
  

       TVIRTINU 

       Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro 

       gimnazijos direktoriaus 

       2019 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V- 

 

PANEVĖŽIO RAJONO PAĮSTRIO JUOZO ZIKARO GIMNAZIJOS 2019 METŲ 

VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos 2019 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant                

į strateginį planą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. 

sprendimu Nr. T-40, gimnazijos vidaus įsivertinimo ataskaita, pateikta 2018-06-18 mokytojų 

tarybos posėdyje (protokolas Nr. MT-2-5), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 2018–2019 mokslo metų veiklos prioritetus, išorinio vertinimo                     

2017 m. lapkričio 13–16 d. ataskaita, rajono ir vietovės švietimo būklę, gimnazijos bendruomenės 

poreikius. Planas numato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir 

priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atitinka Valstybinės švietimo strategijos nuostatus. Įgyvendinant valstybinę 

švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti Paįstrio ir Skaistgirių gyvenviečių, rajono gyventojų mokymosi ir 

ugdymosi poreikius, laiduoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimą, per 

neformaliojo švietimo programas vykdyti neformalųjį mokinių švietimą, racionaliai ir tikslingai 

naudoti švietimui skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į gimnazijos 2017–2019 mokslo metų ugdymo planą, 

patvirtintą direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-210. 

4. Planą įgyvendins gimnazijos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese 

dalyvaujantys specialistai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

II. 2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
5. Įgyvendinant 2018 metų gimnazijos veiklos planą, buvo siekiama realizuoti strateginį                 

tikslą – užtikrinti ugdymo(si) veiksmingumą ir kokybę. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti  

uždaviniai bei numatytos priemonės uždaviniams realizuoti. 

5.1. Įgyvendintas dalinai pirmasis uždavinys – mokėti įprasminti mokymąsi. Įvykdytos 

numatytos priemonės:  

5.1.1. atlikta apklausa ,,Teigiami mokinių ir mokytojų darbo metodai“. Apklausose naudota 

IQESonline.lt sistemos duomenų bazė. Veiklos kriterijus: buvo išsiaiškinta mokinių, tėvų ir 

mokytojų nuomonė apie teigiamus jiems tinkamus darbo metodus pamokoje, individualius 

mokymosi lūkesčius; 

5.1.2. įrengta: pradinių klasių ir gamtos mokslų interaktyvios klasės,                                    

interaktyvios lentos istorijos, muzikos ir lietuvių kalbos  kabinetuose.                                                         

Veiklos kriterijus: Eduko klasė ir interaktyvios pamokos padėjo 

https://roundcube.serveriai.lt/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5991&_token=tch

SX0SDK0dXPtPl4t9DCoV3OBGJxW9T&_part=3 sužadinti mokinių aktyvumą, leidžianti lengviau 

koncentruoti dėmesį, geriau suprasti ir daugiau išmokti pamokos metu. Galimybė interaktyvios 

pamokos metu patirti sėkmę itin teigiamai veikė šiuolaikinių mokinių žingeidumą ir rezultatus, o 

mokymasis virsto kur kas įdomesniu ir aktyvesniu procesu; 

5.1.3. atliktas vidaus veiklos įsivertinimas: 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ temos 

2.2. vadovavimas mokymuisi, rodiklis 2.2.1. mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas. Veiklos 

kriterijus: mokinių teigimu, visi mokytojai 2018–2019 mokslo metų pradžioje aptarė jų 

individualius mokymosi lūkesčius, pamokose pastebi ir akcentuoja individualią pažangą. Mokytojai 

https://roundcube.serveriai.lt/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5991&_token=tchSX0SDK0dXPtPl4t9DCoV3OBGJxW9T&_part=3
https://roundcube.serveriai.lt/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5991&_token=tchSX0SDK0dXPtPl4t9DCoV3OBGJxW9T&_part=3


  

paruošia daugiau kūrybinių užduočių, įdomių ir intriguojančių faktų analizės. Mokiniai teigia, kad 

mokytojai visada nurodo siektinus pamokų rezultatus, dažniau organizuojamos veiklos ne 

gimnazijoje (žinių įprasminimas). Mokytojai dažniau akcentuoja dalyko žinių panaudojimo 

galimybes realiame gyvenime. 

  5.2 Įgyvendintas antrasis uždavinys – stebėti pažangos pastovumą ir pasiekimų 

asmeniškumą. Uždaviniui pasiekti buvo taikomos šios priemonės:  

 5.2.1. vyko mokinio asmeninės pažangos stebėjimas, fiksavimas ir rezultatų analizavimas. Į 

ugdymo procesą įtraukta daugiau pamokų, skirtų pasiekimų analizei (kontrolinių darbų taisymui, 

savarankiškų darbų klaidų taisymui, nesuprastų dalykų analizei). Veiklos kriterijus: kiekvienas 

mokinys buvo skatinamas susipažinti su savo klaidomis, jas ištaisyti ir mokymuisi iškelti aukštesnį 

tikslą. 

