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PATVIRTINTA 

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono 

gimnazijos direktoriaus 

2018 m. sausio   8  d. įsakymu Nr. V1-4 

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2018 metų veiklos planas sudarytas vadovaujantis 

gimnazijos strateginiu planu 2016-2019 m., 2016-2017 mokslo metais atlikto gimnazijos vidaus 

įsivertinimo medžiaga bei 2017 metų gimnazijos veiklos programos įgyvendinimo analize. 

 Plane įvardinti svarbiausi praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, apibrėžti veiklos 

tikslai ir uždaviniai 2018 metams, numatytos priemonės jiems įgyvendinti. 

VIZIJA: 

Nuolat besimokanti, atvira kaitai gimnazija, kurioje dirba profesionalūs mokytojai, siekiantys 

atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus. 

MISIJA: 

Teikiant kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei 

neformalųjį švietimą, ugdyti visapusišką asmenybę, gebančią gyventi ir veikti šiuolaikinėje 

visuomenėje. 

VERTYBĖS: 

Atvirumas kitokiam požiūriui, iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. 

Atsakomybė už savo veiksmus, moralę. Aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, 

bendruomene. 

Lyderystė, užtikrinanti pokyčius ir judėjimą, dėmesį žmonėms, pozityvumą ir profesionalumą. 

FILOSOFIJA: 

Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas. / Elbertas Hubardas 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS: 

 Ikimokyklinio ugdymo programa; 

 Priešmokyklinio ugdymo programa; 

 Pradinio ugdymo programa; 

 Pagrindinio ugdymo programa; 

 Vidurinio ugdymo programa. 

 

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

I. LYGINAMOJI SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

I.1. KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS POKYTIS PER 3 

PASKUTINIUS METUS 

 

Klasė 2015-09-01 2016-09-01 

 Klasių 

komplektų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Klasių 

komplektų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Priešmokyklinė 

grupė 

- - - - 

1 2 26 1 22 

2 1 21 2 27 
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3 1 16 1 21 

4 1 18 1 17 

5 1 20 1 18 

6 1 26 1 22 

7 1 15 1 26 

8 2 33 1 17 

I g 2 31 2 33 

II g 1 28 1 28 

III g 1 21 1 16 

IV g 2 35 1 21 

Iš viso 16 290 14 268 

 

 2017-09-01  

IU PUG 1 2 3 4 5 6 7 8 Ig IIg III

g 

IV

g 

Iš 

viso 

Daugų Vlado 

Mirono 

gimnazija 
- - 21 24 27 21 18 17 22 29 18 29 28 15 269 

Komplektai - - 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 14 
Alovės 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrius 

- 8 4 4 6 6 9 4 10 11 10 8 – – 80 

Komplektai - 1 2 1 1 1 1 1 – – 8 
Makniūnų 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcio 

skyrius 

- 5 2 2 4 1 4 9 3 6 7 8 – – 51 

Komplektai - 1 2 1 1 1 1 – – 7 
Daugų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

32 9 - - - - - - - 41 

Komplektai 2 1 - - - - - - - 3 
Venciūnų 

ikimokyklinio 

ugdymo 

skyrius 

16 - - - - - - - - 16 

Komplektai 1 - - - - - - - - 1 

Iš viso  457 

Iš viso 

komplektų 
 33 

 

1.2. PEDAGOGŲ SKAIČIUS IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

 

Kvalifikacinės kategorijos 2017 m. 

(su skyriais) 

2016 m. 2015 m. 

Iš viso 84 36 39 

Mokytojų 12 3 3 

Vyresniųjų mokytojų 50 16 18 

Metodininkų 25 15 16 
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ekspertų 1 1 1 

neatestuotų - 1 1 

 

1.3. MOKINIUS, JŲ TĖVUS, MOKYTOJUS KONSULTUOJA GIMNAZIJOJE 

DIRBANTYS SPECIALISTAI 

 socialinis pedagogas (kvalifikacinė kategorija – vyresnysis socialinis pedagogas); 

 logopedas (kvalifikacinė kategorija – logopedė spec.pedagogė metodininkė); 

 psichologas (kvalifikacinė kategorija – II); 

 visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 

II. AKADEMINIAI RODIKLIAI 

 

II.1.1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS  

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 m.m. 1-8, I-IV gimnazijos klasių metinio pažangumo 

palyginimas (%) 

 

 
 

2014 - 2015 m.m. 1 - 4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 29,8%, pagrindiniu lygiu – 

33,8%, patenkinamu lygiu – 27.2%. 

2015 - 2016 m.m. 1 - 4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 47,4%, pagrindiniu lygiu – 

34,6%, patenkinamu lygiu – 17,9%. 

2016-2017 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 36,3%, pagrindiniu lygiu – 

40%, patenkinamu lygiu – 10%. 

 

II.1.2. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 m.m. 1-4 klasių metinio pažangumo palyginimas (%) 

 

97,00% 97,50% 98,00% 98,50% 99,00% 99,50% 100,00% 100,50%

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 

5 

 

 
 

 2014-2015 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 18,4%, pagrindiniu lygiu – 

26,3%, patenkinamu lygiu – 55,3% mokinių.  

 2015-2016 m.m. 1 -4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 17,6%, pagrindiniu lygiu – 

38,2%, patenkinamu lygiu – 41,2%, nepatenkinamu lygiu – 2,9 % mokinių.  

 2016-201 7 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 27,5%, pagrindiniu lygiu – 

34,5%, patenkinamu lygiu – 37,9% mokinių. 

 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 m.m. 5-10 klasių metinio pažangumo palyginimas (%) 

 

 

  

 2014-2015 m.m.  5-10 klasėse labai gerai mokėsi 12,3 %, gerai– 17,8 %, patenkinamai– 

69,9% mokinių.  

 2015-2016 m.m. 5-10 klasėse labai gerai mokėsi 14,1%, gerai– 17,2 %, patenkinamai– 

68,8% mokinių.  

 2016-201 7 m.m. 5-10 klasėse labai gerai mokėsi 8,9 %, gerai– 30,4 %, patenkinamai– 

60,7% mokinių.   

 

II.1.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO 

SKYRIAUS 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 m.m. 1-10 klasių metinio pažangumo 

palyginimas (%) 
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Po papildomų darbų 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 m.m. 1-10 klasių metinis pažangumas: 

2014-2015 - 100% 

2015-2016 - 100 % 

2016-2017 - 98% 

 

 

II.2. DUOMENYS APIE MOKINIUS, ĮGIJUSIUS PRADINĮ, PAGRINDINĮ, VIDURINĮ 

IŠSILAVINIMĄ 2016-2017 M. M. 

 

 pradinio 

išsilavinimo 

pažymėjimai 

Pradinio 

ugdymo 

individualizu

ota 

programa 

pagrindinio 

ugdymo 

(1 pakopa) 

pažymėjimai 

Pagrindinio 

ugdymo 

individualizuota 

programa 

pagrindinio 

ugdymo 

(II pakopos) 

pažymėjimai 

Brandos 

atestatai 

Daugų Vlado 

Mirono 

gimnazija 

17  1  16 - 29  21  

Alovės 

pagrindinio 

ugdymo 

skyrius 

9  - 14 4 5 - 

Makniūnų 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

3 - 6 1 4 - 

Iš viso 29 1 36 5 38 21 

 

II.3. EGZAMINŲ IR PATIKRINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

II.3.1. 2017 METŲ VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Dalyvavo Išlaikė Gavo 50 ir 

daugiau balų 

Gavo 50 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba ir literatūra 15 14 7 47 

2.  Istorija 7 7 0 0 

3.  Matematika 14 11 4 29 

84 86 88 90 92 94 96 98 100

2016-2017

2015-2016

2016-2017

1-10 klasių metinio pažangumo palyginimas (%)
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4.  Biologija 6 6 4 67 

5.  Užsienio kalba (anglų) 16 16 11 69 

6.  Užsienio kalba (rusų) 1 1 1 100 

7.  Informacinės technologijos 2 2 0 0 

8.  Chemija 1 1 1 100 

9.  Fizika 3 3 0 0 

 

2017 METŲ MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Dalyvavo Išlaikė Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba ir literatūra 6+1 6+1 1 14 

2.  Technologijos 6 6 1 17 

3.  Menai (dailė) 7 7 6 86 

4.  Menai (teatras) 2 2 2 100 

 

II.3.2. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO 

ŽINIŲ PASITIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba (gimtoji) 29 29 5 17 

2.  Matematika 29 29 1 3 

 

II.3.4. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO ŽINIŲ PASITIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba (gimtoji) 5 5 2 40 

2.  Matematika 5 5 2 40 

 

II.3.5. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFINKCIO SKYRIAUS 

2017 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO ŽINIŲ PASITIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

3.  Lietuvių kalba (gimtoji) 4 4 0 0 

4.  Matematika 4 4 0 0 

 

II.4. STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS REZULTATŲ (%) ANALIZĖ 

 

 Abiturientų 

skaičius 

Mokosi 

aukštosiose 

mokyklose 

 

Mokosi 

kolegijose 

 

Mokosi 

profesinėse 

mokyklose 

Mokosi 

kitur 

Kita 

veikla 

2017 m. 21 38% 29% 5% - 29% 

2016 m. 34 17,6% 17,6% 41,2% - 23,6% 

2015 m. 18 33,3 % 27,7 % 16.7 % - 22.2 % 
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II.5.1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS  2017 METŲ LAIMĖJIMAI BEI 

PASIEKIMAI 

 

Gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų, aktyviai dalyvavo rajono, respublikos 

varžybose, olimpiadose ir projektuose. 2016-2017 m.m. pasiekta įvairių akademinių, sportinių, 

meninių (dailės ir technologijų, teatro), verslumo ir kitų pasiekimų. 

Junior Achievement verslumo programos mokomoji mokinių bendrovė pelnė reikšmingų 

apdovanojimų. Tarptautinėje mugėje „Innovative Business 2017“ laimėta nominacija ,,For the most 

start up business idea winner". Nacionalinėje Junior Achievement mugėje - I vieta, pelnyta SEB 

banko nominacija ,,Už sprendimą, kuris geriausiai padeda išspręsti klientų problemą". Tarptautinėje 

mugėje „Innovative Business 2017“ laimėta III vieta. KTU Lietuvos mokyklų apdovanojimų 

renginyje „Code the Future“ laimėta nominacija „Metų išradėjas 2017“, jaunimo apdovanojimuose 

„Kūrėjų karta“ laimėta jaunojo išradėjo nominacija už techninę daiktų kūrybą. Taip pat laimėta I 

vieta Alytaus regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugėje. 

Respublikiniame rašinių konkurse „Jaunieji Lietuvos patriotai“ IIag klasės mokinė 

Greta Jarmalavičiūtė pelnė I-ąją vietą, poezijos festivalyje „Laukinės vaivorykštės 2017“ - geriausio 

debiutinio eilėraščio nugalėtoja. 

Respublikiniame STEAM mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“ 7a klasės mokinių 

komanda pelnė I-ąją vietą. 

