarbiausi atlikti darbai 

1.1. Teatro studija „Tuščia erdvė“ (režisierė Violeta Džiugienė) 

 Rodytas spektaklis ,,Per lūžtantį ledą’’ G. Bitės-Petkevičaitės bibliotekoje 

 Dalyvauta J.Miltinio gimnazijos mokomajame festivalyje. 

 Teatre ,,Menas’’ dalyvauta festivalyje ,,Teatro pavasaris’’, kur rodytas spektaklis ,,Katedros akmenys’’ 

 Dalyvauta miesto renginyje, kuris vyko Muzikiniame teatre,  skirtame gedulo ir vilties dienai ,,Aš gyvent ir mylėt sugrįžau’’. Rodytas spektaklis 

,,Katedros akmenys’’. 

 Pastatytas spektaklis ,,Tiems, kurie kelyje...’’ pagal Domanto Razausko kūrybą Poezijos pavasario šventei. 

 Padėta ruošti gimnazistą Benediktą Jukonį skaitovų konkursui, kuriame laimėta 2-oji vieta. 

 

1.2. Tautinių šokių ansamblis „Kanapėlė“ (vadovė Kristina Nainienė) 

 Tautinių šokių ansamblis „Kanapėlė“   dalyvavo 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje - Šokių dienoje   „Mano žemė“ 

 Organizuotas ir vykdytas tarptautinis šokių festivalis „Gimnazija-gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė“ 

 Ansamblio jaunuoliai ir jaunimo grupės dalyvavo  Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių šventėje     šokių dienoje „Sodauto“  Vilniuje  

 Koncertuota Latvijoje, Rygoje     

  Daug koncertuota Panevėžyje, Lietuvoje.  Iš viso surengta 32 koncertai. 

 Respublikinis liaudiškų šokių kolektyvų koncertas būsimiems  miesto gimnazistams.  

 Koncertas ‚Laisvės pavasaris“  vasario 16-ajai   „Cido“ arenoje 

 Koncertas  kovo 11-ajai dienai 03-10 30 min. Žemkalnio gimnazijoje 

 Atranka į Pasaulio Lietuvių dainų ir šokių festivalį 

 Festivalis  „Šokim šokimėlį“ 

 NATO  vėliavos pakėlimo ceremonijoje 

  Koncertas  „Ūkininko turgelio atidarymas“   

 Tarptautinis festivalis „ Tėviškės  spalvos“  Latvija, Ryga    



 Susitikimas su Švedijos ambasadore gimnazijoje 

 Miesto mokytojų dienos minėjimas J. Miltinio dramos teatre 

 Salomėjai Neriai skirtas minėjimas  V.Žemkalnio gimnazijoje 

 „Pakol jauni“ respublikinis festivalis  Biržų kultūros centre 

 Renginys, skirtas miesto kultūros sostinei  A.Lipniūno progimnazijoje 

 „Minties“ gimnazijos jubiliejaus Draugų  dienoje 

 Kalėdinė mugė, kultūros sostinės uždarymas „Cido“ arenoje 

1.3.  Merginų choras (vadovė Renata Karašienė)  

 Paruoštos dainos literatūrinei kompozicijai „Amžinasis moteriškumas“ (pagal Salomėjos Nėries kūrybą), kuri vyko Panevėžio apskrities Gabrielės 

Petkevičaitės –Bitės viešojoje bibliotekoje. 

      Paruoštos dainos Meninei programai Gimnazijos 110-ojo jubiliejaus proga Panevėžio Muzikiniame teatre. 

 Dalyvauta pilietiškumo projekte „Geltona, žalia, raudona“, kuris skirtas vasario 16d.- kovo 11d. 

 Ruoštos dainos tradiciniams renginiams: Mokytojo dienos minėjimui, chorų karams; Šimtadieniui, Paskutiniam skambučiui ir kt.  

 

1.4. Dailės studija (vadovė Ilona Žvinakienė) 

 Pirmoji paroda "Rudens impresijos",  skirta Salomėjai Nėriai, atidaryta spalio pradžioje 1-o a. fojė. 4 geriausi darbai buvo išvežti ir padovanoti 

Salomėjos Nėries vardo mokykloms. Per Poezijos pavasario šventę  paruošta paroda, įrėminti darbai "Alyvos žydėjo" ir ant molbertų eksponuoti 

gimnazijos kiemelyje. 5 darbai buvo dovanoti respublikos salomėjiškoms mokykloms ir poezijos laureatui. 

 Laukiant naujų metų gimnazijos mokiniai ir "Akcento" nariai puošė gimnaziją, mansardos erdves. 

 Didelę pagalbą suteikė studijos nariai ruošiantis gimnazijos Vardo dienai ir iškilmingai 110 metų šventimui Panevėžio muzikinio teatro erdvėse. Buvo 

nutapyta 110 portretų, iš kurių  sumontuota visuma, kuri sudarė „110“ blokus. 

 

1.5. Muziejininkų būrelis (vadovės Irena Mazarevičienė, Vida Grigienė) 

 Surinko  medžiagą, parašė scenarijų ir pristatė  stendą, skirtą pirmai Lietuvos direktorei moteriai Marijai Giedraitienei, minint 125-ąsias gimimo 

metines ir 100 metų sukaktį nuo jos pedagoginio kelio pradžios. (I. Mazarevičienė)   

 Surinko medžiagą ir parengė  informacinį stendą ,, Nuo...iki‘‘, skirtą gimnazijos istorijai nuo 1905-2015 m.   (I. Mazarevičienė)           

 Dalyvavo  projekte,, Salomėja, žydinti diemedžiu‘‘. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės  viešojoje bibliotekoje miesto  visuomenei 

pristatė  gimnazijos  muziejų. (I. Mazarevičienė)        

 Dalyvavo visuose gimnazijos renginiuose ir juos fotografavo, o vėliau paruošė 2015/2016 m.m.  foto kroniką ( albumai, skaitmeninis įrašas), rašė 

gimnazijos kroniką (I.Mazarevičienė).    

 Rinko archyvinę  medžiagą  knygai  ,, Kokie mes“, skirtą Panevėžio Vytauto  gimnazijos 110 metų  jubiliejui paminėti. ( I. Mazarevičienė, V.Grigienė) 

 Bendravo muziejuje su lankytojais.( 21 kartą) ( V. Grigienė, I. Mazarevičienė)  

 Vedė 12 ekskursijų (V.Grigienė (6) ir I. Mazarevičienė (5)) miesto moksleiviams, priėmė garbius svečius.  Iš viso muziejų aplankė 338 lankytojai.  



 Parengė naują stendą apie 2016 m. gimnazijos, apskrities jaunuosius kūrėjus ir gimnazijos  Poezijos šventės laureatą  poetą  (I. Mazarevičienė, 

V.Grigienė)  

 Muziejuje vyko   9 edukaciniai užsiėmimai 1- 4 ųjų gimnazijos klasių mokiniams ir miesto mokyklų svečiams apie S. Nėries gyvenimą Panevėžyje 

(vedė mok. Vida Grigienė (8), I. Mazarevičienė (1)). 