 5.2.2. įvyko atvirų durų diena gimnazijoje tėvams (globėjams, rūpintojams). Veiklos 

kriterijus: tėvai (globėjai, rūpintojai) įsitraukė į savo vaiko asmeninės pažangos stebėjimą. 

 5.2.3. įvyko kvalifikacinis seminaras mokytojams ,,Pamokos kokybės valdymas ir 

pasiekimų pokyčių matavimas“. Veiklos kriterijus: pedagogai įgijo naujų žinių apie pamokos 

kokybės valdymą ir pasiekimų pokyčių matavimą. Tikėtina, kad 50 % mokinių geba paaiškinti savo 

mokymosi prasmę. 

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2018 m. rugsėjo mėnesį Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje mokosi 332 mokiniai: bazinėje 

mokykloje – 268 mokiniai, Skaistgirių skyriuje – 9 mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse – 55 vaikai. Sukomplektuota 11 klasė – 18 mokinių, 12 klasė – 20 mokinių. 

Tolesnis abiturientų mokymasis: 1 mokosi aukštojoje mokykloje, 6 – profesinėse mokyklose,               

1 – dirba Airijoje, 5 – dirba Lietuvoje, 2 – atlieka privalomąją karinę tarnybą. 14 mokinių baigė 

vidurinio ugdymo programą ir įgijo brandos atestatą, 1 mokinys nebaigė vidurinio ugdymo 

programos. 

Valstybiniai brandos egzaminai: 
1. 

2018 m. 

Iš viso: 

Laikiusiųjų 

egzaminą sk.  

Laikiusiųjų 

valstybinį 

еgzaminą sk.  

Laikyta 

valstybinių 

egz. 

Išlaikyta valstybinių 

egzaminų 

Išlaikyta įvertinimais 

50–100 

15 15 25 20 7 

 

2. 

Dalykas Laikiusiųjų 

skaičius 

Išlaikyto 

egzamino balų 

vidurkis 

Neišlaikiusiųjų 

valstybinį 

egzaminą 

skaičius 

Išlaikytų egzaminų  

% 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

3 37,67 - 100 % 

Anglų kalba 6 59,00 - 100 % 

Rusų kalba 3 46,00 - 100 % 

Istorija 8 24,25 4 50 % 

Matematika 4 19,34 1 75 % 

Biologija 1 23,00 - 100 % 

 

 

 



  

3. Mokykliniai brandos egzaminai: 

2018 m. 

Iš viso: 

Dalykas Laikiusiųjų 

egzaminą 

sk.  

Laikiusiųjų 

mokyklinį 

еgzaminą sk.  

Išlaikytų 

mokyklinių 

egzaminų sk. 

Išlaikyto egzamino balų 

vidurkis 

12 12 21 21 10 

 

Dalykas Laikiusiųjų 
egzaminą sk.  

Išlaikyto 

egzamino balų 

vidurkis 

Neišlaikiusiųjų 

mokyklinį 

egzaminą skaičius 

Išlaikytų 

egzaminų % 

 

Lietuvių kalba ir 

literatūra 

11 4,82 - 100 % 

Menai 10 7,90 - 100 % 

 

4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas: 

Dalykas Patikrinime 

dalyvavusių  

mokinių 

skaičius 

Išlaikyto pasiekimų 

patikrinimo (dalyko) 

vidurkis 

Neišlaikiusiųjų 

(neatvyko) 

pasiekimų 

patikrinimo 

skaičius 

Išlaikiusiųjų 

pasiekimų 

patikrinimą 

skaičius % 

Lietuvių 

kalba  

24 4,42 - 100 % 

Matematika 24 3,37 - 100 % 

 

5. Klasių komplektavimas: 

5.1. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje: 

1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. 

17 24 16 17 26 25 24 29 26 26 18 20 

 

Gimnazijoje vykdomas kryptingas dailės ugdymas 2–IV klasių mokiniams: 2–8, I–II klasių 

mokiniai renkasi vaizduojamąją dailę, III–IV klasių mokiniai – dailę.  

5.2. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos Skaistgirių skyriuje: 

1 kl. 3 kl. 4 kl. 

4 1 4 

 

Visi mokiniai mokosi jungtinių klasių grupėje. 

5.3. Gimnazija, planuodama 2019 veiklos planą ir rengdama ugdymo planą 2018–2019 

metams, atsižvelgė į 2018 m. vykdyto įsivertinimo ir pažangos anketavimo išvadas. Naudojantis 

IQESonline.lt sistema atlikta mokinių ir tėvų apklausa: 

5.3.1. Mokinių nuomonė apie gimnaziją: 

1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius.  

 

 

 

3.0 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems. 3.1 

3. Man yra svarbu mokytis. 3.2 

4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

(profesijos pasirinkimo) galimybes. 

2.8 



  

5. Į mokyklą einu su džiaugsmu. 

6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau. 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė. 