Alytaus rajono mokinių konferencijoje „Išgirskite mus“ IIIag klasės mokinės laimėjo 

I-ąją vietą. 

Alytaus rajono savivaldybės organizuotose olimpiadose laimėtos prizinės vietos: 

matematikos olimpiada – I vieta, dailės olimpiada - I vieta, technologijų – I ir II vietos, 46-ojo 

tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkursas – I vieta, biologijos olimpiada – II ir III vietos, 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada – II vieta, anglų kalbos olimpiada – II vieta, chemijos 

olimpiada – II ir III vietos, fizikos olimpiada – III vieta, istorijos olimpiada – III vieta. 

Sportiniai pasiekimai. Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio 

varžybose rajoniniame ture pelnyta I vieta, apskrityje, galutinėje įskaitoje - IV vieta. Tarptautiniame 

Tomo Pačėso vaikinų krepšinio turnyre – III vieta, Alytaus r. gimnazijų vaikinų krepšinio varžybose 

– II vieta, Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų vaikinų kalėdinio krepšinio 3x3 turnyre – II 

vieta, Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų merginų kalėdinio krepšinio 3x3 turnyre – II vieta, 

Alytaus rajono savivaldybės kvadrato varžybose – I vieta, 2016-2017m.m. Lietuvos mokyklų sporto 

žaidynių kvadrato zoninėse varžybose – III vieta, Alytaus rajono savivaldybės kvadrato varžybose – 

II vieta, Alytaus rajono bendrojo ugdymo mokyklų merginų tinklinio varžybose – I vieta, Alytaus 

rajono bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos keturkovės varžybose – II ir III vietos, 

Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos rudens kroso varžybose – II vieta. 

Respublikiniame konkurse „Lietuvos kančių už laisvę ir netekčių istorija” mokiniai 

tapo paskatinamosios vietos laureatai. 

 Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“ regioniniame ture 

pelnytas III laipsnio diplomas. 

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamoje priešgaisrinės 

saugos žinių viktorinoje „Gaisro nebijau, nes viską žinau!" 8 klasės mokinių komanda pelnė I-ąją 

vietą. 

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės organizuojamose 

sporto varžybose, konkursuose. 1-4 klasių mokinių futbolo žaidynių „Pradinukų lyga“ varžybų finale 

laimėjo IV vietą, pradinių klasių mokinių varžybose  „Šviesoforas“ rajono etape – III vietą. 

Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“ 3-4 klasių grupėje ,,Mažylis“ pelnyta I vieta 

rajone, 1-2 klasių grupėje ,,Nykštukas“ – II vieta rajone. Pradinių klasių mokiniai gausiai dalyvauja 

edukaciniame konkurse „Olympis”.  

Gausu įvairių pasiekimų bei laimėjimų teatro srityje: respublikiniame Ronaldo 

Harvudo vardo mokinių meninės raiškos konkurse laimėta II vieta, respublikiniame teatrų festivalyje 

„Žodžiai“ pelnytas diplomas už puikiai atskleistą objektų teatro žanrą, tarptautiniame Baltijos 
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Asamblėjos ir Šiaurės Ministrų Tarybos biurų Vaizdo siužetų konkurse „Šiaurės Europos kaimynai: 

mes – iš Šiaurės ir Baltijos šalių!“ – III vieta. 

 

 

 

 

II.5.2. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  2017 METŲ LAIMĖJIMAI BEI 

PASIEKIMAI 

 

 Viktorina ,,Daug žinosi – su pavojumi susidorosi” - pirma vieta Alytaus apskrityje, 

matematikos „Kengūra 2017“- Justinas Žekonis (3 kl.) – antras rajone,   rajoninė biologijos olimpiada  

- II vieta, Alytaus regiono kūrybinių darbų parodos - konkurso „Žeme, mes Tavo vaikai“ dalyvė 

Dovilė Karalaitytė( 4 kl.) amžiaus grupėje – nugalėtoja, „Įdomioji matematika“ 6-8 kl. matematikos 

olimpiada -  3 vieta rajone, kūrybinių darbų konkursas ,,Aš matematiką matau kitaip” Klaudijus 

Dabrickas, Laura Insodaitė  - 3 vieta rajone. Tarptautinis kompiuterinis mokomasis žaidimas 

„Matematikos ekspertas“. Diplomai. Respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“  pavasario ir 

rudens sesijos - I, II, III laipsnio įvairių dalykų diplomai, tarptautinis matematikos konkursas 

,,Kengūra" - Eligijus Mielaika( 7 kl.)  2 vieta rajone. Etnokultūrinis projektas ,,Tarmių lobynas“ - 

Vytautė Mikailionytė -  padėka. Straipsnis apie sveikatos ugdymo integravimą į formalųjį ir 

neformalųjį ugdymą gerosios patirties knygai, skirtai Lietuvos prisijungimo prie Europos Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 25-mečiui. Vertinimo komisijos sprendimu, straipsnis spausdinamas 

minėtoje knygoje. Iniciatyva „Man rūpi“- pagyrimo raštas, padėkos raštas už iniciatyvos palaikymą 

ir aktyvių veiklų organizavimą bendruomenėje respublikinės pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“ 

metu. Respublikinio projekto „Sveikatiada“ inicijuojamos veiklos padėkos raštas už dalyvavimą 

įvairiose iniciatyvose ir sveikos gyvensenos kultūros puoselėjimą. Padėka už dalyvavimą  Nemuno 

kilpų regioninio parko direkcijos ir Prienų krašto muziejaus respublikinė konferencijoje „Krašto 

kultūros paveldas – piliakalniai“.  Padėkos 6 kl. mokiniams už parengtą ir skaitytą pranešimą 

,,Rūšiuok atsakingai” konferencijoje ,,Augu ir mokausi draugaudamas su gamta”, padėkos 5 kl. 

mokiniams už parengtą ir skaitytą pranešimą ,,Laimingas vanduo – laimingas žmogus”,  5-6 klasių 

mokiniai dalyvavo konkurse ,,Vandens telkinių tyrimas”. Darbas nusiųstas į LMNŠC.  Padėka 7-8 

kl. mokiniams už dalyvavimą Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje. TV3 Išsipildymo akcija 

„Pyragų diena“. Padėka. Nacionalinis piešinių konkursas ,,Mes užaugome laisvi”- 3 kl. mokinys 

Gintautas Pijus Čiukaitis – padėka. Futbolo varžybos „Pradinukų lyga“- II vieta, Alytaus r. 2017-

2018 m.m. moksleivių sporto žaidynių futbolo varžybos III vieta, rudens krosas – Eligijus Mielaika- 

III vieta, 13-osios Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės - I vieta, Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių 

Alytaus rajono finale vyresniųjų amžiaus grupėje GOLAS – FK Simnas -II vieta, Lietuvos mokyklų 

futbolo žaidynių Alytaus rajono finale jaunesniųjų amžiaus grupėje GOLAS – FK Simnas - I vieta. 

 

II.5.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS 

2017 METŲ LAIMĖJIMAI BEI PASIEKIMAI 

 

 Dalyvauta edukaciniame konkurse „Olympis 2017“ (anglų k., lietuvių k., pasaulio 

pažinimas, matematika). Deividas Armanavičius (1 klasė): matematikos II laipsnio diplomas, 

pasaulio pažinimo I laipsnio diplomas; Lukas Armanavičius (2 klasė): lietuvių k. I laipsnio diplomas, 

matematikos I laipsnio diplomas; Andrėja Mockevičiūtė (2 klasė): lietuvių k. I laipsnio diplomas, 

matematikos II laipsnio diplomas, pasaulio pažinimo II laipsnio diplomas. Mokytojos Lina 

Saikevičienė, Alma Muliuolienė, Virginija Jančiauskienė, Rima Rinkevičienė. 

 Dalyvauta tarptautinėje olimpiadoje „Kings“ (anglų k.). Pateko į finalą Aušrinė 

Druktenytė (3 kl.) ir Monika Kazabuckaitė (8 kl.). Mokytoja Lina Saikevičienė. 

 Dalyvauta matematikos konkurse „Kengūra“.  Rajono dešimtukuose: Deividas 

Armanavičius (1 klasė – 10 vieta), Lukas Armanavičius (2 klasė – 5 vieta), Aistė Čepulytė (7 klasė 
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– 3 vieta), Monika Kazabuckaitė (8 klasė – 2 vieta). Monika Kazabuckaitė apdovanota diplomu, 

patekus tarp 100 šalies stipriausių aštuntokų. Mokytojos Virginija Jančiauskienė, Alma Muliuolienė, 

Aušra Kelmelienė. 

 Organizuota ir dalyvauta rajoninėse lengvosios atletikos rudens kroso varžybose. 

Komandinė II vieta, Gitana Katalynaitė (6 kl.) – II vieta, Rytis Stanevičius (5 kl.) – III vieta. 

Mokytojas Jonas Vansevičius. 

 Dalyvauta tarpmokykliniame krepšinio turnyre „Patyčioms – ne, krepšiniui – taip“  

Punioje. II vieta. Mokytojas Jonas Vansevičius. 

Dalyvauta rajoninėje biologijos olimpiadoje. Monika Kazabuckaitė (8 kl.) – I vieta tarp devintokų. 

Mokytoja Rūta Prusevičienė. 

 Dalyvauta respublikiniame konkurse „Jaunasis gamtininkas“. Monika Kazabuckaitė (8 

klasė) pateko į II etapą, apdovanota padėka. Mokytoja Rūta Prusevičienė. 

 Dalyvauta rajoniniame 8-9 klasių gamtos mokslų konkurse. III vieta. Mokytoja Rūta 

Prusevičienė. 

 Dalyvauta rajoniniame konkurse „Noriu augti sveikas“. II vieta. Mokytoja Rūta 

Prusevičienė, visuomenėės sveikatos biuro specialistė Jolanta Jakubauskienė. 

Rajoninė dailės olimpiada. Karolina Kubiliūtė (8 kl.) – III vieta. Mokytojas Vidmantas Jankauskas. 

Rajoninė technologijų olimpiada. Rosita Greta Stanevičiūtė (7 kl.) – III vieta. Mokytoja Lidija 

Gruodienė. 
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III. 1. 2017 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Veiklos plano tikslai: 

1 tikslas - siekti mokinio asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių pasiekimų ir pažangos; 

2 tikslas – Sustiprinti saviraiškų bendruomenės dalyvavimą gimnazijos gyvenime, efektyvinant bendravimo, bendradarbiavimo, pagalbos teikimo 

formas; 

3 tikslas - Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, edukacinių erdvių modernizavimas. 
 

1 tikslas: siekti mokinio asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančių pasiekimų ir pažangos; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimas ir 

fiksavimas, 

rezultatų 

fiksavimas ir 

analizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti ir aptarti mokomųjų 

dalykų kontrolinius 

darbus/bandomuosius 

egzaminus/nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimą.  