  Konsultavo   Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos I-ų klasių  gimnazistus,  besiruošiančius viktorinai „Ar  žinai gimnazijos istoriją?“ ir  teikė  

archyvinę  medžiagą  asmenims, besidomintiems gimnazijos istorija. ( I. Mazarevičienė) 

  2016 m. Tarptautinės Poezijos pavasario šventės proga   paruošė foto parodą apie anksčiau mokykloje vykusius Poezijos pavasarius.  ( I. 

Mazarevičienė) 

 Teikė  informacinę medžiagą   į gimnazijos el. tinklaraštį  ir nuotraukas  į   gimnazijos laikraštį  „Svirtis“ (I. Mazarevičienė). 

                    
1.6. Maironiečių – literatų  būrelis (vadovė mokytoja Sigutė Motiejūnienė) 

 Dalyvavo radijo laidoje „Jaunųjų kūrėjų tribūna“ (Regina Jukonytė ir Benediktas Jukonis) 

 Dalyvavo šalies maironiečių sambūryje, skirtame Baltų vienybės dienai (Butrimonys, Alytaus rajonas). 

 Dalyvavo Maironio dienos renginiuose  Kaune, Maironio gimnazijoje. 

 Dalyvavome meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkurse, skirtame Maironio 153-osioms gimimo metinėms 

 Dalyvavo respublikiniame maironiečių Jurginių sambūryje Varniuose, keliavome po Žemaitiją; 

 Dalyvavo Panevėžio „Literatūrinės žiemos“ renginiuose. 

 Paruošta programa Kovo 11 – osios minėjimui miesto bendruomenei šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje ir ji įgyvendinta. 

 Dalyvavo edukaciniame maironiečių draugijos projekte „Maironis Panevėžio krašte“ 

 

1.7.  Lyderių klubas (vadovas mokytojas Egidijus Mockūnas) 

 Organizuotas Sausio 13 dienos minėjimas. Purškiamais dažais ant sniego nupiešėme keturiolika Lietuvos vėliavų. Šis skaičius pasirinktas norint 

pagerbti visas keturiolika aukų. Mokyklos teritorijoje mokiniai ant sniego nupiešė ne tik vėliavas, bet ir parašė ,,Mokytojai, ačiū jūsų kartai už mūsų 

laisvę‘‘ , ,,Tautos jėga- vienybė‘‘ ir keletą smulkesnių užrašų.  

 Organizuotas susitikimas su Alfonso Smetonos penktąja rinktine. Šaulių vadas, pavaduotoja ir jaunieji šauliai pristatė Lietuvos šaulių istoriją, 

stovyklas kuriose dalyvauja ir kitą veiklą. Jie taip pat atsinešė du šautuvus kuriuos išardė, o gimnazistams leido surinkti. Aktyviausiems mokiniams šauliai 

dovanojo ženkliukus ir apyrankes. 

 Organizuota kartu su I-ų klasių gimnazistais mokslo metų baigimo šventė. 

 Balandžio 25 dieną dalyvauta akcijoje ,,Darom 2016‘‘. 

 

              Sporto renginiai: 

 Panevėžio miesto  mokyklų krepšinio rinktinių varžybose gimnazijos merginų komanda  užėmė III-čiąją vietą.  (13mok.) (mokytoja Rita Rakutienė) 

 Panevėžio miesto  mokyklų krepšinio rinktinių varžybose gimnazijos vaikinų komanda  užėmė III-čiąją vietą. (12 mok.) (mokytojas Česlovas 

Plaščinskas) 

 Gimnazijos komanda dalyvavo miesto kroso varžybose (12 gimnazistų) (mokytojas Česlovas Plaščinskas) 



 Panevėžio miesto  mokyklų krepšinio rinktinių varžybose gimnazijos merginų komanda  užėmė III-ją vietą.  (12mok.)  

 Gimnazijoje vyko ŽKL varžybos (dalyvavo 5 komandos)  ( 60 žaidėjų) 

 Gimnazistai dalyvavo Ežio golo varžybose (12 žaidėjų ) 

 Atskirų rungčių lengvosios atletikos varžybose Panevėžio mieste gimnazijos vaikinų komanda užėmė II-vietą, merginų V-tąją vietą.                  (12 

dalyvių) 

 Gimnazijoje vyksta kalėdinis Futbolo turnyras    (dalyvių 22) 

 Panevėžio miesto lengvosios atletikos rungčių varžybose merginų komanda užėmė V-vietą (6dalyviai)  

 Gimnazijos sporto salėje vyksta Šeimų krepšinio turnyras Paškausko ir Budrio Taurė 

 Gimnazijoje vyksta tradicinis susitikimas krepšinio aikštelėje su buvusiais mokiniais  (20 dalyvių ) 

Mūsų gimnazijos savotiška vizitinė kortelė – tradiciniai gimnazijos renginiai. Pernai gimnazija paminėjo 110-ąsias mergaičių mokymo 

pradžios metines. Du ryškūs renginiai – šventinis minėjimas ir tarptautinis šokių festivalis vyko dvi dienas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 SSGG analizė  
Stiprybės 2017 Galimybės 2017 
Palankus gimnazijos bendruomenės mikroklimatas 

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

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

pavasaris, dainuojamosios  poezijos festivalis) 

 stiprūs meniniai kolektyvai 

 mokiniams sudaromos sąlygos įvairiapusei popamokinei veiklai 

Aukšta ugdymo kokybė: 

 nėra paliktų kartoti kurso 

 valstybinių egzaminų laikymo ir išlaikymo rezultatai viršija respublikos vidurkį 

Plačios užsienio kalbų pasirinkimo galimybės, dirba kvalifikuoti specialistai. 

Taikomas išorinis  diferencijavimas lietuvių k., anglų k., matematikos gerina mokinių 

mokymosi  rezultatus. 

Tenkinami daugumos mokinių poreikiai: pasirenkamųjų dalykų, NU valandų 

pasirinkimas. 

Efektyvi mokinių socializacija 

Aktyvi projektinė veikla 

Vykdomas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, tobulinantis ugdymo procesą. 

Diegiamos informacinės technologijos (1 kompiuteriui tenka 2,6 mokiniui), 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 www.tamo.lt. Informacijos perdavimui, sklaidai 

Atnaujintas tinklalapis www.zemkalniogimnazija.lt  , pradėjo veikti 

https://www.facebook.com/paneveziovzg/  

ir 

https://www.youtube.com/channel/UCOfmueY56i5sL-QoHR0JmDQ 

Įrengta „Salomėjos Nėries auditorija“  (2016m.) 

Gimnazijos strateginio plano vykdymas. 

Mokymo priemonių, naujų technologijų, atnaujintų laboratorijų efektyvesnis panaudojimas 

tiriamiesiems darbams, eksperimentinei veiklai. 

 „Mokymasis be sienų“ organizavimas 

Projektinių, tiriamųjų, laboratorinių darbų savaitė „Savaitę mokausi kitaip“ aktyvinimas. 

Mokinių poreikio, interesų analizavimas ir tenkinimas. 

Mokinių pamokų lankomumo kontrolė 

Intensyviau naudoti mokytojo veiklos kokybės gerinimui: 

 platformą www.oqesonline.lt; 

 nuotolinius mokymo seminarus; 

 rengti atviras pamokas, integruotas pamokas; 

 aktyvinti veiklą „Kolega-kolegai“ gimnazijoje, mieste, respublikoje.  

Aktyvesnis mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, konkursuose. 