8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai. 

9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla. 

10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti. 

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis. 

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės. 

13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti. 

14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų 

mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į tokias 

pamokas. 

15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą. 

16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose. 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios 

kalbos mokėjimą. 

18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma kelių 

dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, 

dailės ir muzikos, ir pan.) 

 2.6 

3.0 

3.0 

2.8 

 

3.0 

 

3.0 

2.4 

2.7 

2.5 

2.7 

 

 

2.8 

2.5 

 

2.8 

 

2.8 

 

5.3.2. Tėvų nuomonė apie gimnaziją: 

1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį 

ugdant ir mokant. 

 

 

 

 

 

2.9 

2. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam. 3.1 

3. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime. 3.0 

4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes. 

5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu. 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, nesišaipė. 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 

nesišaipė. 

8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais. 

9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi 

ir prasminga. 

10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi galimybę. 

11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 

12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus. 

13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi. 

14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose būtų 

mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau savo vaiką į 

tokias pamokas. 

15. Įvairių dalykų mokymas užsienio kalba tik praturtintų gimtąją kalbą. 

16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 

popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose. 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų gimtosios 

kalbos mokėjimą. 

18. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių dalykų 

(pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir 

muzikos, ir pan.). 

3.0 

 

2.7 

3.1 

2.9 

 

3.1 

3.1 

 

3.0 

2.6 

3.1 

3.0 

3.0 

 

 

3.0 

2.6 

 

2.9 

 

2.9 



  

 

5.3.3. Mokinių nuomonė apie gimnaziją: 

Teiginys: Vidurkis 

2017 2018 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3.1 3.0 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3.3 3.1 

Man yra svarbu mokytis 3.3 3.2 

Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir 

karjeros galimybes 

3.2 2.8 

Į mokyklą einu su džiaugsmu 2.8 2.6 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3.1 3.0 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė 2.9 3.0 

Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi 

teikiami 

pasiūlymai 

3.0 2.8 

Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla 

3.0 3.0 

Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 3.1 3.0 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2.6 2.4 

Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2.8 2.7 

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems 

pasiekti 

2.8 2.5 

 

5.4. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra gimnazijos rodiklį 2.2.2. įvertino 2 lygiu. 

IQES online sistemoje vykdytoje apklausoje, mokinių ir tėvų atsakymai šiuo klausimu taip pat buvo 

įvertinti žemiausiai. Todėl 2019 metais nuspręsta tobulinti 2.2.2 rodiklį ,,Ugdymo(si) 

organizavimas“. 

 

5.5. Gimnazijos mokiniai dalyvavo įvairiuose dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

Dalykas, mokytojo v. pavardė Mokinio pavardė Klasė Vieta rajone 

Muzika, Kristina Lisauskienė Simonas Pažemeckas 8 1 vieta 

Biologijos olimpiada, Nijolė Kalkienė Ernas Erlikas 

Simonas Kalkis 

III 

I 

1 vieta 

1 vieta 

Tarptautinio epistolinio rašinio konkursas, 

Skaidra Čepelienė 

Armandas Raila 8 1 vieta 

Anglų k., Inga Vilkė Ignas Dobradziejus I 3 vieta 

Fizika, Rita Urmonienė Marius Gumbinas I 2 vieta 

IKT konkursas „Žirniukas“, Rimantas 

Monstvila 

Nikas Zelionka 5 2 vieta 

Chemijos olimpiada, Alma Arelienė Roberta Knizikevičiūtė I 2 vieta 

Technologijų olimpiada, Ramūnas Locnis Kristina Cimolonskaitė 

Ernestas Cimolonskas 

II 

I 

2 vieta 

3 vieta 

Dailės olimpiada, Tomas Rudokas Simona Lapšytė 

Agnė Stuogytė 

III 

III 

1 vieta 

2 vieta 

Matematika, Rimantas Pranys Konstantinas Murauskas II 2 vieta 

Pateikčių konkursas, Rimantas Monstvila Auksė Pakarklytė I 3 vieta 

Interneto svetainių kūrimas, Rimantas 

Monstvila 

Ernas Erlikas III 3 vieta 

respublikoje 

Matematika, Rasita Rugieniūtė Laurynas Antanaitis 3 3 vieta 

Matematika, Audronė Matulionienė Eglė Rutkevilytė 4 3 vieta 

Komandų žaidynių kvadrato finalinės Mišri komanda 5–6 1 vieta 



  

varžybos, Vytautas Gutauskas  

Lietuvos kaimo mokyklų tarpzoninės stalo 

teniso mergaičių ir berniukų komandos, 

Vytautas Gutauskas, Rytis Velička 

Berniukų komanda 

Mergaičių komanda 

5–I 

5–8 

2 vieta 

1 vieta 

2 vieta 

tarpzoninė 

Tinklinio varžybos  Mišri komanda II ir 

jaunesni 

1 vieta 

 