Kiekvienas mokytojas atlieka analizę 

pagal pateiktą formą. Mokiniai atlieka 

įsivertinimą. Metodinėse grupėse 

priimami sprendimai/metodinės 

rekomendacijos dėl tolimesnės veiklos 

organizavimo 

Metodinėse grupėse, mokytojų tarybos 

posėdžiuose vyko brandos egzaminų, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo ir nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų 

aptarimas. Numatytos efektyvesnis pasiruošimo 

egzaminams, pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimui ir nacionaliniam mokinių pasiekimų 

patikrinimui kryptys. 

 

Aptarti mokinių ugdymo(si) 

rezultatus: 

Su mokiniais, turinčiais 

neigiamus pusmečio įvertinimus 

Pagerės mokinių mokymosi kokybė, 

rezultatai 

Mokiniams, turintiems neigiamus pusmečio 

įvertinimus, rengiamas individualus planas, jis 

sudaromas kartu su mokiniu, aptariami pagalbos 

būdai ir reflektuojama apie pasiektus rezultatus.  

Refleksiniai pokalbiai 

Asmeninės pažangos anketa 

Sąmoningo požiūrio formavimas. 

Įsivertinama sava veikla, pasiekimai, 

galimybės bei norai. Klasės auklėtojas 

organizuoja pokalbius su auklėtiniais. 

Klasių auklėtojų metodinėje grupėje 

apsvarstyti naują anketos formą. 

Visi dalykų mokytojai turi mokinių individualios 

pažangos aplankus, kuriuose kaupia mokinių 

darbus, jų savianalizes. 

Klasių auklėtojų metodinėje grupėje pasiūlyta ir 

priimta pataisyta asmeninės pažangos anketa. 

Klasės auklėtojai  organizavo pokalbius su 

auklėtiniais. 
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Mokinio individualios pažangos 

aplankai 

Mokinys turi kiekvieno dalyko savo 

darbų aplanką, gali stebėti bei 

analizuoti savo asmeninę pažangą. 

Mokinys su mokytoju fiksuoja 

įsivertinimus, stebi savo pažangą. 

Individualios pažangos aplankai yra dalykų 

mokytojų kabinetuose. 

Atlikti mokinių, dalyvavusių 

olimpiadose, konkursuose, 

varžybose rezultatų analizę 

Laimimos prizinės vietos. Gimnazijoje organizuojamos mokyklinės 

olimpiados, į rajono olimpiadas deleguojami 

mokiniai laimi prizines vietas. 

Namų darbų kontrolė, tęstinumas Namų darbai yra tikslingi, prasmingai 

pratęsiantys pamokos veiklas, 

atitinkantys vaiko poreikius ir 

gebėjimus. 

Namų darbai fiksuojami į el. dienyną, atlikimo 

kontrolė - mokytojo pasirinktais metodais ir 

būdais. 

Ištirti pamokų nelankymo 

priežastis ir numatyti būdus 

problemoms spręsti 

Atliktas I-IVg kl. mokinių tyrimas, 

kuriame išanalizuotos pamokų 

nelankymo priežastys, problemos, 

numatytos priemonės joms šalinti 

Kas mėnesį fiksuojamas mokinių lankomumas, 

priežastys praleistų pamokų. Išsamus tyrimas 

perkeltas į 2018 m. 

Didinti mokinių 

susidomėjimą 

gamtos mokslais, 

informacinėmis 

technologijomis, 

matematika, 

ugdant jų 

kūrybiškumo, 

iniciatyvumo, 

verslumo 

kompetencijas. 

Sudaryta STEAM darbo grupė 

vykdo numatytą veiklą (žr. 1 

priedas) 

Skatinama  mokinių domėjimąsi 

STEAM mokslų srityse, sukuriamos 

sąlygos gerinti ugdymo 

(si) kokybę; 

Tobulintiama mokytojų dalykinė, 

tiriamoji ir kūrybinės kompetencijos 

STEAM mokslo srityse. 

Ugdymo procese mokytojai tikslingai 

naudoja mokomąsias kompiuterines 

programas, planšetes, smart lentą. 

Stiprėja mokinių mokymosi 

motyvacija, gerėja pamokos kokybė. 

 

Mokiniai atliko projektinius darbus, dalyvavo 

konkursuose, pelnė prizines vietas. Ataskaita 

pridedama (priedas) 
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Mokymosi, 

psichologinės, 

pedagoginės 

pagalbos 

teikimas 

Supažindinti mokinius, tėvus su 

gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais 

Mokiniai, tėvai supažindinti su 

dokumentais 

Tėvų susirinkimų metu tėvai supažindinti su 

dokumentais. 

Mokiniai supažindinami pasirašytinai. 

Teikti individualias, grupines 

konsultacijas gabiems mokiniams 

ir mokiniams, turintiems 

mokymosi spragų. 

Mokymosi rezultatų pokytis. Teikiamos individualios, grupinės konsultacijos 

pagal sudarytą tvarkaraštį. Pastebimas kai kurių 

mokinių mokymosi pokytis. 

Pritaikyti, individualizuoti 

ugdymo programas specialiųjų 

poreikių mokiniams, aptarti 

pažangą, pasiekimus su mokiniu 

ir jo tėvais 

Mokymosi rezultatų pokytis, analizė 

 

Tiksliniuose klasių mokytojų ir specialistų 

susirinkimuose akcentuota mokinių daroma 

pažanga. Gera mokymosi motyvacija ir daug 

lemiantis bendradarbiavimas tarp mokytojų, 

specialistų tėvų.  

Sistemingai stebėti ir aptarti 

nemotyvuotų mokinių  mokymąsi 

(tėvai, mokinys, mokytojas) 

Laiku pastebėtas pagalbos poreikis leis 

operatyviau ir efektyviau suteikti 

reikiamą pagalbą. 

Vaiko gerovės posėdžiuose aptariamas 

nemotyvuotų mokinių mokymasis, numatoma 

pagalba. Organizuoti pokalbiai tėvai-mokinys-

mokytojas. 

Atlikti 1,5 klasių bei naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimą 

Tyrimo bei rekomendacijų aptarimas 

su mokytojais ir jų taikymas ugdymo 

procese. 

Klasių auklėtojos atliko tyrimą ir mokytojų 

tarybos posėdžiuose pristatė rezultatus, aptarė 

pastebėtas problemas, jų sprendimo galimybes, 

pagalbą mokiniams. Psichologė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui dtebėjo ugdymo procesą, 

pateikė išvadas, rekomendacijas dėl mokinių 

adaptacijos. 

Ištirti mokinių socialinius 

poreikius, sudaryti klasių 

socialinius pasus ir teikti pagalbą 

Teikiama savalaikė pagalba. 

 

Mokinių socialiniai poreikiai nustatomi 

bendradarbiaujant su klasių auklėtojais ir 

seniūnija. Sudaryti mokinių sąrašai, kuriems 

reikalinga pagalba, darbas su šiais mokiniais 

fiksuojamas bylose.  
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Supažindinti mokinius su 

Vidurinio ugdymo aprašu bei 

individualiojo ugdymo plano 

rengimu. 

Mokinių individualių ugdymo(si) 

planai tikslingi, pasirinkimai 

motyvuoti. 

Mokiniai pasirašytinai supažindiniti su Vidurinio 

ugdymo aprašu. Individualiai aptariama su 

mokiniais jų pasirinkimai, individualūs planai. 

Vykdyti profesinį orientavimą  

(sudarytas atskiras planas) 

Teikiama pagalba bei informacija apie 

studijas. 

Klasių auklėtojos vykdo nuoseklų mokinių 

informavimą apie mokymosi galimybes, profesijų 

įvairovę, galimas darbo sritis naudojant profesinį 

veiklinimą ir taip organizuojant pažintinės, 

patyrimines ekskursijas, praktinius 

supažindinimus su profesijų  veiklų įvairove: VIII  

Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų 

festivalis, Anatomijos instituto muziejus Kaune, 

Studfestas 2017, Vilniaus kolegija, Kauno XI 

forto muziejus, Valstybės saugomų teritorijų 

nacionalinis centras, Aviacijos muziejus Kaune.  

Tokiose UK ekskursijose apsilankė 4a,5a,  6 a, 7a, 

I ag, II ag, II bg, III ag. Neformalaus švietimo 

vadovai organizavo ekskursijas: D. Zarauskienė  

su „Gamtos bičiulių“ būreliu susipažino su 

Dzūkijos nacionalinio parko veikla, R.Juonienė ir 

R. Aleksandravičienė su 5 a kl. apsilankė Alytaus 

Kraštotyros muziejuje ir dalyvavo edukacinėje 

programoje senovinių šarvų gamyba.  

UK stende pateikiama aktuali ugdymo karjerai 

medžiaga, vyresniųjų klasių mokiniai, mokslo 

metų eigoje, supažindinami su AIKOS, LAMA 

BPO duomenų bazėmis. Vykdomos konsultacijos 

III ag, IV ag klasių mokiniams dėl individualių 

ugdymo planų koregavimo, brandos egzaminų 

pasirinkimo, dėl tolesnės mokymosi krypties ir 

profesinės karjeros pasirinkimo. UK integruojama 
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į dalykų pamokas pagal numatytas temas, klasių 

valandėles.  

Gimnazijoje vyko Lietuvos kariuomenės dienos 

paminėjimas ir renginys, kurio metu Mjr. R. Žižys 

supažindino mokinius su Lietuvos karo akademija, 

stojimo ir mokymosi joje galimybėmis. Lapkričio 

mėnesį lankėsi kino režisierius ir scenaristas 

Maratas Sargsyanas, kuris kalbėjo apie kino 

profesijas, jų pasirinkimo įvairovę, įvairius 

režisieriaus bei aktorių darbo aspektus. 

2 tikslas - Sustiprinti saviraiškų bendruomenės dalyvavimą gimnazijos gyvenime, efektyvinant bendravimo, bendradarbiavimo, pagalbos teikimo 

formas 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai  

1 2 3 4 

Susitelkti tikslo 

įgyvendinimui 

bendradarbiaujan

t visiems 

visuomenės 

nariams. 

Metodinių grupių 

bendradarbiavimas 

 

Mokytojai, analizuodami ir 

vertinandami individualius mokinių 

mokymosi pasiekimų rezultatus,  

naudoja priemones, skatinančias 

mokinio ir gimnazijos pažangą. 

Organizuoti dieną ,,Klasė be sienų“ 

Mokytojai – savo sričių profesionalai, 

kurie rūpinasi nuolatiniu asmeniniu 

tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet 

ir bendrą kultūrinį akiratį. 

Organizuoti gimnazijos Metodinės 

tarybos išvykas. 

Organizuotos pamokos kitose aplinkose: ,,Pamoka 

kitaip“ ir ,,Pamoka be sienų“. 

Vyko pasidalijimas įžvalgomis tema 

,,Motyvuojančios veiklos pamokoje“. 

Vykdant modelį ,,Kolega - kolegai” vyko 

pasidalijimas gerąja patirtimi ,,Iš kvalifikacinių 

renginių sugrįžus”, kurio metu mokytojai 

pasidalijo seminaruose sužinotais ir praktikoje 

išbandytais metodais, būdais, veiklomis. 

Sudarytas integruotų pamokų planas. Pagal 

galimybes buvo organizuotos atviros pamokos. 

Mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų ir gimnazijos vadovų 

bendradarbiavimo tobulinimas. 

● 5-8, I-IVg klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų, gimnazijos 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, specialistai, 

vadovai bendradarbiauja ugdymo klausimais, 

siekiama bendrų ugdymo rezultatų nuolat 

bendradarbiaujant bei organizuojant tikslinius 

klasių auklėtojų susirinkimus su konkrečioje 

klasėje dirbančiais dalykų mokytojais. Dalinamasi 
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vadovų diskusijų ugdymo 

klausimais organizavimas. 

● Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi rezultatų 

aptarimas. 

 

konkrečia patirtimi, priimami bendri susitarimai 

dėl mokinių elgesio, namų darbų. Klasių 

auklėtojai pristato trumpus tyrimus, anketas dėl 

mikroklimato klasėse, kas mokiniams patinka 

pamokose, kas kelia nerimą, su kokiomis 

problemomis susiduria ir kt. 

Dėl to, jog kai kurie mokytojai dirba tik kai 

kuriomis dienomis gimnazijoje, nepavyksta 

susirinkime dalyvauti visiems mokytojams. 

Taikyti įvairias 

ryšių tarp vaiko, 

tėvų ir 

gimnazijos 

formas 

 

 

 

 

Tėvų ir gimnazijos 

bendradarbiavimas. 

 

● Tėvų įtraukimas į gimnazijos 

valdymą ir veiklą. 

● Visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas. 

● Tėvų dienos. 

 

 

 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

 

Laiku teikiamas grįžtamasis ryšys apie 

sėkmę ir spragas. 

Tėvai laiku informuojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

Gimnazijoje vyko klasių tėvų susirinkimai, šeimos 

diena gimnazijoje, kurių metu tėvai individualiai 

informuojami apie kiekvieno mokinio daromą 

pažangą. Taip pat susirinkimų metu svarstomi 

bendri klasės, gimnazijos įvykiai, aktualūs 

klausimai. Susirinkimuose dalyvauja 

administracijos atstovai. 

Tėvų švietimas ir 

informavimas. 

● Supažindinimas su Brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarka. Egzaminų 

pasirinkimai (IV kl. mokinių 

tėvams); 

● Supažindinimas su 2,4,6,8 

klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir ugdymo aplinkos 

ir kokybės veiksmo tyrimu 

panaudojant Nacionalinio 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo įrankius. 

 

 

 

 

Suteikiama pedagoginių, psichologinių 

žinių, padedančių teigiamai veikti 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

skiepyti tinkamas vertybines 

orientacijas, koreguoti elgesį, skatinti 

pozityvų savęs vertinimą. 

 

 

 

 

Metodinė taryba organizavo gimnazijos mokinių 

tėvų  apklausą „Tėvų švietimo poreikio tyrimas“,  

kurioje 65 proc. tėvų nurodė, kad jiems pakanka 

gimnazijos teikiamo tėvų švietimo. 54 proc. 

nurodė, kad ir patys domisi vaikų ugdymo 

klausimais, nurodė ir būdus: skaito literatūrą, žiūri 

laidas, tariasi vieni su kitais. Beveik 52 proc. tėvų 

pageidauja gimnazijos psichologo paskaitų apie 

vaikų tarpusavio santykius, pagarbą, konfliktų 

sprendimą. 28 proc. respondentų įvardijo 

pageidaujama švietimo formą - bendrus 

susirinkimus. 

Tėvų susirinkimų metu vyko: 
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● Supažindinimas su PUPP 

organizavimo ir vykdymo 

tvarka. Supažindinimas su 

vidurinio ugdymo aprašu, 

individualaus ugdymo plano 

sudarymas; 

● Paskaitų ciklas tėvams; 

Tėvų informavimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

(skyrius ,,Tėvų švietimas“). 

 

 

 

 

 

Organizuojami visuotiniai 

susirinkimai, konferencijos, kviečiami 

kviestiniai lektoriai. 

● Supažindinimas su 2,4,6,8 klasių mokinių 

mokymosi pasiekimų ir ugdymo aplinkos ir 

kokybės veiksmo tyrimu panaudojant 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

įrankius. 

● Supažindinimas su PUPP organizavimo ir 

vykdymo tvarka. Supažindinimas su vidurinio 

ugdymo aprašu, individualaus ugdymo plano 

sudarymas; 

Buvo organizuotos paskaitos tėvams. 

Atnaujinus dvm.lt svetainę, sukurtas skyrius 

„Tėvams“, kur talpinama tėvams aktuali 

informacija. 

3 tikslas: Saugios ir sveikos aplinkos kūrimas, edukacinių erdvių modernizavimas 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai  

Kurti saugią ir 

draugišką, 

puoselėjančią 

gerą įvaizdį 

gimnazijos 

bendruomenę 

Vykdyti Olweus programos 

standartų reikalavimus 

Nedaugėja patyčių tarp mokinių, 

pratęstas „Olweus mokyklos“ vardo 

galiojimas 2017-2018 mokslo metams. 

Patyčių prevencijos programą tęsti 

2017 m. įtraukiant mediatorių veiklą. 

 

Atliktas 2017-05-18 SPPC specialistų auditas 

nustatė, kad programa vykdoma tinkamai ir 

gimnazijai suteiktas Olweus mokyklos vardas 

2017-2019 metams. Atliktas tyrimas parodė, kad 

patyčių mastai gimnazijoje nedidėja ir įmanoma 

jas mažinti. Vyko mediatorių mokymai ir į veiklą 

įtraukti 19 mokinių iš 7-8 ir I-IIg kl. Jie 

susitikinėjo su 1-4 kl. mokiniais, padėjo jiems 

spręsti kylančias bendravimo problemas. 

Uniformų dėvėjimo tvarkos 

persvarstymas 

80 % mokinių dėvi uniformas, 

didžiuojasi gimnazijos įvaizdžiu. 

Uniformos dėvėjimo tvarka persvarstyta, 

patobulinta ir 2017-09-29 direktoriaus patvirtinta 

įsak. Nr. V1-66. 

Pradinių klasių mokiniai- dėvi uniformas 100 

proc., . 5-8 klasių mokiniai - 90 proc., I-IV g 

imnazijos klasių mokiniai - 60 procentų. 
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 Partnerystė, bendri projektai, 

absolventų pasitelkimas, 

tinkliniai ryšiai ir kt.). 

Gimnazija yra atvira pasauliui: 

mokyklos bendruomenės nariai domisi 

kintančia aplinka ir reaguoja į pokyčius. 

Skatinamas bendradarbiavimas su vietos 

bendruomene, išorinėmis 

organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi 

santykiai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

2017 m. mokykla įsteigė Tolerancijos ugdymo 

centrą. Centro tikslai: ugdyti ir puoselėti žmogaus 

teisių kultūrą, mokyti mokinius apie totalitarinius 

režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių 

režimų aukų atminimą. 

2017 m. įsitraukėme į Mokyklų Europos 

parlamento ambasadorių tinklą, kurių tikslas – 

skatinti aktyvų jaunimo domėjimąsi Europos 

Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač 

Europos Parlamento vaidmeniu Europos 

demokratijoje. 

Edukacinių 

ugdymo(si) 

aplinkų 

atnaujinimas, 

aplinkos kokybės 

gerinimas 

tenkinant 

bendruomenės 

poreikius. 

Lauko klasės kūrimas Lauko klasė - netradicinė aplinka, 

kurioje galima ugdyti mokinių 

gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti, 

suprasti žmogaus ir gamtos ryšius, 

turtinti mokinių kalbinę ir meninę 

raišką, sudaryti sąlygas stebėti ir 

tyrinėti,didinti mokinių motyvaciją, 

mokyti vaikus mokytis net išėjus iš 

mokyklos. 

Pradėti paruošiamieji darbai, paklota dalis 

sveikatingumo tako, įpusėtas medienos 

paruošimas suolams. Darbai bus tęsiami 2018 

metais. 

Įkurtas gimnazijos istorijos 

muziejus, kuriame kaupiami ir 

saugomi su mokyklos istorija ir 

Vlado Mirono asmenybe susiję 

eksponatai 

 

Muziejuje vyks pamokos, edukacinė ir 

kultūrinė veikla (teminės parodos, 

popietės, gyvosios istorijos pamokos ir 

pan.) 

Įgyvendinamas projektas, skirtas Daugų 

parapinės mokyklos 240 m. paminėti 

,,Jie garsina Daugų mokyklą“  

Parengta paraiška finansavimui dėl muziejaus, 

parengti muziejaus nuostatai. 

Įgyvendintas 1 projekto ,,Jie garsina Daugų 

mokyklą” etapas. Užmegzti ryšiai su gimnazijos 

absolventais. 

Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas 

Grindų dangos keitimas 

 

Panaudotos lėšos gimnazijos ilgalaikio turto 

remontui. Nupirkta grindų danga trims 

kabinetams. 

Kompiuterių ir programinės 

įrangos atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų kompiuterinių 

programų atnaujinimas 

Panaudojant 2 proc. lėšas, nupirkta 3 projektoriai, 

2 daugiafunkciai kopijavimo aparatai, 1 

spausdintuvas. 
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Atnaujinta ir kompiuterinė bazė įsigyta 5 

nešiojami kompiuteriai,5 projektoriai, 11 ekranų, 

10 pakabinimo sistemų, mokomųjų programų 

biologijai, anglų, matematikai ir pradinėms 

klasėms. 

Gimnazijos renovacija Jauki, šiuolaikiška, patraukli ugdymo 

įstaiga 

Gimnazijos renovacija numatoma 2018 metais. 
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III. 2. 2017 M. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

ANALIZĖ 

 

 Veiklos plano tikslai: 

1 tikslas – Ugdymosi proceso efektyvinimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymą(si) ir mokinių pasiekimų gerinimą. 

2 tikslas – Pilietiškumo ir tautinės savimonės stiprinimas, socialiai subrendusios asmenybės ugdymas. 

3 tikslas – Mokyklos bendruomenės telkimas bendrai veiklai, kuriant jaukią, kultūringą bei mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką. 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

1 tikslas - Ugdymo proceso efektyvinimas, siekiant užtikrinti veiksmingą mokymą(si) ir mokinių pasiekimų gerinimą. 

1. Tobulinti 

kompetencijas, 

gerinančias 

ugdymo(si) kokybę 

Kelti mokytojų dalykines ir 

bendrąsias kompetencijas 

pamokos organizavimo, IKT 

taikymo, laiko vadybos, 

dalykų integravimo, 

individualios pažangos 

stebėjimo,  mokinių 

pasiekimų gerinimo 

klausimais; 

Kiekvieno mokytojo asmenis 

profesinis tobulėjimas per ugdymo 

formų ir metodų įvairovę pakels 

mokinių motyvaciją ir pasitikėjimą.   

 

Tikslinis mokytojų kvalifikacijos kėlimas 

seminaruose. (Pagal parengtą planą). 

Seminarų medžiagos pristatymas metodinėse 

grupėse. 

Įgytų žinių taikymas ugdymo procese. 