Ugdymo proceso organizavimo lankstus modeliavimas  

Informacijos apie gimnazijos veiklą sklaida 

Aktyvesnė aukštos kvalifikacijos mokytojų veikla. 

Bendradarbiavimo su tėvais įvairinimas. 

Bendradarbiavimo su progimnazijomis aktyvinimas. 

Materialinės bazės stiprinimas 

Žmogiškieji ištekliai kuriant sustiprintą kalbų gimnaziją 

Silpnybės 2017 Grėsmės 2017 
Žemėja ugdymo kokybė:  

 pažangumas krito nuo 83,3 (2014) iki 78 (2016) procentų; 

 prastėja ateinančių mokinių motyvacija; 

 nepakankamas  darbas su gabiais mokiniais; 

 neišnaudojamas mokinių žinių diferencijavimo galimybės; 

 Neišnaudotos bendradarbiavimo su mokinių tėvais galimybės; 

 Mokytojų darbo kokybė ne visada atitinka reikiamą kvalifikaciją; 

Silpna materialinė bazė: 

 Gimnazijos atnaujinimo darbams atlikti būtina apie 315 tūkst. eurų  

 

Demografiniai pokyčiai: 

 mažėja ateinančių į gimnaziją mokinių skaičius 

Konkurencija 

 yra 6 gimnazijos, priėmimas liberalus 

Ugdymo kokybės kritimas 

 ateina prastesnio paruošimo mokiniai 

 aplinkos finansavimo stoka 

 žema mokinių mokymosi motyvacija 

 

Kylančios socialinės problemos 

Mažėjantis mokinių tapatumo jausmas gimnazijai 

http://www.tamo.lt/
http://www.zemkalniogimnazija.lt/
https://www.facebook.com/paneveziovzg/
https://www.youtube.com/channel/UCOfmueY56i5sL-QoHR0JmDQ
http://www.oqesonline.lt/


VALDYMO PROGRAMA  

 
Veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1. Tobulinti pamoką, remiantis šiuolaikinės pamokos aspektais. 

2. Tobulinti ugdymo procesą, akcentuojant tarpdalykinių ryšių integraciją: integruojamos ne tik pamokos, bet ir namų darbai, projektai, tiriamieji 

darbai. 

3. Mokinių kompetencijų tobulinimas pereinat prie inovatyvių mokymo(si) metodų.  

 
Eil.Nr. Priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1. Vadovavimas mokytojų kolektyvui 

Mokytojų tarybos posėdžiai 
1.1. Dėl mokinių gebėjimo vadovauti pačių mokymuisi 2017-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.2. Dėl veiklos programos 2017 m. pristatymas 2017-01 Direktorius Artūras Totilas 

1.3.  Dėl I –ojo pusmečio rezultatų 2017-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.4. Brandos egzaminų tvarkos pristatymas 2017-01 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.5. Dėl I pusmečio mokinių pamokų lankomumo 2017-01 Soc. Pedagogė J.Briedienė 

1.6. Dėl vaiko minimalios priežiūros 2017-01 Soc. Pedagogė J.Briedienė 

1.7. Dėl Šimtadienio šventės  2017-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.8. Dėl tyrimo „Mokinio pažangą skatinantis 

vertinimas“organizavimo 

2017-01 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.9. Dėl mokytojų darbo krūvio 2016-2017 m.m. 2017-06 Direktorius Artūras Totilas 

1.10. Dėl I, III klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę 2017-06 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Simas Greviškis,  

1.11. Dėl „Rreiklumo sau.  Mokytojų 2014-2016m. veiklos 

analizė“ 

2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.12. Dėl Ugdymo plano 2017-2018m. projekto.  2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.13. Dėl „MC 2016-2017 m.m. veiklos įsivertinimo“ 2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.14. Dėl gimnazijos savęs vertinimo: problemų krepšelio 

analizė 

2017-06 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.15. Dėl 2016-2017 m.m. ataskaitos ir uždavinių 2017-2018 

m.m. 

2017-08 Direktorius Artūras Totilas 

1.16. Dėl Brandos darbo organizavimo 2017-08 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis, 

1.17. Dėl sveikatinimo programos projekto 2017-08 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 



1.18. Dėl informacinių technologijų taikymo ugdymo procese  2017-08 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.19. Dėl Brandos egzaminų rezultatų  2017-08 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

1.20 Dėl Ugdymo turinio planavimo 2017-08 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.21. Dėl Ugdymo plano 2017-2018m.m. 2017-08 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.22. Dėl integruotų veiklų, pamokų 2017-08 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

1.23. Dėl 2018m.  Veiklos plano projekto rengimo 2017-12 Direktorius Artūras Totilas 

2. Vadovybės pasitarimai 
 

2.1. Dėl SUP mokinių ugdymo 2017-02 Soc. Pedagogė J.Briedienė 

2.2. Dėl individualaus plano 2016-2017 m.m. tyrimo 

pristatymo 

2017-02 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.3. Dėl įskaitų, egzaminų  organizavimo 2017-02 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.4. Dėl gimnazijos VARDO DIENOS 2017-02 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.5. Dėl neformaliojo ugdymo organizavimo gimnazijoje. 

Poreikių tyrimo atlikimo 

 

2017-03 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.6. Dėl 1 klasės mokinių modulių poreikio tyrimo 

 

2017-03 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.7. Dėl projektinės savaitės organizavimo 2017-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.8. Dėl projektinių darbų, tiriamųjų darbų vertinimo ir 

įsivertinimo  

 

2017-03 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.9. Dėl metodinės dienos „Kolega-kolegai“ organizavimo 2017-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.10. Dėl pasirengimo Poezijos pavasariui. 2017-03 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.11. Dėl individualaus plano 2017-2018 m.m. analizės 

 

2017-03 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.12. Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo gimnazijoje 2017-03 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.13. .Stebėtų pamokų analizė.  

„Šiuolaikinė pamoka. Paiekimai pamokoje“ 

2017-03 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.14. „Pamokų paskirstymo 2017-2018m.m.“. 

 

2017-04 

 

Direktorius A.Totilas 

2.15. Dėl „Signalinio“ II pusmečio rezultatų 2017-04 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 



 

2.16. Dėl ekonomikos įskaitos II klasių mokiniams rezultatų 2017-04 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.17. Dėl Ugdymo plano 2017-2018 m.m.. I kl. mokinių 

modulių pasirinkimo  

 

2017-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.18. Dėl pasiruošimo Atvirų durų dienai: Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas. 

 

2017-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.19. Dėl neformaliojo ugdymo organizavimo gimnazijoje. 

Poreikių tyrimo aptarimas 

2017-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.20 Dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos 

 

2017-04 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.21. Dėl OECD PISA  tyrimo rezultatų pristatymo 

 

2017-04 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.22.  Dėl supažindinimo su ŠMM parengtomis Smurto 

prevencijos įgyvendinimo rekomendacijomis  

2017-04 

 

Soc. Pedagogė J.Briedienė 

2.23. Dėl leidimo laikyti brandos egzaminus 

 

2017-05 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.24. Dėl kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo 2017-05 

 

Direktorius pavaduotojai ugdymui Simas Greviškis, Danguolė 

Tamošiūnienė,  

2.25. Dėl Ugdymo plano 2017-2018m. projekto. 

 

2017-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.26. Dėl pasiekimų asmeniškumo. 