Tarptautinis konkursas „Kengūra“, 

Rimantas Pranys 

Šateika Aronas 

Rutkevilytė Eglė 

Konstantinas Murauskas 

Martynas Kliukas 

Deividas Zobėla 

Simona Lapšytė 

Aurimas Storasta 

1 

4 

III 

III 

III 

III 

III 

6 vieta 

9 vieta 

1 vieta 

2 vieta 

8 vieta 

10 vieta 

10 vieta 

Lietuvos biologijos olimpiada,  

Nijolė Kalkienė 

Simonas Kalkis  I 16 vieta iš 

36 dalyvių 
 

6.6. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo įvairiuose projektuose ir gavo finansavimą: 

Socialiniai Mokomieji Bendruomenės Tarptautiniai Kiti 

1. Psichikos 

stiprinimo, 

savižudybių, 

patyčių ir 

smurto 

prevencijos 

projektas ,,Tarp 

mūsų 

mergaičių“ (10 

mokinių, 4 %) 

1. Prevencinis 

projektas „Sveika 

ateitis“ (15 mokinių, 

6 %) 

1. Sveikatingumo 

projektas 

,,Sportuojanti 

bendruomenė“(10 

mokinių, 3 %)  

1. Šiaurės šalių 

bibliotekų savaitė 

(74 mokiniai, 25 %) 

1. ,,Sniego gniūžtė“ 

(65 mokinių, 22 %) 

2. 

Socializacijos 

projektas  

,,Saulės taku“ 

(8 mokiniai, 3 

%) 

2. Žurnalisto ir 

Laisvės TV įkūrėjo 

Andriaus Tapino bei 

kampanijos „Už 

saugią. Lietuvą“ 

inicijuotas 

projektas „Padrąsinti. 

Įkvėpti. Palaikyti“ 

(150 mokinių, 60 %) 

2. Katechetikos 

centro projektas 

„Šv. Kazimieras ir 

Lietuva“ (15 

mokinių, 4,5 %) 

 2. ,,Skautai“ (34 

mokiniai,  

13 %) 

3. 

Socializacijos 

projektas ,,Kitu 

kampu“ (150 

mokiniai, 60 

%) 

3. Projektas „Medijų 

burbulai“ (24 

mokiniai, 9 %) 

3. Katechetikos 

centro projektas 

„Šv. Kazimiero 

laiškas Lietuvai 

100 – čio proga“ 

(15 mokinių, 

4,5%) 

 3. Nacionalinis 

konkursas „Praeities 

stiprybė – dabarčiai“ 

4. Patyčių 

prevencijos 

programa 

„Olweus” 

(visi 100 %) 

4. Integruotas 

lietuvių kalbos ir 

dailės projektas 

„Jūratė ir 

Kastytis“ (24 

  4. Teisinių žinių 

konkursas „Temidė“ 



  

mokiniai, 9 %) 

 5. „Sveika, Astrida 

Lindgren“ (22 

mokiniai, 8 %) 

   

 6. „100 faktų apie 

lietuvių kalbą" (22 

mokiniai, 8 %) 

   

 

7. Gimnazijos gautos lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil.  

Nr. 

Gautų lėšų pavadinimas Gauta parama 

eurais 

Panaudota (koks turtas įsigytas ir t.t.) 

1. 2 % 1 156,90 Nupirkta: knygos, prizai, vaizdo 

registratoriai. 

2. Savivaldybės lėšos 500,00 Socializacijos programa ,,Mokykla kitu 

kampu“. 

3. Savivaldybės lėšos 1 800,00 Sanitarinių mazgų remontas. 

4. Mokinio krepšelio lėšos 

inventoriui įsigyti 

19 100,00 Įsigyta: mokykliniai baldai, 185 

vadovėliai. 

5. Mokinio krepšelio lėšos 

prekėms, paslaugoms įsigyti 

1 500,00 Pažintinė veikla, prekės (kasetės, kreida, 

dildės ir t.t.). 

6. Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialioji programa 

500,00 Edukacinių erdvių tvarkymas. 

7. ES lėšos projektui ,,Mokinių 

tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendravimas:. 

275,00 Stovas mobilus magnetinis su ratukais, 

planšetė Lenova. 

8. Mokinio krepšelio lėšos 

kvalifikacijai 

1 200,00 Mokytojų kvalifikaciniai renginiai. 

Mokyklos bendruomenės kvalifikacinis 

renginys ,,Pamokos kokybės valdymas ir 

pasiekimų pokyčių matavimas“. 

9. ŠMM lėšos 9 864,60 15 kompiuterių pagrindiniam ugdymui. 

10. Savivaldybės lėšos 23 300,00 Mokyklos teritorijos ir pastato apsaugos 

sistemos įrengimas. 

11. Mokinio krepšelio lėšos 

IKT priemonėms įsigyti 

1 200,00 Kompiuterių remontas, spausdintuvo 

pirkimas. 

12. ŠMM lėšos 40 154,26 Geltonasis autobusiukas 19 vietų. 