Ataskaita segtuve "Mokytojo veikla" 

 

Dalintis švietimo/pedagogikos 

naujovėmis ir gerąja patirtimi 

su kolegomis. 

 

 Švietimo/pedagogikos naujovių, 

metodinės-pedagoginės literatūros 

naujienų, pedagoginių informacinių 

leidinių („Švietimo naujienos“ir 

kt.)   apžvalga, aptarimas ir sklaida.  

Pasidalijimas gerąja patirtimi. „Kolega-

kolegai“. Segtuvas "Mano sėkmės pamoka". 

3.  Siekti 

kokybiško 

ugdymo ir 

individualios  

mokinių 

pažangos.  

Efektyvinti formalaus ir 

neformalaus ugdymo veiklas, 

ugdant savarankiško darbo 

įgūdžius bei stiprinant  

mokinių mokėjimo mokytis 

gebėjimus;  

Mokytojai ugdymo procese kurs 

aktyvią mokymąsi skatinančią aplinką.  

 

Dauguma mokytojų parenka tikslingas 

priemones ir metodus ugdymo turiniui 

atskleisti.Sudarytos tokios sąlygos, kuriomis 

kiekvienas mokinys gali atskleisti savo 

gebėjimus.  
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 Stiprinti  atsakomybės jausmą 

už savo mokymąsi, sudarant  

sąlygas mokiniams 

konsultuotis, įsivertinti, kartu 

planuoti bei koreguoti  

mokymąsi;  

Inicijuoti tokias situacijas, kuriose 

mokinys yra skatinamas, o jo veikla 

pripažįstama ir vertinama 

Mokiniams sudarytos sąlygos konsultuotis, 

kartu aptariamos mokymosi  sėkmės ir 

nesėkmės, formuluojamos išvados, daromi 

sprndimai.  

Bendradarbiaujant toje 

pačioje klasėje dirbantiems 

mokytojams,tobulinti mokinių 

namų darbų skyrimo, atlikimo 

ir vertinimo  procedūras 

Mokytojų, dirbančių tose pačiose 

klasėse, bendradarbiavimas planuojant 

ugdymo procesą ir reguliuojant 

mokinių mokymosi krūvius. 

Integruotų pamokų planavimas  ir 

įgyvendinimas.  Analizė ir savianalizė. 

Stiprinami integraciniai ryšiai 

4. Skatinti mokinių 

mokymosi 

motyvaciją ir 

pasitikėjimą.  

 

Stebėti ir skatinti mokinius 

stebėti ir vertinti individualią 

mokymosi pažangą  ir 

atsižvelgiant į tai koreguoti 

ugdymo procesą;  

 

Tikslingas namų darbų užduočių 

pateikimas ir vertinimas - efektyvi 

veikla.   

Atliktas tyrimas. Mokinių skatinimo ir 

vertinimo sistemos galimybės, keliant 

mokymosi motyvaciją. 

Mokytojų ir mokinių diskusija „Namų darbai 

– laiko švaistymas, ar tikslinga veikla?“ 

Individualizuojant ir 

diferencijuojant  ugdymo 

turinį  siekti, kad kiekvienas 

mokinys patirtų mokymosi 

sėkmę; 

 

Individualizuodami ir 

diferencijuodami ugdymo turinį, 

sudarys galimybes kiekvienam 

mokiniui įgyti esminių mokymuisi 

būtinų kompetencijų. 

Aptarti darbo su skirtingų gebėjimų mokiniais 

organizavimo ypatumai ir aktualijos. 

 

Plėtoti gabių ir  mokymosi 

sunkumų turinčių  mokinių 

poreikių tenkinimo 

galimybes, teikti reikiamą 

pagalbą  mokiniui. 

 

Mokyklinių mokomųjų dalykų 

olimpiadų organizavimas, 

dalyvavimas konkursuose. 

 

Pateiktos ataskaitos. Mokinių apdovanojimas 

Įgyvendinta priemonė  "Skaitymas – 

pagrindinė priemonė siekiantiems žinių“, 

aprašytos skaitymo skatinimo metodikos.  

Mokiniams sudarytos sąlygos konsultuotis. 

5. Turtinti mokymo 

bazę 

Pagal galimybes įsigyti 

reikiamas mokymo(si) 

Skaitmeninių mokymo(si) priemonių 

naudojimas ugdymo procese. 

Ugdymo proceso įvairinimas, mokomųjų 

erdvių atnaujinimas, mokyklos įvaizdžio 
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naujausiomis 

informacinėmis 

technologijomis 

ir šiuolaikinėmis 

mokymo (si) 

priemonėmis. 

 

priemones ir tikslingai 

naudoti jas pamokose; 

 

kūrimas, pasitelkiant įvairias meninės raiškos 

priemones. 

Panaudoti informacinių 

technologijų galimybes bei 

įvairias meninės raiškos 

priemones mokymuisi ir  

mokyklos įvaizdžio 

formavimui. 

 

Mokomųjų dalykinių savaičių ir dienų 

organizavimas. 

Mokyklos internetinės svetainės ir Facebook 

puslapio veiklos plėtojimas, išsamios 

informacijos apie mokyklos veiklą 

pateikimas. Mokykla  atvira 

visuomenei. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

2 tikslas - Mokyklos bendruomenės telkimas bendrai veiklai,  kuriant jaukią, kultūringą bei mokyklos tradicijas atspindinčią aplinką 

1. Mokyklos 

bendruomenės 

telkimas bendrai 

veiklai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant turtinti ir gražinti 

mokyklos edukacinę aplinką, 

organizuoti kabinetų apžiūrą. 

 

Programa „ Augu ir mokausi 

draugaudamas su gamta“. 

 

 

 

 

 

Mokyklos bendruomenė, 

bendradarbiaus su socialiniais 

partneriais :Alovės seniūnija, 

Alovės 

bendruomene„Susiedai“, 

biblioteka.  

 

 

Aplinka taps jaukesnė. 

 

 

 

Bus pagilintos gamtosauginės žinios. 

 

 

 

 

 

 

 

Sustiprės bendravimas ir 

bendradarbiavimas, pasitikėjimas vieni 

kitais. 

Komisija vertino kabinetų estetinį vaizdą, 

saugią ir sveiką aplinką, mokytojų parengtas 

mokymo priemones bei mokinių darbų 

panaudojimą. 

Programos metu 1-8 klasių mokiniai pagilino 

aplinkosaugos žinias, įsigilino į ekologines 

problemas, bei užmezgė ryšius su kitų 

mokyklų komandomis. Buvo pasiūlyti 

inovatyvūs ekologinių problemų sprendimo 

būdai. 

 

Mokyklos bendruomenė, bendradarbiaudama 

su socialiniais partneriais (Alovės seniūnija, 

Alovės bendruomene „ Susiedai“, biblioteka) 

organizuos vasario 16 – osios renginį Daugų 

kultūros centro Alovės filiale , Užgavėnių 

šventę, Kaziuko kermošių „ Visi į Jomarką“, 

Žemės dienos šventę, tradicija tapusią dieną „ 

Šeimos delnuose“, rudens derliaus šventę, 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Užtikrinti 

kokybišką ir 

sistemingą tėvų 

švietimo politiką 

 Advento rytmetį mokykloje ir Kūčių 

vakarienę Daugų kultūros centro Alovės 

filiale ( šioje vakarienėje dalyvavo Alytaus 

miesto vaikų dienos centras „ Gali“ , 

Meškučių kaimo bendruomenė, Alovės kaimo 

bendruomenė, Butrimonių moterų meno 

kolektyvas). 

Parengiamas tėvų 

pedagoginio švietimo planas. 

Į mokyklos veiklos planavimą 

įtraukti mokinių tėvus. 

Organizuojami seminarai praplės 

kompetencijas. 

Įvykdytos visos suplanuotos veiklos. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

3 tikslas - Pilietiškumo ir tautinės savimonės stiprinimas, socialiai subrendusios asmenybės ugdymas. 

1.Stiprinti mokinių 

pilietines ir tautines 

vertybės, mokyti 

jomis grįsti savo 

elgesį ir veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stendai, renginiai, minėjimai. Mokiniai  dalyvaus priimant 

sprendimus, bus mokomi prisiimti 

atsakomybę už savo veiksmus, reikšti 

argumentuotą nuomonę, sustiprės  

tolerancijos ir pagarbos poreikis  

 organizuojant  renginius ar 

minėjimus, ugdysime pilietiškumą ir 

tautiškumą,  mokiniai  atskleis savo 

gebėjimus. Stiprės tautinė savimonė, 

pilietiškumas. 

 

 

 

Parengti informaciniai stendai“Konstitucijos 

diena“, „Lietuvos kariuomenės diena“,“ 

Sausio 13- oji“, „Vasario 16- oji,”Kovo 11-

oji“. Kartu su šaulių būrelio vadove A. 

Damkauskiene organizuotas bėgimas 

“Gyvybės ir mirties keliu”, skirtas Sausio 13- 

osios žuvusiems atminti. Organizavome 

tradicinius renginius: Vasario 16-oji, Kovo 

11-oji, Meninio skaitymo konkursas, 

nacionalinis diktantas, Lietuvių kalbos dienos, 

Užsienio kalbų dienos, advento 

rytmetys“Uždekim advento žvakelę“, 

dalyvavome pilietinėse akcijose „Tolerancijos 

diena“, „Atmintis gyva, nes liudija“, 

„Konstitucija gyvai“, „Prisiminkime 

išėjusius“. Dalyvauta socialiniame – 

pilietiniame projekte „Šviesuoliai“.  
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2. Kurti sąlygas, 

padedančias 

ikimokyklinės ir 

priešmokyklinės 

ugdymo grupės 

vaikams tenkinti 

prigimtinius, 

kultūrinius, 

socialinius, 

pažintinius 

poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sudaryti sąlygas 

mokiniams ugdytis 

karjeros 

kompetencijas 

 

 

Konkursai, renginiai, šventės, 

akcijos.   

 

 

 

 

 

Tėvų susirinkimai ir 

individualūs susitikimai bei 

pokalbiai telefonu su tėvais.  

 

 

Vaiko socialinė, sveikatos pažinimo, 

komunikavimo ir meninė 

kompetencijos 

 

 

 

Bus lavinama ir tobulinama vaikų 

socialinė, sveikatos, pažinimo, 

komunikavimo ir meninė 

kompetencijos. Ugdys bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgydžius. Vaikai 

patirs pažinimo džiaugsmą, mokysis 

siekti tikslo. 

Sėkmingai bendrausime ir 

bendradarbiausime su vaikų tėv 

Dalyvavo Alytaus regiono priešmokyklinio ir 

pradinio amžiaus vaikų piešinių konkurse 

“Žeme, mes Tavo vaikai”, konferencijoje 

“Augu ir mokausi, draugaudamas su gamta”, 

piešinių konkursuose “Vienykimės dėl 

geresnio interneto”, “Kovo 11-oji”, “Kas yra 

pilietiškumas”, “Nusipiešk sau kojinytes 

2017”, patriotinės dainos konkurse, skirtame 

Kovo-ajai, raiškiojo skaitymo konkurse, 

skirtame Piliakalnių metams paminėti.  