 

2016-04 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.27. Dėl klasių auklėtojų veiklos: Integruojamosios 

programos 

 

2017-05 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.28. Dėl klasių vadovų veiklos „Klasių teminių valandėlių 

analizė“ 

2017-05 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.29. Dėl mobilių grupių III-ose gimnazijos klasėse 

komplektavimo 

2017-05 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.30. Dėl 2016-2017m. tvarkaraščio projekto pristatymo 2017-05 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.31. Dėl mokslo metų užbaigimo 2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.32. Dėl kolegialaus mokymosi 2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.33. Dėl sveikatinimo programos projekto 2017-06 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 



2.34. Dėl atleidimo nuo kūno kultūros, meninio ugdymo 

pamokų 

2017-09 Direktorius Artūras Totilas 

2.35. Dėl II klasės mokinių, kurie nesimokė ekonomikos, 

įskaitos organizavimo 

2017-09 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.36. Dėl meninio skaitymo konkurso organizavimo 2017-09 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.37. Dėl klasių auklėtojų veiklos planavimo analizės. 2017-10 Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, Simas 

Greviškis,  

2.38. Dėl I gimnazijos klasių mokinių mokymosi stiliaus 

tyrimo pristatymo 

2017-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.39. Dėl 1-ųjų klasių adaptacijos. 

 

2017-10 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

psichologė Renata Gataveckaitė 

2.40. Dėl olimpiadų I etapo organizavimo. 2017-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.41. Dėl pagalbos mokiniams teikimo  2017-10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.42. Dėl mokymosi aplinkos saugumo 2017-10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.43. Dėl Brandos darbo I etapo 2017-10 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.44 Dėl mokinio pasiekimų ir pažangos analizavimo 

 

2017-10 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.45. Dėl pasirengimo Salomėjos Nėries gimtadienio šventei. 

 

2017-10 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.46. Dėl partnerystės su kitomis mokyklomis. FOKUS dienos 

organizavimas 

2017-11 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.47. Dėl prevencinių programų, priemonių dėl smurto ir 

patyčių 

2017-11 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Simas Greviškis 

2.48. Dėl informacinių technologijų taikymo ugdymo procese  2017-11 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

2.49 Dėl „signalinio“ pusmečio. 2017-12 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, Simas 

Greviškis 

2.50. Dėl Veiklos programos 2018 m. projekto rengimo 2017-12 

 

Direktorius Artūras Totilas 

2.51. Dėl integruotų veiklų 2017-12 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė 

 Numatomi sėkmingo programos tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

- Įgyvendinami šiuolaikinės pamokos aspektai: išmokimo stebėjimas, dauguma (80proc.)  mokinių pasiekia pamokos uždavinį. 

- Taikomi mokymo(si) metodai, nukreipti į praktininių įgūdžių įtvirtinimą  (projektai, moksliniai tyrimai, laboratoriniai darbai savarankiški 

darbai, praktiniai darbai, taikomos  bendradarbiavimo strategijos ir kt.); 

- 15proc. mokymosi proceso sudaro Mokymąsis be sienų 

- 60proc.pamokų  tikslingai naudojama mokomosios programos; 

- Sudarytos sąlygos visų  mokinių saviraiškai 



 

 

 

Ugdymo turinio įgyvendinimo programa 
 

Uždaviniai: 
Ugdymo turinys oruientuotas į kiekvieno mokinio gebėjimus. 

Pasiruošimas Pagrindinio ugdymo pirmos dalies įgyvendinimui 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Atlikimo 

laikas 

Atsakingas 

1.   Ugdymo plano rengimas.   Iki  

2016-08-30 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė, 

Ugdymo plano rengimo grupė 

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

centruose. 

Vasaris- 

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 Direktoriaus pavaduotojai 



Gegužė  

Birželis 

ugdymui Danguolė Tamošiūnienė,  

Simas Greviškis, klasių vadovai 

 8.3.  Atvirų durų dienos 

 

Balandis 

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: 

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

- Aktyvesni tėvai (globėjai), vykdomas Tėvų švietimas 

- Tikslinga tiriamoji, projektinė veikla. 

- Teikiama pagalba pagal poreikį 

- Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo seminarų skaičius 

   

 



Metodikos tarybos veikla 
 

Gimnazijos metodikos tarybos veikla planuojama atsižvelgiant į gimnazijos veiklos prioritetus:  

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

stiliams ir ugdymo formoms. 

 Tarpdalykinių ryšių ir pamokos tobulinimas , atsižvelgiant į išmokimo stebėjimą ir vertinimą. 

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

Gimnazijos metodikos tarybos posėdžiai: 

Eil.Nr. Priemonės Mėnuo Atsakingas 

1. 1. Dėl darbo grupių 

2. Dėl veiklos plano 

3. Dėl I gimnazijos klasių mokinių mokymosi stiliaus tyrimo pristatymo. 

4. Dėl projektinių darbų sąrašų patvirtinimo 

5. Dėl MT veiklos plano.(projekto svarstymas) 

6. Dėl mokytojų apdovanojimų 

7. Įsivertinimo ataskaitų formų 

rugpjūtis Metodikos taryba 

2. 1. Dėl  GMT veiklos plano  Rugsėjo 1d.  

3. 1. Dėl I klasės mokinių mokymosi stilių.  

2. Dėl I klasių mokinių adaptacijos 

3. Dėl gimnazijos 110 metinių jubiliejaus 

Rugsėjis-spalis Klasių vadovų MC vadovė 

D.Virbickienė 

4. 1. Dėl MC veiklos plano analizės. Pastabos, komentarai 

2. Dėl olimpiadų I etapo 

3. Dėl lietuvių k. ir matematikos diagnostinio tyrimo.Užduotis rengia  

4. Dėl egzaminų rezultatų analizės. 

5. Dėl projektinių darbų mokinių pasirinkimas. 

6. Dėl kontrolinių darbų rezultatų analizės . 

7. Gimnazijos ir miesto  bibliotekų įtraukimas į ugdymo procesą. 

spalis GMT, D.Tamošiūnienė 

5. 1. Dėl Egzaminų rezultatų analizės Spalio 

 28-29 

Gimnazijos administracija, 

Metodikos taryba 

6. 1. Dėl 2015m. veiklos plano projekto rengimo; 

2. Dėl bendradarbiavimo su kitomis mokyklomis; 

gruodis GMT, D.Tamošiūnienė 



3.Dėl vertinimo sistemų 

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

sėkmingos adaptacijos 

7. 1.Pamokos metodų parinkimo ypatumai, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, 

mokymosi stilius. (posėdžiai, pasitarimai) 

2.Tarpdalykiniai rysiai pamokoje ir darbas su spec.poreikių mokiniais 

sausis GMT, D.Tamošiūnienė 

8. Metodikos tarybos posėdis „Dėl metodinės dienos „Kolega-kolegai“aptarimo“. 

Pamokš stebėjimas ir aptarimas 

vasaris GMT, D.Tamošiūnienė 

9. Tėvų įtraukimas organizuojant ir dalyvaujant Karjeros dienoje kovas GMT, D.Tamošiūnienė 

10. Dėl gimnazijos tinklalapio www.zemkalniogimnazija.lt  Mc veikla aktyvinti 

tinklalapyje 

balandis GMT, D.Tamošiūnienė 

11. MT posėdis „Šiuolaikinbės pamokos aspektai: vertinimas ir įsivertinimas. 

Stebėtų pamokų aptarimas 

Įsivertinimo ataskaitų analizė. 