13. ŠMM lėšos 2 667,00 Gamtamokslinis projektas 1–4 klasėse. 

14. Transporto lėšos 2 600,00 Kuras savo reikmėms, transporto remontas.  

 

IV. VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Prioritetas: Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

2. Tikslas: Ugdymo (si) organizavimo įvairovė. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Diferencijuoti, individualizuoti ir suasmeninti ugdymą(si).  

3.2. Siekti prasmingos integracijos. 

3.3. Klasės valdymas. 

 

V. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

1. 2018–2019 mokslo metų I pusmečio mokinių ugdymo rezultatai (direktorė Gita 

Kubilienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Pranys, klasių vadovai). Finansinė 



  

ataskaita už 2018 metus (direktorė Gita Kubilienė). Direktorės Gitos Kubilienės 2018 metų veiklos 

ataskaita (2019 m. sausio 31 d.). 

2. 2018–2019 m. m. IV klasės mokinių II pusmečio ir metiniai mokinių ugdymo rezultatai 

(direktorė Gita Kubilienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Pranys, klasių vadovai) 

(2019 m. gegužės mėn.). 

3. Ugdymo(si) organizavimas (veiklos įsivertinimo grupės vadovė Lina Valikonienė).                 

2018–2019 m. m. 1–8, I–III klasių mokinių II pusmečio ir metiniai ugdymo rezultatai                        

(direktorė Gita Kubilienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Pranys, klasių vadovai). 

Rezultatų analizė: PUPP, VBE, ST, UK (direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Pranys, 

mokytojai) (2019 m. birželio mėn.). 

4. 1–8, I–III klasių mokinių po papildomų darbų ugdymo rezultatai (direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui Rimantas Pranys). Mokyklos vadovų ataskaitos „Mokinių ugdymo proceso 

organizavimas 2018–2019 mokslo metais. Prioritetai, tikslai ir uždaviniai 2019–2020 mokslo                    

ir 2020 kalendoriniams metams“ (direktorė Gita Kubilienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

Rimantas Pranys) (2019 m. rugpjūčio mėn.). 

 



  

VI. PRIEMONĖS MOKYKLOS VEIKLOS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMUI 
 

Tikslas – Ugdymo (si) organizavimo įvairovė 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Uždavinio sėkmės kriterijai Pastabos   

1 2 3 4 5 6 7  

Diferencijuoti, 

individualizuoti 

ir suasmeninti 

ugdymą(si) 

1. Apklausa mokiniams ir tėvams 

„Ugdymo(si) diferencijavimas, 

individualizavimas ir suasmeninimas“. 

Apklausose naudoti IQESonline.lt 

sistemos duomenų bazę. 

Gimnazijos 

administracija, 

specialistai, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus išsiaiškinta mokinių, tėvų ir 

mokytojų nuomonė apie 

ugdymo(si) diferencijavimą, 

individualizavimą ir 

suasmeninimą. 

Kviestiniai 

lektoriai 

 

2. Seminaras mokytojams „Mokymosi 

bendradarbiaujant strategijos: 

diferencijavimas ir integravimas; 

gabių mokinių ugdymas; 

bendradarbiavimas ugdymo 

komandose“. 

  

Mokytojai tobulins 

diferencijavimo ir 

individualizavimo kompetencijas. 

 

 

3. Individualizuoto ugdymo pamokoje 

požymiai. 

Gimnazijos 

administracija, 

specialistai, 

mokytojai, klasių 

vadovai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai vadinami vardais; 

pripažįstama mokinio asmenybė; 

šypsomasi; mokiniams aiškūs 

mokymosi tikslai, uždaviniai, 

vertinimo kriterijai; mokiniams 

parodomi gerai atlikto darbo 

pavyzdžiai; maloni, skatinanti 

mokymosi aplinka; 

pasidžiaugiama pasiekimais tiek 

formalioje, tiek neformalioje 

aplinkoje; pripažįstama, kad 

vertingiausia yra mokinių aktyvus 

mokymasis; mokiniai mokomi ir 

padrąsinami dirbti grupėje ar 

poroje. 

Mokinių 

grupėms 

pritaikomi 

pagrindiniai 

ugdymo 

turinio 

elementai: 

mokymosi 

(dalyko) 

turinys, 

mokymo, 

mokymosi ir 

vertinimo 

užduotys ir 

metodai. 



  

 

4. Mokymosi grupėje nauda.    Mokiniai patys galės palyginti, 

kaip jų poreikiai skiriasi nuo kitų; 

vertinti savo mokymąsi kartu; 

pasirenkama ir plėtojama bendra 

mokymosi strategija; mokytis 

kartu smagiau; grupės nariai galės 

mokytis vienas iš kito; mokimasis 

galės tęstis po pamokos; 

konkurencijos elementas galės 

padidinti motyvaciją. 