Dalyvavo Užgavėnių, Šeimos dienos, sporto  

šventėse.  Pagaminti ir išdalinti sveikinimo 

atvirukai kitų mokyklų mokiniams ir 

vienišiems žmonėms.  

Organizuota tėvų susirinkimai: “Vaikų 

adaptacija”, “Mano vaikas - būsimas 

pirmokas”. Vyko individualūs susitikimai bei 

pokalbiai telefonu su tėvais.  

Paskaitos, susitikimai, 

profesinio veiklinimo vizitai. 

Mokiniai susipažins su įvairiais 

profesinės veiklos aspektais, susitiks 

su profesijų atstovais, lankysis 

įmonėse. 

Ugdymas karjerai  2016-2017 m.m.7 ir 10 

klasių mokiniai lankėsi Kaune.  Edukacinės 

išvykos tikslas – apsilankyti Anatomijos 

muziejuje, susipažinti su muziejininko, gido,  

gydytojo profesijomis.  E-pamoka su Google: 

karjera nuolat besikeičiame technologijų 

pasaulyje. Įgyvendinta su: Mantas 

Aleksiejevas   Civilinės ir priešgaisrinės 

saugos pratybos. Alytaus apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektorė 

Indrė Miškinytė supažindino ugniagesio-



 

25 

 

gelbėtojo profesija, naudojama technika. 8-10 

kl. mok. lankėsi Respublikinėje švietimo 

inovacijų parodoje „Mokykla 2016“.  

Susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovu.  

Vyresnysis seržantas Romas Ramanauskas  

papasakojo apie dabartinę Lietuvos 

kariuomenę, jos sudėtį, tarnybą joje, 

supažindino su karjeros galimybėmis bei 

atsakė į užduotus klausimus.Seminaras 

mokiniams, mokytojams, tėvams ,,Kaip 

atsakingai pasirinkti profesiją?“ Susitikimas 

su FNTT atstovu Vaidu Zajančkausku. 

Grupinės konsultacijos 5-7 kl. mokinimas 

,,Interesai ir pomėgiai”, ,,Kito žmogaus 

suvokimas”. Išvyka į parodą ,,Studijos 2017”. 

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo 

valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros 

skyriaus atstovai supažindino su saugus 

elgesio ant ledo rekomendacijomis. Gelbėtojo 

- naro profesija.Pristatytos Lietuvos šaulių 

sąjungos ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų 

veiklos.Mokiniai buvo supažindinti su kario 

tarnyba. Susitikimas su teisininke A. 

Bernatavičiene. Susitikimas su APRC 

ugdymo karjerai konsultante E. 

Smaidžiūniene. ,,Mano tėvelių profesija”. 

Renginys Venciūnų priešmokyklinio ugdymo 

skyriuje Apsilankymas Alytaus medicininės  
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reabilitacijos ir sporto centre. ,,Profesijų 

mugė”.  9-10 kl. mokiniai lankėsi Alytaus 

teatre vykusiame renginyje,, Nelauk sėkmės - 

susikurk ją pats”, kur turėjo galimybę 

susipažinti su profesinio mokymo bei 

aukštojo mokslo programomis, stojimo ir 

mokymosi sąlygomis, darbo rinkos situacija, 

klausėsi  sėkmės istorijų. Išvyka į  Alytaus 

apskr. VPK.  
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III.3. 2017 M. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ  

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

1 tikslas – Užtikrinti kokybiško ugdymo proceso organizavimą  

Diferencijuojant 

užduotis didesnį 

dėmesį skirti gabiųjų 

ir kitaip 

besielgiančių 

mokinių ugdymui(si) 

Individualių ir 

diferencijuotų užduočių 

parengimas, atsižvelgiant 

į mokinių gebėjimus. 

Olimpiadų, konkursų 

organizavimas ir mokinių 

skatinimas dalyvauti 

tolimesniuose etapuose. 

Pamokos  planavimas, 

atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus. 

Namų darbų kontrolė, 

tęstinumas. 

Kitaip besielgiančių 

mokinių užimtumo ir 

veiklinimo sistemos 

kūrimas. 

Pamokų nelankymo 

priežasčių analizė ir 

problemų sprendimo būdų 

sistema. 

Mokinių skatinimas už 

nuopelnus ir pasiekimus. 

Atsiskleis ir plėtosis skirtingi mokinių 

gebėjimai. 

   Tobulės mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

   Mokiniai užpildys mokymosi 

spragas. 

   Stiprės mokymosi motyvacija, gerės 

ugdymo(-si) pasiekimai. 

   Išryškės bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistema dirbant su 

kitaip besielgiančiais vaikais. 

   Išanalizuotos pamokų nelankymo 

priežastys, problemos, numatytos 

priemonės joms šalinti. 

   Gilės tarpdalykinis ryšys. 

   Sėkmingi rezultatai. 

 

Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, parengtos 

individualios ir diferencijuotos užduotys. 

Dalyvauta dalykinėse olimpiadose ir 

konkursuose. 

Pamokos  planuotos, atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus. 

Vykdyta namų darbų kontrolė, tęstinumas. 

Pradėta kurti kitaip besielgiančių mokinių 

užimtumo ir veiklinimo sistema. 

Sistemingai vykdoma pamokų nelankymo 

priežasčių analizė ir taikomi problemų 

sprendimo būdai. 

Įvairiomis priemonėmis vykdomas mokinių 

skatinimas už nuopelnus ir pasiekimus. 

Sistemingai aptariami mokinių ugdymo(si) 

rezultatai, mokomųjų dalykų kontrolinių 

darbų, įvairių pasiekimų patikrinimai. 
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Mokinio asmeninės 

pažangos stebėsena 

ir rezultatų analizė 

Mokinių ugdymo(si) 

rezultatus aptarimas. 

Mokomųjų dalykų kontrolinių 

darbų, įvairių pasiekimų 

patikrinimo analizavimas. 

Gerės mokinių mokymosi rezultatai, 

kokybė. 

Stiprės mokymosi motyvacija. 

Mokiniai gebės vertinti savo ugdymosi 

rezultatus, numatys galimybes ir 

grėsmes. 

Mokytojai analizuos klasės mokinių 

gebėjimų lygį. 

Stiprės mokytojų ir pedagogų 

dalykinė, tiriamoji ir kūrybinė 

kompetencijos. 

Bus skatinamas asmeninės pažangos 

vertinimas. 

 

Taikant įvairesnius 

metodus ir 

priemones gerinti 

neformaliosios 

veiklos kokybę 

Neformaliosios veiklos 

planavimas ir plėtra. 

Sportinės ir rekreacinės zonos 

kūrimas. 

Įvairios veiklos projektai, 

programos. 

Renginiai skirti Piliakalnių, 

tautinio kostiumo, sporto, 

Lietuvių kalbos kultūros 

metams. 

IKT bazės modernizavimas. 

Neformaliosios veiklos ir 

ugdymo proceso 

integravimas. 

Europos Sąjungos fondų lėšų 

pritraukimas. 

Modernesnis neformaliosios veiklos 

turinio perteikimas stiprins 

bendruomeniškumą ir poreikių 

tenkinimą. 

Gerės komunikavimo kompetencija 

tarp mokytojų, mokinių, tėvų ir vietos 

gyventojų. 

Ugdysis bendrieji gebėjimai.  

Tobulės kultūrinės veiklos plėtra ir jos 

vaidmuo kultūriniame gyvenime. 

 

Suplanuota neformalioji veikla. Puoselėta 

turima sportinė ir rekreacinė zona. 

Vykdomoss įvairios veiklos projektai, 

programos. 

Organizuoti renginiai skirti Piliakalnių, 

tautinio kostiumo, sporto, Lietuvių kalbos 

kultūros metams. 

Integruota neformalioji veikla ir ugdymo 

procesas. 
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Skleidžiant gerąją 

veiklos patirtį kelti 

mokytojų 

kompetencijas 

Mokytojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimo(si) seminarai, 

kvalifikacinės programos. 

Metodinės dienos. 

Metodinių grupių veiklos 

aktyvinimas. 

Mokytojų kompetencijos 

tobulinimas refleksijos srityje. 

Bendradarbiavimas su kitų 

mokyklų pedagogais. 

Tobulės profesinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės pamokų kokybė. 

Mokytojai gaus informacijos apie 

kolegų lankytus seminarus, 

mokymo(si)  naujoves, pritaikys jas 

ugdymo veikloje. 

Mokytojai pasidalins informacija apie 

savo pasiekimus, laimėjimus, skleis 

gerąją veiklos patirtį. 

Stiprės mokyklų partnerystės ryšiai. 

 

Mokytojai nuolat tobulinasi įvairiose 

kvalifikacinėse programose. 

Vykdomos integruotos pamokos, metodinės 

dienos. 

Mokslo metų pabaigoje mokytojai reflektuoja 

pildydami veiklos analizės anketas. 

Mokytojai bendradarbiauja su kitų mokyklų 

mokytojais.  

2. Puoselėti saugią ir jaukią mokyklos-daugiafunkcio centro aplinką. 

Erdvių 

optimizavimas ir 

modernizavimas 

Skelbiant idėjų konkursą 

sukurti naujas poilsio ir 

edukacines zonas, atnaujinti 

atributiką. 

Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas. 

Saugesnės aplinkos kūrimas. 

Pagal galimybes pastato 

remontas (renovacija). 

Ieškoti partnerystės ryšių su 

kitais pagrindinio ugdymo 

skyriais ir stiprinti ryšius. 

Bendruomenė turės poilsio ir 

edukacines zonas, kurios pagerins 

užimtumą ir saugumą. 

Bus atnaujinta įstaigos atributika. 

Apšvietimo koregavimas ir 

modernizavimas patalpose bei lauko 

apšvietimo įrengimas. 

Grindų dangos keitimas 

mokomuosiuose kabinetuose. 

Lauko stebėjimo kamerų įrengimas. 

Lauko aikštelių ir takų atnaujinimas. 

Bus sprendžiamas įstaigos išlikimo ir 

optimizavimo klausimas. 

Dėl mokyklų tinklo reorganizavimo, erdvių 

optimizavimo ir modernizavimo priemonės 

nebuvo taikomos.  

 

Socialinės apsaugos 

plėtojimas, skurdo ir 

socialinės atskirties 

mažinimas ir 

sveikatos apsauga 

Mokinių maitinimo sveiku ir 

kokybišku maistu 

užtikrinimas. 

Švietėjiška veikla formuojant 

teisingos saugios ir sveikos 

Bendruomenės nariai, dalyvaudami  

renginiuose, rūpinsis sveika 

gyvensena, tobulės visapusiškai. 

Vieniši asmenys gaus pagalbos į 

namus paslaugą. 

Užtikrintas mokinių maitinimas sveiku ir 

kokybišku maistu. 

Vykdoma švietėjiška veikla formuojant 

teisingos saugios ir sveikos mitybos bei 

gyvensenos įpročius, patyčių prevencija. 
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mitybos bei gyvensenos 

įpročius. 