06 GMT, D.Tamošiūnienė 

 

 

I. Metodikos tarybos veiklos turinys 

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

taikymą skirtingiems mokymosi stiliams ir ugdymo formoms. 
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. (2015-2016m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo ilgalaikių 

planų koregavimas, derinimas) 

09 

 

MC vadovai, D.Tamošiūnienė 

http://www.zemkalniogimnazija.lt/


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“ 

Visus  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/


2. Tarpdalykinių ryšių ir pamokos tobulinimas , atsižvelgiant į išmokimo stebėjimą ir vertinimą bei darbas su mokiniais 

turinčiais spec.poreikius 

 

Eilės 

Nr. 

Priemonės Data (mėn.) Atsakingas 

2.1. Tarpdalykinių ryšių ir pamokos tobulinimas , atsižvelgiant į išmokimo stebėjimą ir vertinimą. 

 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.Organizuoti protų mūšį „Žagrenis“. Užduočių 

rengimas  
11 MC vadovai,  

Gabių mokinių ugdymo darbo 

grupė 

2.1.4. Organizuoti viktoriną „100 pakopų“. Užduočių 

rengimas. 
02 MC vadovai,  

Gabių mokinių ugdymo darbo 

grupė 

2.1.5. Organizuoti dalykines olimpiadas gimnazijoje, 

dalyvauti miesto dalykinėse olimpiadose. 
Visus metus MC vadovai,  

 

2.1.6. 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) bei darbas su 

mokiniais turinčiais spec. poreikius. 

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

2.2.2. Pasitarimas MC dėl ugdymo turinio pritaikymo mokymosi 
sunkumų turintiems  mokiniams 

10 MC vadovai 



2.2.3. Teikti konsultacijas, individualizuoti ugdymo procesą 
pamokoje pagal poreikį 

Visus metus Dalykų mokytojai 

2.2.4. Teikti savalaikę informaciją Vaiko gerovės komisijai Visus metus Dalykų mokytojai 

2.2.5. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, siekiant didinti 
mokinių mokymosi motyvaciją 

Visus metus GMT, D.Tamošiūnienė 

3. 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 

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

Nr. 

Priemonės Data (mėn.) Atsakingas 

4.1. Tobulinti Informavimo sistemą bendruomenei 
 4.1.1. Aktyvinti gimnazijos tinklalapio www.zemkalniogimnazija.lt bei 

veiklą 

Visus metus Mokytojai 

 4.1.2. Tikslingai naudoti el. dienyną informacijos sklaidai Visus metus Mokytojai 

 4.1.3. Rengti lankstinukus, bukletus sėkmingo mokymosi tema Visus metus Metodikos taryba 

 4.1.4. 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 

http://www.zemkalniogimnazija.lt/


 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bendravimo-bendradarbiavimo programa 
 Uždaviniai : 
1. Skatinti mokinių aktyvumą, mokytojo ir mokinio bendradarbiavimą. 

2. Ugdymo karjerai grupės veiklos kryptingos veiklos tobulinimas, akcentuojant tėvų švietimą, mokytojų-mokinių-tėvų bendradarbiavimą. 

3.  Efektyvinti Vaiko gerovės komisijos ir tėvų bendradarbiavimą 

4. Klasių vadovų bendradarbiavimo su tėvais efektyvinimas. 

 

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 

2017 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  

2017 Gimnazijos vadovybė, metodikos 

taryba, projektinės grupės  

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

prevencinį darbą pagal atskirą planą 

2017 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 : 

2017 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 

2017 Direktorius Artūras Totilas 

1.6. Bendradarbiauti su miesto progimnazijomis, pagrindinėmis mokyklomis, organizuojant 

bendradarbiavimo renginius  

2017 

02, 10 mėn. 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė, MT, MG 

2.  Ryšiai su gimnazijos bendruomene   

2.1. Mokinių tėvų poreikių  tyrimai 2017 Danguolė Tamošiūnienė, Renata 

Gataveckaitė 

2.2. Tėvų švietimas per tėvų forumo, klasių tėvų komitetų veiklą pagal UK planą 2017 Danguolė Tamošiūnienė 

2.3. Akcijų, projektų, konkursų, netradicinių renginių organizavimas, įtraukiant tėvus į šią veiklą 2017 Danguolė Tamošiūnienė, 

Renata Gataveckaitė, 

Jurgita Briedienė 

2.4. Individualūs pokalbiai su tėvais įvairiais vaikų ugdymo klausimais 2017 Klasių vadovai 

 

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

nusižengimusvykdomas pagal Vaiko gerovės komisijos planą ir poreikius 

2017 Socialinė pedagogė  



3. Gimnazijos tėvų susirinkimai-konferencijos, atvirų durų dienos   

3.1.  I-ojo pusmečio 2013/2016 m.m. rezultatai, parama gimnazijai.  2017 

Sausis 

Vadovybė 

Klasių vadovai 

3.2. Supažindinimas su Brandos egzaminų tvarkos aprašu, su kalbų įskaitų nuostatais. 2017   

Sausis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui Simas Greviškis, klasių 

vadovai 

3.3. Atvirų durų dienos. 2017  

balandis  

gruodis  

Direktorius Artūras Totilas 

3.4. Būsimųjų 1-ųjų gimnazijos klasių tėvų susirinkimas. 2017 

birželis 

Direktorius Artūras Totilas 

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

koncentrams) 

Dėl individualaus ugdymo plano sudarymo 

Dėl egzaminių pasirinkimo 

2017 spalis Direktorius Artūras Totilas 

Klasių vadovai 

 

Direktoriaus pavaduotojas  

ugdymui Simas Greviškis 

3.6. Pasirengimas ugdymo turinio individualizavimui (2-ųjų gimnazijos klasių tėvų susirinkimas) 2017 

balandis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Danguolė Tamošiūnienė 

3.7. Tėvų tarybos posėdžiai: 

- Dėl pasiruošimo naujiems mokslo metams 

- Dėl veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos  

2017 

birželis 

2017 

gruodis 

 

Direktorius Artūras Totilas 

3.8. Tėvų Forumo konferencijos, paskaitos, diskusijos 2017 

I k. per mėn. 

D.Tamošiūnienė  

4.  Projektinė veikla   

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

“2016m.- Saulės mūšio metai.” 

“2016m.- Bibliotekų 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 2016 

balandis 

Dalykų mokytojai 

Numatomi sėkmingo tikslo įgyvendinimo rodikliai: 

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

- puoselėjamas gimnazijos įvaizdis, atnaujinama gimnazijos svetainė;  

- organizuojama  FOCUS diena Panevėžio progimnazijų, pagrindinių mokyklų  8-ų klasių mokiniams; 

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

-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. 

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

1.2.2. 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 
 

Tradicijų puoselėjimas, ugdant dvasingą, dorą, laisvą, demokratišką žmogų, sudarant sąlygas lyderystei bei saviraiškai; tapatumo ir pasididžiavimo  

gimnazija jausmo ugdymas, tradicijų puoselėjimas. 