 

Siekti prasmingos 

integracijos 

1.Aptarti metodinėse grupėse ir 

numatyti tarpdalykinės bei 

neformaliojo ugdymo turinio 

integracijos galimybes.  

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

2019-01/02 Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus aptartos ir numatytos 

konkrečios integruotos pamokos ir 

veiklos. 
  

2. Mokinių ir mokytojų apklausa 

„Tarpdalykinė integracija“. 

Vidaus įsivertinimo 

darbo grupė 

iki 2019-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus nustatytos integracijos 

problemos, tarpdalykinių ryšių ir 

įvairių metodų taikymo galimybės. 
 

 

Klasės valdymas 1. Mokytojų apklausa „Klasės 

valdymas“. 

Vidaus įsivertinimo 

darbo grupė 

iki 2019-04 Žmogiškieji 

ištekliai 

Nustatysime, ar mokymasis 

vadovaujant mokytojui, derinamas 

su savivaldžiu mokymusi ir 

savarankiškos bendruomenės 

ugdymu. 

Išmoksime konstruktyviai ir 

nekonfliktuojant įveikti mokymosi 

problemas ir trukdžius, spręsime 

drausmės problemas. 

 

 

 

 

2. Gerosios patirties sklaida 

metodinėse grupėse. 

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai 

2019-02/04 Žmogiškieji 

ištekliai   

 

 

 

 



  

VII. GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 
 

Eil.  

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai Vykdymo data, 

terminas 

Forma, pastabos 

1 2 3 4 5 

 TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI 

1 Rytmetis Laisvės gynėjams pagerbti „Atmintis 

gyva, nes liudija“ 

Lina Židonienė, 

pradinių klasių mokytojos 

2019-01-11 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

2 Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?" Birutė Monstvilienė 2019-01-22 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

3 Vasario 16- osios šventė „Mano Lietuva“ Birutė Monstvilienė 2019-02–13 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

4 Savaitė skirta Vasario 16- ajai paminėti Pradinių klasių mokytojos 2019-02–11/15 Renginys gimnazijoje 

5 Netradicinio ugdymo diena ,,Pilietiškumo diena“ Kristina Lisauskienė, klasių vadovai 2019-02-15 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

6 „Šimtadienio“ šventė  Ramūnas Locnis, III klasė 2019-03-01 III ir IV gimnazijos klasės 

7 Kaziuko mugė Pradinių klasių, technologijų 

mokytojai 

2019-03-04 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

8 Šventinis koncertas, skirtas Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Skaidra Čepelienė 2019-03-08 Renginys gimnazijoje 

9 Gimnazijos himno kūrimas Janina Gedvilienė 2019-03 Renginys gimnazijoje 

10 Viktorina „Aš augu“ Birutė Monstvilienė 2019-03-25 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

11 Netradicinio ugdymo diena „Savaitė be patyčių“ Socialinis pedagogas, psichologas, 

klasių vadovai 

2019-03-15 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

12 Žemės dienos renginiai Klasių vadovai 2019-03/04 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

13 Pradinukų Vėlykėlės Pradinių klasių mokytojos 

 

2019-04-29 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 



  

14 Netradicinio ugdymo diena „Menų diena“ Pradinių klasių mokytojos, 

Kristina Lisauskienė, Ramūnas Locnis 

2019-05 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

15 ,,Atgal į praeitį: mokykla“ (paroda, skirta 

Tarptautinei muziejų dienai paminėti) 

Lina Židonienė 2019-05 Gimnazijos muziejus 

16 Šeimos šventė  Pradinių klasių mokytojos,  2019-05 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