Patyčių prevencija. 

Socialinės paslaugos ir 

specialiosios pagalbos į 

namus užtikrinimas. 

Sisteminga ir įvairiapusė 

pagalba mokiniui, jo tėvams, 

mokytojams. 

Bendradarbiavimas su 

Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus apskrities 

vyriausiuoju policijos 

komisariatu, Raitininkų ir 

Nemunaičio seniūnijomis. 

Mobilių grupių veikla ir pastovi 

partnerystė leis mažinti įtariamą 

smurtą, vienišų asmenų ir vaikų 

nepriežiūrą, alkoholio vartojimą, 

asmenų teisių pažeidimus. 

Stiprės tėvų ir mokyklos-

daugiafunkcio centro ryšys. 

Tėvai laiku gaus informaciją apie 

mokinio daromą pažangą. 

Grįžtamojo ryšio formavimas. 

 

Vykdomas socialinės paslaugos ir 

specialiosios pagalbos į namus užtikrinimas. 

Suteikiama sisteminga ir įvairiapusė pagalba 

mokiniui, jo tėvams, mokytojams. 

Glaudus bendradarbiavimas su Alytaus rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus apskrities vyriausiuoju policijos 

komisariatu, Raitininkų ir Nemunaičio 

seniūnijomis. 
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III.4 ALYTAUS R. DAUGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2017 m. vykusiuose renginiuose, kitose veiklose didelis dėmesys buvo skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su tėveliais, vaikų 

fiziniam ir psichologiniam atsparumui stiprinti, etninei kultūrai, pilietiškumui ugdyti. Sumaniai, kūrybiškai buvo organizuota Rudenėlio šventė. Šventės 

metu artimai bendravo vaikai, tėveliai, visas kolektyvas. Užgavėnių, Velykų šventėse gražiai atskleisti dzūkų krašto papročiai. Motinos dienai vaikai 

kartu su tėveliais rašė laišką savo artimam žmogui, vyko darbelių parodėlė. Balandžio - gegužės mėn. dalyvauta respublikiniame projekte ,,Laiškas 

artimam žmogui“, kurį organizavo Kauno menų darželis ,,Etiudas“. Paskutinę mokslo metų dieną priešmokyklinės grupės ugdytiniai kartu su tėveliais ir 

auklėtoja dalyvavo edukacinėje pramogoje kartu su „Linksmojo lagamino“ pasakų personažais. 

 Šeimos šventėje ypač gausiai dalyvavo tėveliai, kiti šeimų nariai: linksmintasi, varžytasi, smagiai leistas laikas lauke. 

 Bendruomenė dalyvavo respublikinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Ugdytiniai sėkmingai pasirodė Daugų meno ir sporto mokyklos 

šventinėje koncertinėje programoje „Vėrinys Kalėdoms“.  

 Kartu su Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru dalyvavo sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų projektuose, įvairiose veiklose. 

Šių veiklų tikslas – ugdyti supratimą apie sveiką gyvenimo būdą, suteikti žinių apie asmens higieną, skatinti ugdyti teigiamus kasdienius įpročius nuo 

vaikystės. Darželyje buvo vykdomos pedikuliozės individualios profilaktikos priemonės, vyko teoriniai – praktiniai užsiėmimai „Žmogaus kūnas, kūno 

dalys“ ir „Dantys. Jų priežiūra“. 

 Per 2017 m. 22 ugdytiniams buvo teikiama logopedinė pagalba, 4 ugdytiniai į darželį atvežami Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokykliniu 

autobusu. 

 Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius sėkmingai bendravo ir bendradarbiavo su Daugų seniūnija, Daugų Vlado Mirono gimnazija, Daugų 

kultūros centru, Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, Simno ir Butrimonių vaikų darželiais. Darželio interneto svetainėje informacija buvo 

atnaujinama pagal poreikį. Tai suteikė galimybes formuoti įstaigos įvaizdį, teikti informaciją visuomenei. 
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III. 5 ALYTAUS R.DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 

2017 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Vaikai dalyvavo įvairiose teminėse veiklose, žaidė stalo žaidimus, kūrybinius - vaidmeninius žaidimus, domėsi juos supančia aplinka. Ypatingai 

mėgo klausytis skaitomų pasakų, jų įrašų. Darželio teritorijoje augino daržoves, gėles, prieskoninius augalus, juos sužymėjo, prižiūrėjo, laistė ir išaugino 

moliūgą, kurį pristatė rudenėlio parodėlėje. 

 Dalyvauta mokinių sveikatą stiprinančių mokyklų programoje „Sveika mokykla“, bei interaktyviajame visos Lietuvos projekte „Kaip 

surasti Lietuvą“. Vaikai įgijo patirties, pasidalino žiniomis apie Lietuvą, susipažino su Lietuvos vaikais. 

 Anglų kalbos veiklų metu vaikai domėjosi anglų kalba, sužinojo žodelių, mėgino juos taikyti šnekamojoje kalboje, žaidė, dainavo angliškas 

daineles, darė darbelius, žiūrėjo angliškus filmukus. Visa medžiaga kaupiama „My portfolio“, kiekvieno vaiko aplanke. 

 Muzikos pamokėlėse, vaikai buvo mokomi dainelių, žaidimų švenčių, etnokultūrinių tradicijų tematika. 

 Įgyvendinant sveikatingumo idėją, įrengtas kieme su tėvelių pagalba „Sveikatos takelis“ iš surinktos gamtinės medžiagos. Vyko išleistuvių, 

rudenėlio šventės, Velykinis rytmetys, Kalėdinis renginys. 

 Tėveliai buvo įtraukiami į skyriaus veiklą, buvo nuolat skatinami , aktyvinami bendradarbiauti. Susirinkimų metu vyko paskaitos apie vaikų 

mitybą, sveikatą, pasikviečiant Alytaus r. visuomenės sveikatos biuro specialistes, kalbėjome apie vaikų kalbos ugdymą. 
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IV. PLANUOJAMA VEIKLA 

 

IV.1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Prioritetas – veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės ūgtis, besimokanti organizacija. 

Tikslai: 

1 tikslas – gerinti ugdymo kokybę 

2 tikslas - gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas. 

3 tikslas - užtikrinti mokinių emocinę ir fizine sveikatą bei saugumą. 

 

 

1 tikslas: gerinti ugdymo kokybę 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

1. Gerinti 

pamokos kokybę 
 

1. Organizuojami seminarai apie 

šiuolaikinę pamoką 

80 proc. mokytojų dalyvaus 

seminaruose ir įgytas žinias pritaikys 

pamokose. 

 

Per 

mokslo 

metus 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2. Organizuoti atviras  

pamokas ir kitas veiklas 

 

Parengtas atvirų pamokų 

vedimo tvarkaraštis. 

Per metus kiekvienos metodinės 

grupės mokytojai praves atviras 

pamokas (pagal mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją numatytas 

atvirų pamokų skaičius). Gimnazijos 

mokytojai, tėvai stebės atviras 

pamokas. 

 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3. Taikyti kolegialaus grįžtamojo 

ryšio ir pamokų stebėjimo 

metodą tarp mokytojų. 

 

Taikant kolegialaus grįžtamojo ryšio ir 

pamokų stebėjimo metodą vykdoma 

ugdymo proceso stebėsena, mokytojai 

analizuoja savo pamokų kokybę. 

Per metus mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 4. Metodinėje taryboje aptariama 

pamokų kokybė, ją lemiančios 

galimybės ir pasekmės. 

 

Organizuojamos metodinės veiklos, 

pasitarimai, kviečiami lektoriai. 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Gerinti mokinių matematikos 

pasiekimus. 

Gerėja mokinių nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo, pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo, 

valstybinių brandos egzaminų 

matematikos rezultatai. Visi 

abiturientai išlaiko valstybinį 

matematikos brandos egzaminą. 

Per metus Matematikos 

mokytojos 

R. Juonienė, 

D. Baranauskienė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

6. Pamokų tvarkaraščio, 

kontrolinių darbų ir namų darbų 

derinimas.  

Padidės mokinių motyvacija, 

paisikirstys mokymosi krūvis.  

Per metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7. Edukacinės - pažintinės 

išvykos, programos. 

Mokymo procesas taps įdomesnis, 

keisis edukacinės erdvės.  

Per metus klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2.Individualizuoti 

ir diferencijuoti 

ugdymo procesą 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokiniai aktyviai dalyvauja 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose: užima prizines vietas 

rajone ir respublikoje. 

Skiriamas dėmesys gabiems 

mokiniams - užduočių 

diferencijavimas. 

Gerėja mokinių motyvacija ir 

mikroklimatas pamokoje. 

Pastebima mokinio individuali 

pažanga. 

 

 

 

Per metus Visi mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Skirti papildomų valandų 

motyvuotų mokinių ugdymui: 

paruošimas olimpiadoms, 

konkursams, projektams. 

Mokyklos mokiniai dalyvaus rajono, 

šalies konkursuose bei olimpiadose, 

laimimos prizinės vietos.  

Per metus Mokytojai Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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3. Tėvų susirinkime - diskusijoje 

„Kaip motyvuoti vaiką?“ aptarti 

aktualūs ir tėvams labiausiai 

rūpimi klausimai apie ugdymo 

proceso organizavimą, mokinių 

skatinimą ir mokymosi 

motyvavimo galimybes. 

Tėvai įtraukiami į ugdymo procesą. Balandžio 

mėn. 

Metodinė taryba Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Kolegialus stebėjimas 

,,Kviečiu kolegą” tema 

,,Individualizavimas ir 

diferencijavimas pamokose” 

Stebėdami, konsultuodami ir 

analizuodami vieni kitų pamokas, 

dalinsis gerąja patirtimi, pagerins 

ugdymo kokybę. 

Per metus Mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Projektinės – mokslinės 

veiklos organizavimas ir 

dalyvavimas nacionaliniuose 

konkursuose  

Organizuoti ir/ar dalyvauti 

viktorinose, protmūšiuose, 

konkursuose ir kitose mąstymo 

gebėjimų reikalaujančiose 

veiklose mokyklos mokiniams. 

 

Ugdomos mokinių gamtamokslinės, 

kūrybiškumo ir komunikavimo 

kompetencijos. Parengti ne mažiau 

kaip 5 projektai. 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Rėmėjų lėšos 

6. Pamokose sistemingai  

skirti individualizuotas  

užduotis gabiems,  

turintiems mokymosi motyvaciją 

mokiniams.  

 

Metodinėse grupėsee pasidalinta darbo 

su gabiais mokiniais patirtimi – ši 

veikla užfiksuota metodinių grupių 

protokoluose. Ne mažiau kaip 30 proc. 

pamokų bus pateikiamos užduotys 

gabiems mokiniams. 

 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininmai, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7. Nustatyti naujai priimtų 

į gimnaziją mokinių 

poreikius. 

 

Atliktas tyrimas, nustatyti mokinių 

poreikiai. Atsižvelgiant į mokinių 

poreikius pakoreguotas ugdymo 

planas.  