 

Uždavinys. 

Formaliojo ir neformaliojo ugdymo integracija 

 

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 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, V.Džiugienė 

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

 R.Karašienė, K.Nainienė, V.Džiugienė 

S.Motiejū nienė 

 Paskutinio skambučio šventė Gegužė  3-ųjų kl. Auklėtojai 

 

 Pirmūnų, olimpiadų, turnyrų nugalėtojų šventė Birželis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 Metų Žemkalniečio rinkimai Kovas-birželis Lyderių klubas, E.Mockūnas  



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

Rengti valstybinių švenčių 

paminėjimus 
 Laisvės gynėjų diena, akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Sausio 13  Mokytoja R.Gataveckaitė,  

 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, V.Džiugienė 

 

Mokytoja I.Žvinakienė, mokinių parlamentas 

Mokytoja V.Džiugienė 

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,  

Mokytojos L.Kasiulytė, R . Karašienė,   
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, V.Džiugienė 

 

Gabių mokinių ugdymo darbo grupė  

Siekti asmens fizinės, 

psichinės ir dvasinės darnos 
 kasmetinis ŽKL, ŽFL, ŽMKL, smiginio 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 2017 Direktorius Artūras Totilas, Panevėžio 

miesto savivaldybė 

1.2. Tęsti 1978 m. pastato einamąjį remontą 2017   Direktorius Artūras Totilas 

Eugenijus Cironka 

Gimnazijos taryba 

2. Mokymo proceso aprūpinimas   

2.1. Aprūpinti mokomosiomis programomis kabinetus  2017 Artūras Totilas 

2.2. Atnaujinti kompiuterinę įrangą kabinetuose 2017 Eugenijus Cironka 

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

racionalia įranga ir programomis 

2017 Danguolė Tamošiūnienė 

Simas Greviškis 

3. Kurti estetines gimnazijos erdves 2017 Artūras Totilas 

4. Plėtoti visuomenės ryšius, kelti įvaizdį   

4.1. Išleisti kasmetinius gimnaziją reprezentuojančius leidinius 2017 Artūras Totilas 

4.2. Pastoviai reklamuoti gimnazijos darbus spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse 2017 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 

2016/2017 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 2017 m. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m.  

 

2017 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. 

 

 

2017 m.  

 

2017 09/10 mėn. 

 

 

2017 01 mėn.; 

 

 

 

2017 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“ 

 

 

 

2017 01 mėn.; 

.  

2017 m.  

 

 

2017 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“.  

 

 

2017 09 01 

 

  

2017 09 mėn. 

 

2017 03/04 mėn. 

 

2017 09/11 mėn. 

 

2017 02/03 mėn. 

 

 

Klasių auklėtojai tariasi dėl laiko su 

psichologe. 



 

Teorinis-praktinis užsiėmimas IV-ųjų gimnazijos klasių moksleiviams 

„Egzaminų streso įveikos“. 

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. 

 

 

2017 m. 

 

 

2017 m.  

 

 

2017 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Socialinio pedagogo veiklos programa 2017 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 reikalų 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ugdymo karjerai konsultanto veiklos programa 2017 m. 

 
Eil.Nr.  Veiklos Atsakingas asmuo Vykdymo laikas Pastabos 

1. Ugdymo karjerai veiklos plano sudarymas mokslo metams E.Mockūnas 2017rugsėjis  

2. TFužsiėmimų metams planas E.Mockūnas 2017 rugsėjis  

3. Pagalba klasių auklėtojams planuojant UK veiklas E.Mockūnas 2017 

rugsėjis,spalis 

 

4. Bendradarbiavimo gairės su soc.partneriais E.Mockūnas 2017 spalis  

5. UK poreikių tyrimas E.Mockūnas 2017 rugsėjis, 

spalis 

 

6. UK koordinacinės grupės sudarymas, funkcijų ir veiklų prioritetų 

numatymas 

E.Mockūnas ir UK  

koord. grupė 

2017 spalis 

 

 

7. Klasės užsiėmimai UK temomis E.Mockūnas Visus metus Pagal sudarytą 

grafiką 

8. TF užsiėmimas E.Mockūnas 2017 spalis  

9. Karjeros plano pildymas E.Mockūnas ir klasės 

vadovai bei kviesti 

karjeros specialistai 

Visus metus Klasių 

koncentrais 

 

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

vykdymas ir analizė 

E.Mockūnas ir 2-ų klasių 

vadovai 

2017 spalis  

11. Išvyka į Kauną su Kalba.lt E.Mockūnas 2017 spalis  

12. Susitikimai su aukštųjų mokyklų ir kolegijų komandomis.Studijų 

programų pristatymas 

E.Mockūnas Visus metus  

 

13. Vorčesterio universiteto studentų prezentacija gimnazijoje E.Mockūnas 2017 spalis  

14. 

 

  

Mokinių, atsakingų už UK, PASITARIMAI 

E.Mockūnas Visus mokslo 

metus 

Kiekvieną 

ketvirtadienį 

po 4 pamokų 

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

E.Gricius 

E.Mockūnas 2017 lapkritis  

16. Supažindinimas 3-4 klasių mokinius su 2015-2016m. stojimo 

Tvarka 

E.Mockūnas ir KTU 

atstovas 

2017 lapkritis Pagal atskirą 

grafiką. Per 

Tamo ir 

klasėse 

17. TF UŽSIĖMIMAS E.Mockūnas 2017  lapkritis  

18. Atvirų klausimų sistemos sukūrimas ir taikymas E.Mockūnas Visus metus  Pagal poreikius 

 



 

19. 

Individualios ir grupinės konsultacijos E.Mockūnas  ir 

kviestiniai karjeros 

konsultantai 

Visus metus Pagal poreikius 

 

 

20. Bendradarbiavimas su miesto karjeros centrais, mokinių 

nukreipimas konsultavimuisi profesijos klausimais 

E.Mockūnas Visus metus Pagal individ. 