17 Netradicinio ugdymo diena  

„Paskutinio skambučio diena“ 

Kristina Lisauskienė, Ramūnas 

Locnis, klasių vadovai 

2019-05 Renginys gimnazijoje  

18 Netradicinio ugdymo diena „Sveikatingumo 

diena“ 

Klasių vadovai,  

kūno kultūros mokytojai 

2019-06 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

19 Netradicinio ugdymo diena  

„Mokslo ir žinių diena“ 

Administracija, Kristina Lisauskienė, 

klasių vadovai 

2019-09-02 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

20 Užsienio kalbų renginys – pamoka, skirta Europos 

kalbų dienai 

Kalbų mokytojai, 5–8, I–II klasės 

mokiniai 

2019-09 Renginys gimnazijoje 

21 Netradicinio ugdymo diena ,,Mokytojų diena“ Administracija, IV klasės mokiniai 2019-10 Renginys gimnazijoje 

22 Rudens renginiai pradinukams „Lapų stebuklas“ Pradinių klasių mokytojos 2019-10 Renginys gimnazijoje 

23 Tolerancijos diena Lina Židonienė, klasių vadovai, 

mokinių taryba 

2019-11 Renginys gimnazijoje 

24 Netradicinio ugdymo diena ,,Kalėdinio laikotarpio 

papročiai“ 

Technologijų, dorinio ir pradinio 

ugdymo mokytojai, klasių vadovai 

2019-12 Renginys gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

25 Adventinė popietė Tikybos mokytojos,  

Kristina Lisauskienė 

2019-12 Renginys gimnazijoje 

PARODOS 

1 Piešinių paroda, skirta Vasario 16- ajai  Pradinių klasių mokytojos, Tomas 

Rudokas 

2019-02 Paroda gimnazijoje ir 

Skaistgirių skyriuje 

2 Piešinių paroda, skirta Kovo 11- ajai Pradinių klasių mokytojos 2019-03 Paroda gimnazijoje 

3 Piešinių-aplikacijų paroda ,,Pavasario spalvos" Pradinių klasių mokytojos 2019-03/04 Paroda gimnazijoje 

4 Kūryba Iš mano rankų" Birutė Monstvilienė 2019-03 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 



  

5 Piešinių paroda „Velykos. Gražiausias margutis“ Pradinių klasių mokytojos,  

Tomas Rudokas 

2019-04 Paroda gimnazijoje 

6 Piešinių paroda Rieda margas margutis" Birutė Monstvilienė 2019-04 Paroda Skaistgirių skyriuje 

7 Piešinių paroda skirta Žemės dienai Birutė Monstvilienė 2019-04 Paroda Skaistgirių skyriuje 

8 Piešinių paroda „Mano šeima“ Pradinių klasių mokytojos 2019-05 Paroda gimnazijoje 

9 Vaikų kūryba. Laikraštis ,,SKAISTGIRIUKAS" Birutė Monstvilienė 2019-05 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

10 „Mokytojų portretai“ Pradinių klasių mokytojos,  

Tomas Rudokas 

2019-10 Paroda gimnazijoje 

11 "Lapų stebuklas" Pradinių klasių mokytojos 2019-10 Paroda gimnazijoje 

12 ,,Mažųjų Zikariukų " darbelių paroda Pradinių klasių mokytojos 2019-11 Paroda gimnazijoje 

13 Piešinių paroda „Kalėdas pasitinkant“. 

Erdvių puošimas 

Pradinių klasių mokytojos, 

technologijų mokytojas  

2019-12 Paroda gimnazijoje  

14 Kalėdinių atvirukų paroda Pradinių klasių mokytojos,  

klasių vadovai 

2019-12 Paroda gimnazijoje 

OLIMPIADOS 

1 Dailės olimpiada Tomas Rudokas 2019-01 Renginys gimnazijoje 

2 Matematikos olimpiada, 5–IV kl. Rimantas Pranys 2019-01 Renginys gimnazijoje 

3 Panevėžio rajono lietuvių, anglų, rusų kalbų 

olimpiados 

Skaidra Čepelienė, Lina Valikonienė, 

Inga Vilkė 

2019-01 I–IV klasės, 

6, I, II ir III kl. angl. k. 

4 Tarptautinė olimpiada KINGS anglų kalba Inga Vilkė 2019 Renginys gimnazijoje 

5 Matematikos olimpiada 3–4kl. Gitana Normantė, Rasita Rugieniūtė 2019-04 Renginys gimnazijoje 

KONKURSAI 

1 Dailyraščio konkursas Skaidra Čepelienė 2019-02 Renginys gimnazijoje 



  

2 Raiškiojo skaitymo konkursas Pradinių klasių mokytojos 2019-03 Renginys gimnazijoje 

3 Konkursas „Kalbų kengūra“ Kalbų mokytojai 2019-02 2-IV kl. 

4 Ekologinis konkursas ,,Mano žalioji palangė" Birutė Monstvilienė 2019- 02/04 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

5 Sakmių knygos kūrimas 6 kl. Skaidra Čepelienė 2019-02 Renginys gimnazijoje 

6 Dailyraščio konkursas 1–4 kl. "Žodis Lietuvai" 

(skirtas Vasario – 16- ajai) 

Gitana Normantė, Rasita Rugieniūtė, 

Dalia Kazielienė, Audronė 

Matulionienė 

2019-02-11/15 Renginys gimnazijoje 

7 Rajoninis raiškiojo skaitymo konkursas Gitana Normantė, Audronė 

Matulionienė, Dalia Kazielienė 

2019-04 Renginys gimnazijoje 

8 Jaunojo kūrėjo konkursas Rasita Rugieniūtė, Gitana Normantė,  

Dalia Kazielienė, Birutė Monstvilienė 

2019-03 Renginys gimnazijoje 

9 Respublikinis svetainių kūrimo konkursas Rimantas Monstvila 2019-03 Renginys gimnazijoje 

10 Protų mūšis ,,Moki žodį – žinai kelią" 

(5–8 kl., I–IV kl) 

Skaidra Čepelienė, Janina Gedvilienė 2019-02/03 Renginys gimnazijoje  

11 Rajono Informacinių technologijų  

,,Žirniukas" 5–6 kl. konkursas  

Rimantas Monstvila 2019-01/02 Renginys gimnazijoje  

12 Rajono Pateikčių kūrimo konkursas. Rimantas Monstvila 2019-02 Renginys gimnazijoje  

13 Respublikinis matematikos konkursas „Kengūra“ Rimantas Pranys,  Rimantas Monstvila 2019-03 Renginys gimnazijoje  

14 „Matmintinis“ Rimantas Monstvila  2019-04 5–8 klasės 

15 Lietuvos moksleivių informacinių technologijų 

konkursas „Bebras“ 

Rimantas Monstvila 2019-11 Renginys gimnazijoje  

16 Kalėdinių atvirukų konkursas ,,Pasveikink 

nepažįstamąjį" 

Gitana Normantė 2019-12 Renginys gimnazijoje 

17 Kalėdinių skaitmeninių atvirukų konkursas 

„Žiemos fantazija “ 

Rimantas Monstvila 2019-12 Renginys gimnazijoje  



  

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1 Krepšinio taikliarankių konkursas, I etapas Vytautas Gutauskas 2019-01 Renginys gimnazijoje 

2 Stalo teniso varžybos Vytautas Gutauskas 2019-02 Renginys gimnazijoje 

3 Krepšinio taikliarankių konkursas, II etapas Vytautas Gutauskas 2019-02 Renginys gimnazijoje 

4 Krepšinio taikliarankių konkursas, III etapas Vytautas Gutauskas 2019-03 Renginys gimnazijoje 

5 Kūno kultūros ženklo normatyvų laikymas Vytautas Gutauskas 2019-04 Renginys gimnazijoje 

6 Atsisveikinimo rungtynės:  

IV kl. gimnazistai – mokyklos rinktinė 

Vytautas Gutauskas 2019-05 Renginys gimnazijoje 

7 Sveikatingumo diena Vytautas Gutauskas 2019-06 Renginys gimnazijoje 

8 Pradinukų sporto šventė Vytautas Gutauskas, 

pradinių klasių mokytojos 

2019-06 Renginys gimnazijoje 

KITI RENGINIAI 

1 ,,Vaižgantas – deimančiukų ieškotojas"  

(pamoka, skirta Vaižganto m. paminėti 5–IV kl.) 

Skaidra Čepelienė, Janina Gedvilienė 2019-02-25 Renginys gimnazijoje 

2 Kultūros paso edukaciniai renginiai Gitana Normantė, Rasita Rugieniūtė, 

Dalia Kazielienė, Audronė 

Matulionienė, klasių vadovai 

2019-02-20 Renginiai gimnazijoje ir 

išvykose 

3 Išvyka į Panevėžio kraštotyros muziejų Birutė Monstvilienė 2019-02/03 Kraštotyros muziejus 

4 Ekskursija į Kauną Birutė Monstvilienė 2019-05 Kaunas 

5 Interaktyvi lietuvių kalbos pamoka  

,,Kalbos labirintuose" 

Skaidra Čepelienė 2019-05 Renginys gimnazijoje 

6 Renginių savaitė, skirta Juozui Zikarui atminti Pradinių klasių mokytojos 2019-11-18/22 Renginiai gimnazijoje 

7 Medžių sodinimo akcija Birutė Monstvilienė 2019-04/05 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 



  

8 Antikorupciniai renginiai Lina Židonienė, 

Klasių vadovai 

2019-12 Renginys gimnazijoje  

PROJEKTAI 

1 Projektas ,,100 faktų apie lietuvių kalbą" 6 kl. Skaidra Čepelienė 2019-02 Renginys gimnazijoje 

2 Projektas ,,Startuok su knyga" – 1–4 kl. Pradinių klasių mokytojos, 

Irena Berežanskienė 

2019-01/04 Renginys gimnazijoje 

3 Pradinių klasių projektas ,,Sveikos gyvensenos 

deklaracija" 

Pradinių klasių mokytojos, 

Geda Nakvosienė 

2019-01/04 Renginys gimnazijoje 

4 Projektas ,,Baltų Pasaulio medis literatūroje ir 

dailėje" 

Skaidra Čepelienė 2019-03 Renginys gimnazijoje 

5 Projektas ,,Lietuvos bažnyčių istorija" ( 3 kl.) Gitana Normantė 2019-04/05 Renginys gimnazijoje 

6 Sveikatingumo projektas su kaimo bendruomene 

"Stiprus kūnas stiprina protą" 

Birutė Monstvilienė 2019-05/06 Renginys Skaistgirių 

skyriuje 

7 Projektas ,,Mokinių tarpusavio mokymasis ir 

mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos 

galimybės matematikos mokyme ir mokymesi" 

Gitana Normantė, Rasita Rugieniūtė, 

Dalia Kazielienė, Audronė 

Matulionienė, Birutė Monstvilienė, 

Rimantas Pranys 

2019-01/06 Renginys gimnazijoje 

 

1. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

2. Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys direktorius. 

3. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma gimnazijos tarybai.  

 

______________________________ 

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos  

2019 m. sausio       d. 

protokolo Nr. MT-1- 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