poreikius 

           Gruodis – pagilinto Ugdymo karjerai mėnuo    

21. Projektas „3-ai – 2- ams“ E.Mockūnas ir 3-ųjų kl. 

Mokiniai,ats.už UK 

2017 gruodis           

22. Integruotų su UK PAMOKŲ VEDIMAS  E.Mockūnas ir dalykų 

mokytojai 

2017gruodis Pamoka 

aprašoma 

23. Dėstomo dalyko poreikis, galimybės, renkantis profesiją Dalykų mokytojai 2017 gruodis Pamoka 

fiksuojama 

Tamo žurnale 

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

mokiniams 

E.Mockūnas 2017gruodis  

25. Paskaita „Koleginės studijos“Lektorė J.Černienė 2-4 kl.mokiniams E.Mockūnas 2017gruodis  

26. Mokymai abiturientams „Konkursinio balo skaičiavimas“ A.Zikarienė 2017 gruodis, 

2017sausis 

Individualiai ir 

grupėms 

                   Sausis – veiklinimo mėnuo    

27. Išvyka į VDU renginį „Matuokis profesiją“ E.Mockūnas 2017 sausis  

28. Karjeros planų pildymas E.Mockūnas, klasių 

vadovai, psichologė, 

kviestiniai konsultantai 

2017 sausis, 

vasaris 

Pildo visos 

klasės 

29. UK poreikių tyrimas 3-4 klsėse E.Mockūnas  2017 vasaris Tyrimo suvestinė 
pateikta kiekvienai 

klasei elektroniniu 

būdu 

30. KTU studijų programų pristatymas abiturientų tėvams. Lektorius 

J.Sinkevičius 

E.Mockūnas 2017 sausis   

31. Tėvų Forumo atstovų pasitarimas dėl darbo formų E.Mockūnas 2017sausis  

32. Išvyka  į Studijos 2016 mugę E.Mockūnas 2017 vasaris  

33. Išvykos į miesto įmones ir įstaigas „Profesija darbo vietoje“ Klasės vadovai 2017 m.  

34. Klasės vadovo valandėlės UK tema Klasės vadovai 2017vasaris  

35. 1-3 KL. Mokinių 4 dienų mokymai KTU bazėje E.Mockūnas 2017 vasaris  

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

susidarymo 

E.Mockūnas ir 

S.Greviškis 

2017 vasaris  

37. Karjeros planų pildymas E.Mockūnas, klasės 

vadovai, psichologė, 

2017 kovas  



kviestiniai konsultantai 

38. Veiklinimo vizitai į miesto įmones ir įstaigas E.Mockūnas 2017 kovas  

39. Tėvų švietimo užsiėmimas E.Mockūnas 2017lapkritis  

40. Bendradarbiavimo sutarčių su veiklinimo procese 

dalyvaujančiomis įmonėmis rengimas ir pasirašymas 

E.Mockūnas, UK 

koordinacinė grupė ir g-

jos admonistracija 

2017 m.  

41. Individualios ir grupinės konsultacijos mokiniams E.Mockūnas, kviestiniai 

konsultantai 

2017m.  

42. Darbo rinkos tendencijos.Supažindinimas su atskirų profesijų 

paklausa rinkoje 

Jaunimo darbo centro 

specialistai 

2017 kovas - 

gegužė 

Pagal 

sudarytus 

poreikių 

grafikus 

43. Lietuvos mokymo įstaigų vizitai gimnazijoje E.Mockūnas Visus metus  

44. Užsiėmimai UK temomis  E.Mockūnas Visus metus Pagal poreikius 

klasių 

koncentrais 

45. Parengiamieji darbai, skirti Karjeros dienai E.Mockūnas, klasės 

vadovai, UK 

koordinacinė grupė, g-jos 

administracija, soc. 

partneriai 

2017  kovas - 

balandis 

 

46. Karjeros diena „Lyderystės ir verslumo ugdymas mokykloje“ E.Mockūnas,2-ųjų 

kl.mokiniai ir auklėtojai 

2017  balandis  

47 Veiklinimo vizitai E.Mockūnas 2017 balandis Pagal atskirą 

grafiką ir 

tikslinėms 

grupėms 

48. UK  paslaugų gimnazijoje tikslingumo ir poreikių tyrimas. 

Lyginamoji analizė 

E.Mockūnas, UK 

koordinacinė grupė 

2017balandis  

49. Individualios ir grupinės konsultacijos UK konsultantai  2017balandis  

50 UK metų veiklų analizė E.Mockūnas 2017 gegužė Pranešimas mokytojų 

tarybos posėdyje 

51. UK koordinacinės grupės posėdis „UK veiklų analizė remiantis 

paslaugų analize 

E.Mockūnas 2017 gegužė  

52 Sutarčių pasirašymas su veiklinimo procese dalyvaujančiomisį 

įmonėmis 

E.Mockūnas 2017gegužė  

 



Specialiojo pedagogo veiklos programa 2017 m. 
 

 

TIKSLAS:   

                     Nuoseklus ir sistemingas mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų)  poreikius, ugdymas. 

 

UŽDAVINIAI:  

                      1. Padėti specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį  ir lavinti jų sutrikusias funkcijas. 

                      2. Bendradarbiaujant teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir kitiems asmenims, tiesiogiai 

dalyvaujantiems ugdymo procese bei juos konsultuoti. 

                      3. Atlikti mokinių pedagoginį vertinimą, nustatyti jų specialiuosius ugdymo(si) poreikius ir juos tenkinti.  

 4. Kelti ir tobulinti kvalifikaciją kursuose, seminaruose. 

                      5. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos veikloje. 

 

Priemonės Laikas  Ištekliai  Laukiamas rezultatas Pastabos 

 

1. TIESIOGINIS DARBAS SU 

UGDYTINIAIS 

    

1.1.  Mokymosi sunkumų turinčių 

mokinių pedagoginis tyrimas ir 

įvertinimas. 

 

Visus metus Intelektualiniai Savalaikės pagalbos suteikimas, 

ugdymo perspektyvų numatymas. 

 

1.2. Individualių, pogrupinių ir grupinių 

užsiėmimų vedimas 

Visus metus Intelektualiniai Mokomųjų  ir korekcinių tikslų 

pasiekimas. 

. 

1.3. Individualios pagalbos teikimas, 

konsultavimas. 

Esant poreikiui  Intelektualiniai Savalaikės pagalbos suteikimas.  

2. DARBAS SU DOKUMENTAIS     

2.1. Specialiojo pedagogo 

dokumentacijos pildymas. 

2.1.1.  Specialiojo pedagogo dienynas. 

 

 

Visus metus 

Intelektualiniai Ugdymo proceso analizė. 

Tenkinami visų specialiųjų 

poreikių mokinių poreikiai.  

 



2.1.2.  Įvertinimo anketos/testai. 

2.1.3.  Specialiųjų  pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

 

 

2.2. Veiklos plano sudarymas. Sausis Intelektualiniai Ugdymo proceso analizė.  

2.3. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių 

turinčių mokinių sąrašo  sudarymas, 

koregavimas.  

Esant 

poreikiui 

Intelektualiniai Sudaromas naujas mokinių 

sąrašas pagal naujai gaunamus 

dokumentus.  

 

2.4. Dokumentų dėl pirminio ar 

pakartotinio mokinių pedagoginio 

psichologinio vertinimo tvarkymas. 

Esant 

poreikiui 

Intelektualiniai Pagal  poreikius ir 

rekomendacijas bus teikiama 

specialioji pagalba. 

 

2.5. Mokinių gebėjimų tyrimo 

Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje 

rezultatų aptarimas ir tolimesnių ugdymo 

krypčių numatymas. 

Esant poreikiui Intelektualiniai Numatytos tolesnės šių mokinių 

ugdymo veiklos kryptys.  

 

3. BENDRADARBIAVIMAS SU 

PEDAGOGAIS, MOKYKLOS IR 

KITŲ TARNYBŲ SPECIALISTAIS 

    

3.1. Pagalba mokytojams rengiant 

pritaikytas/individualizuotas Bendrąsias 

ugdymo programas. 

Visus metus Intelektualiniai Nuoseklus ir sistemingas ugdymo 

turinio planavimas, bendras 

specialistų ir mokytojų ugdymo 

tikslų ir uždavinių derinimas.  

 

3.2. Gimnazijos bendruomenės 

supažindimas su specialiojo ugdymo 

naujovėmis. 

Visus metus Intelektualiniai Dalykinis ir profesinis pedagogų 

bendradarbiavimas. 

 

3.3. Specialiųjų pratybų derinimas su 

bendru ugdymo procesu  pagal 

gimnazijos ugdymo programą.  

Visus metus Intelektualiniai Bendradarbiavimas su 

pedagogais, ugdymo turinio ir 

laiko suderinimaas su bendruoju  

ugdymo planu.  

 

3.4. Pedagogų konsultavimas kaip dirbti 

su konkrečiais mokiniais, turinčiais 

mokymosi, elgesio ir emocijų sutrikimų, 

specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Visus metus Intelektualiniai Specialiųjų ugdymosi poreikių 

tenkinimo efektyvumas.  

 

3.5. Nuolatinis mokinių pasiekimų 

vertinimas ir pažangos aptarimas su 

pedagogais. 

Visus metus Intelektualiniai Stiprinama mokinių mokymosi 

motyvacija, pabrėžiant jų 

laimėjimus ugdomosios veiklos 

metu.  

 

3.6. Specialiųjų  ugdymosi poreikių Visus metus Intelektualiniai Kokybiškai tenkinami mokinių  



turinčių mokinių darbo pamokoje 

stebėjimas, mokinių konsultavimas.  

poreikiai.  

3.7. Bendradarbiavimas su PPT 

specialistais.  

Visus metus Intelektualiniai Sprendžiamos specialiųjų 

ugdymosi  poreikių mokinių 

ugdymo ir psichologinės 

problemos. 

 

3.8. Bendradarbiavimas su mokytojais, 

socialiniu pedagogu, psichologu, 

sveikatos priežiūros specialistu.  

Visus metus Intelektualiniai Keičiamasi informacija, gerinama 

teikiamų paslaugų kokybė.  

 

3.9. Dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijos susirinkimuose. 

Visus metus Intelektualiniai Sprendžiamos mokinių 

pažangumo, ugdymosi sunkumų, 

elgesio, lankomumo problemos. 

 

4. BENDRAVIMAS SU TĖVAIS 

(GLOBEJAIS) 

    

4.1. Dalyvavimas klasių ir visuotiniuose 

įstaigos mokinių tėvų susirinkimuose. 

Visus metus Intelektualiniai Tėvai informuojami apie mokinių 

mokymosi rezultatus, numatomi 

problemų sprendimo būdai.  

 

4.2. Specialiųjų ugdymo (si) poreikių 

turinčių mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) 

informavimas apie ugdymo (si) 

pasiekimus, individualios konsultacijos 

(raštu, telefonu, individualiais 

pokalbiais). 

Visus metus Intelektualiniai Tėvai gauna  informaciją apie 

vaikų ugdymąsi,  elgesį, 

lankomumą.  

 

4.3. Ugdytinių tėvų (globėjų), 

konsultavimas, švietimas pažintinių 

procesų  ugdymo klausimais. 

Visus metus Intelektualiniai Tėvai geriau supranta vaikų 

specialiuosius ugdymosi 

poreikius, analizuos jų mokymosi 

pasiekimus.  

 

5. METODINIS DARBAS      

5. 1. Informacinių lankstinukų 

internetiniam mokyklos puslapiui apie 

specialiųjų poreikių mokinių ugdymą 

parengimas.   

Esant poreikiui Intelektualiniai, 

materialiniai 

Tėvų, mokinių švietimas.  

6. TIRIAMOJI VEIKLA     

6.1. Specialiųjų poreikių mokinių, 

kuriems reikalinga specialiojo pedagogo 

pagalba, išsiaiškinimas.  

Visus metus Intelektualiniai Teikiama specialioji pedagoginė 

pagalba.  

 



7. PROFESINĖS VEIKLOS 

TOBULINIMAS,  GEROSIOS 

PATIRTIES SKLEIDIMAS 

    

7.1. Dalyvavimas bendrojo lavinimo 

mokyklų  logopedų  ir specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio veikloje ir 

PPT organizuojamuose pasitarimuose, 

seminaruose.  

Visus metus Intelektualiniai, 

materialiniai 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas.  

Pasidalijimas gerąja darbo 

patirtimi.  

 

 

 

7.2. Dalyvavimas ugdymo įstaigoje, 

mieste, respublikoje organizuojamuose 

kursuose, seminaruose, konferencijose, 

projektuose, parodose. 

Visus metus Intelektualiniai, 

materialiniai 

Kvalifikacijos kėlimas.  

7. 3. Naujausios specialiosios literatūros 

studijavimas. 

Visus metus Intelektualiniai, 

materialiniai 

Saviugda.  

7.4. Dalyvavimas Lietuvos respublikos 

specialiųjų pedagogų asociacijos 

veikloje.  

Visus metus Intelektualiniai, 

materialiniai 

Informacijos sklaida apie 

mokyklą šalyje. Pasidalijimas 

gerąja darbo patirtimi.  

 

7.5. Dalijimasis seminarų, kursų, 

konferencijų metu įgytomis žiniomis.  

Visus metus Intelektualiniai Pasidalijimas metodine medžiaga.   

7.6. Metodinės medžiagos kūrimas  ir 

teikimas IKT metodinių darbų archyvui.  

Visus metus Intelektualiniai Pasidalijimas gerąja darbo 

patirtimi.  

 

8. PROJEKTINĖ VEIKLA     

8.1. Paraiškų specialiosioms mokymo 

priemonėms įsigyti rengimas.  

Visus metus Intelektualiniai Lėšų pritraukimas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMOS 

 FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA 

 
Biudžetiniai metai   2017 

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 2017 m. – 7200 € 

 

2. Atnaujinti vadovėlių fondą; 

Lėšų poreikis 2017 m. - 3200 € 

 

3. Einamasis remontas  

Lėšų poreikis 2017 m. – 2000 € 

 

5. Parengti įstaigą naujiems mokslo metams: 

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

Lėšų poreikis 2017 m. – 757 € 

- kelti mokytojų kvalifikaciją; 

Lėšų poreikis 2017 m., pagal atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, - 3800 € 

 

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 2 mokiniams 1 kompiuteris 1,5  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 2017 m. (€) 

1. Lėšų poreikis programai  

2. Finansavimas 981 600 

2.1. biudžetas 967 900 

Iš jų:  

2.1.1. mokymo aplinkai 233 900 

2.1.2. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (mokinio krepšelis) 729 200 

2.1.3. specialiosios lėšos 4800 

2.2. LR Valstybės biudžetas (nemokamas maitinimas) 13700 

2.3. LR Valstybės biudžetas (socialinių pedagogų programos)  

2.4. ES šaltiniai  

2.5. Kiti šaltiniai 11 000 

Iš jų:  

2.5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas  

2.5.2. parama (t.t. 2 procentų) 1500 

2.5.3. kitos lėšos (t.t. komp. už važinėjimą ) 9500 

 

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

 

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

 



 

 

Išrašas 

 

PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2016-12-28  Nr. GT-2-(2.1.) 

Panevėžys  

 

 

 Posėdžio pirmininkas Zita Bagdonienė. 

 Posėdžio sekretorė Rasa Majauskienė. 

   

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl 2017 m. veiklos programos. 

 NUTARTA: 

 1. Pritarti gimnazijos 2017 m. veiklos programai. 

 

  

 

 

 

Posėdžio pirmininkas     Zita Bagdonienė 

Posėdžio sekretorė    Rasa Majauskienė 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