Per metus Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasės 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 
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 auklėtojas, 

psichologė 

8. Organizuoti pagalbą 

ugdymosi sunkumų turintiems 

mokiniams 

 

Turintys mokymosi sunkumų mokiniai 

gaus reikalingą, sistemingą pagalbą 

koreguojant mokymosi spragas ir 

sprendžiant ugdymo proceso 

problemas.  

 

Per metus Klasių auklėtojai, 

dalykų 

mokytojai, 

logopedė, 

psichologė,  

socialinis 

pedagogas 

Vaiko gerovės 

komisija  

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

9. Pradinių klasių mokinių 

konferencija ,,Mokinių tyriminis 

ugdymas“ 

Lietuvių kalbos, gamtos, 

matematikos užduotys gabiems 

mokiniams. 

Pradinių klasių mokytojos vykdys 

patyriminį ugdymą. 1-4 klasių 

mokiniai atliks bandymus, geriausių 

darbų pristatymas vyks 

konferencijoje.1-4 klasių mokinių 

konkursas „Žiniukai“. 

 

Balandžio 

mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

II sav.  

D.Jakubavičienė 

 

 

A.Vitkauskienė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

10. Neformalaus švietimo 

programų atnaujinimas, mokinių 

komplektavimas. 

Atliekamas mokinių neformalaus 

švietimo poreikių tyrimas, 

išsiaiškinamos mokinių mėgiamos 

veiklos. Atsiranda naujos neformaliojo 

švietimo programos. 

Gegužės 

mėn.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, metodinė 

taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

3. Tobulinti 

ugdymo kokybę, 

veiksmingai 

taikant 

informacines 

technologijas ir 

1. 3D klasės, SMART lentos, 

interaktyvių programų, aktyvių 

mokymo metodų, kurie skatina 

mokinių savarankiškumą, loginį 

mąstymą, aktyvų dalyvavimą, 

naudojimas ugdymo procese.  

Pamokos bus įvairesnės ir įdomesnės, 

pagerės mokymosi rezultatai. 

Per metus Visi mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 
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aktyviuosius 

mokymo 

metodus. 

 

 

2 tikslas -  gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

1. Ugdyti 

pasididžiavimą 

šeima, gimnazija, 

valstybe. 

 

1. Renginių bei įvairių veiklų, 

skirtų „Lietuvai 100“ 

organizavimas. 

Organizuojamos valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimai: sausio 13-

oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, 

birželio 14-oji. 

Edukacinės programos „Alytaus 

kraštotyrosׅ“  muziejuje. 

Per metus Darbo grupė Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

2. Tradicinių gimnazijos 

renginių organizavimas 

 

Organizuojamas sveikatingumo žygis į 

Mirono koplyčią, estafetinis bėgimas 

„Mirono kelias“, Rugsėjo 1-oji, 

Šimtadienis, Paskutinis skambutis ir 

kt. 

Per metus Renginių plane 

numatyti atsakingi 

asmenys 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžeto lėšos 

3.Sudaryti galimybes bendroms 

tėvų, vaikų veikloms, 

organizuojant gimnazijos, klasių 

renginius 

 

Tėvai dalyvauja kviestinėse 

pamokose;drauge su klasės auklėtojais 

ir mokiniais dalyvauja edukacinėse 

išvykose, keliauja į žygius.  

 

Per metus Klasių auklėtojai Mokinio 

krepšelio lėšos 

4. Tęsti gimnazijos muziejaus 

„Dzūkiška pirkia“ edukacinę 

veiklą. 

Vykdomos edukacinės programos, 

vedamos pamokos, organizuojami 

renginiai pagal sudarytą planą. 

(priedas) 

Per metus R.Aleksandravičienė Žmogiškieji 

ištekliai 
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2. Aktyvinti 

dialogą su 

mokinių ir 

ugdytinių tėvais 

bei Daugų 

miestelio 

bendruomene 

 

 

1. Tęsti bendradarbiavimą su 

Daugų seniūnija, biblioteka, 

kultūros centru, bažnyčia, 

Caritu. 

Dalyvavimas bažnyčios, Daugų 

kultūros centro, bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose bei 

bendri gimnazijos renginiai su šiomis 

institucijomis. 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Skatinti tėvų tiesioginį 

bendravimą ir bendradarbiavimą 

su dalykų mokytojais. 

 

Dalykų mokytojai dalyvauja tėvų 

susirinkimuose, organizuoja 

individualius pokalbius. 
 

Per metus Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Bendradarbiauti su mokinių, 

turinčių specialiųjų 

ugdymo(si)poreikių, tėvais, 

teikiant švietimo, socialinę 

ir pedagoginę pagalbą 

 

Organizuojami susitikimai su 

logopedu, psichologu, dalykų 

mokytojais, soc. pedagogu. 

Dalyvavimas Vaiko gervės 

posėdžiuose. 

Per metus Klasės auklėtojas, 

Vaiko gerovės 

komisija 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Telkti skyriaus 

ir gimnazijos 

bendruomenę 

bendrai veiklai 

1. Vykdyti dalykų mokytojų, 

klasių auklėtojų 

bendradarbiavimą tarpusavyje, 

įgyvendinti bendrus projektus. 

Glaudus bendradarbiavimas, vieningi 

tikslai, bendri renginiai. 

Per metus Administracija, 

mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3 tikslas - užtikrinti mokinių emocinę ir fizine sveikatą bei saugumą. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

4. 1. Kurti saugią 

ir draugišką, 

puoselėjančią 

gerą įvaizdį 

gimnazijos 

bendruomenę 

1. Vykdyti Olweus programos 

standartų reikalavimus 

Nedaugėja patyčių tarp mokinių, 

pratęstas „Olweus mokyklos“ vardo 

galiojimas 2017-2019 mokslo metams. 

 

Per metus administracija, 

MSG vadovai, 

klasių auklėtojai, 

PPKK, VGK 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. ,,Antro žingsnio”, 

,,Paauglystės kryžkelės”, 

„Raktai į sėkmę“ programų 

įgyvendinimas. 

Vyks mokymai – seminarai 

mokytojams. Ieškoma naujų darbo 

formų mažinant patyčias ir didinant 

saugumą gimnazijoje. Įprevencinę 

Gegužės 

mėn. 

per metus 

Administracija, Mokinio 

krepšelio lėšos 
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program bus įtraukiami ir vyresnių 

klasių mokiniai. 

3. Teikti psichologinę pagalbą 

vaikams, turintiems emocijų, 

elgesio, adaptacijos, tarpusavio 

santykių ir kitų psichologinių 

problem. 

Pagalba teikiama pagal poreikį, 

įtraukiant tėvus (globėjus, rūpintojus).  

Per metus Psichologas Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Šviesti tėvus, padedant jiems 

geriau suprasti savo vaikus ir 

kuriant saugią, draugišką 

gimnazijos benduomenę 

Diskusijos, pranešimai tėvų 

susirinkimų metu.  

Per metus Švietimo pagalbos 

specialistai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Uniformų dėvėjimo tikrinimai 90 % mokinių dėvi uniformas, 

didžiuojasi gimnazijos įvaizdžiu. 

Per metus administracija - 

 6. Partnerystė, bendri projektai, 

absolventų pasitelkimas, 

tinkliniai ryšiai ir kt.). 

Gimnazija yra atvira pasauliui: 

mokyklos bendruomenės nariai domisi 

kintančia aplinka ir reaguoja į 

pokyčius. Skatinamas 

bendradarbiavimas su vietos 

bendruomene, išorinėmis 

organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi 

santykiai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

Per metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

metodinė taryba 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Edukacinių 

ugdymo(si) 

aplinkų 

atnaujinimas, 

aplinkos kokybės 

gerinimas 

tenkinant 

bendruomenės 

poreikius. 

1. Lauko klasės įrengimas Baigta įrengti lauko klasė - netradicinė 

aplinka, kurioje galima ugdyti mokinių 

gebėjimus bendrauti ir 

bendradarbiauti, suprasti žmogaus ir 

gamtos ryšius, turtinti mokinių kalbinę 

ir meninę raišką, sudaryti sąlygas 

stebėti ir tyrinėti,didinti mokinių 

motyvaciją, mokyti vaikus mokytis net 

išėjus iš mokyklos. 

Iki rugsėjo 

mėn. 

Administracija, 

Dailės, 

technologijų 

mokytojas 

R. Jomantas 

biudžeto lėšos 

rėmėjų lėšos 
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2. Įkurtas gimnazijos istorijos 

muziejus, kuriame kaupiami ir 

saugomi su mokyklos istorija ir 

Vlado Mirono asmenybe susiję 

eksponatai 

 

Muziejuje vyks pamokos, edukacinė ir 

kultūrinė veikla (teminės parodos, 

popietės, gyvosios istorijos pamokos ir 

pan.) 

Įgyvendinamas projektas, skirtas 

Daugų parapinės mokyklos 240 m. 

paminėti „Jie garsina Daugų mokyklą“ 

II etapas.  

vasario -

lapkričio 

mėn. 

sudaryta darbo 

grupė 

Biudžeto lėšos 

Rėmėjų lėšos 

3. Kompiuterių ir programinės 

įrangos atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų kompiuterinių 

programų atnaujinimas 

2018 m. direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Biudžeto lėšos 

4. Gimnazijos renovacija Jauki, šiuolaikiška, patraukli ugdymo 

įstaiga 

2018 m. direktorius Savivaldybės 

lėšos 
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IV. 2 ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS PLANUOJAMA VEIKLA  

 Prioritetas – veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės ūgtis, besimokanti 

organizacija. 

Veiklos plano tikslai: 

1 tikslas – gerinti ugdymo kokybę; 

2 tikslas – ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

3 tikslas – gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

4 tikslas  – užtikrinti mokinių  emocinę ir fizinę sveikatą bei saugumą. 

 

1 tikslas: gerinti ugdymo kokybę; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimas ir 

fiksavimas, 

rezultatų 

fiksavimas ir 

analizavimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuoti ir aptarti mokomųjų 

dalykų kontrolinius darbus, 

nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo, standartizuotų testų 

rezultatus.  

Kiekvienas mokytojas atlieka analizę 

pagal pateiktą formą. Mokiniai atlieka 

įsivertinimą. Metodinėse grupėse 

priimami sprendimai/metodinės 

rekomendacijos dėl tolimesnės veiklos 

organizavimo 

Metų 

eigoje 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

- 

Aptarti mokinių ugdymo(si) 

rezultatus su mokiniais, turinčiais 

neigiamus pusmečio įvertinimus 

Pagerės mokinių mokymosi kokybė, 

rezultatai 

Sausio -  

Vasario 

mėn. 

Vaiko gerovės 

komisija 

- 

Refleksiniai pokalbiai 

Asmeninės pažangos anketa 

Sąmoningo požiūrio formavimas. 

Įsivertinama sava veikla, pasiekimai, 

galimybės bei norai. Klasės auklėtojas 

organizuoja pokalbius su auklėtiniais. 

Klasių auklėtojų metodinėje grupėje 

apsvarstyti naują anketos formą. 

Per metus Klasių auklėtojai - 
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Ugdymo 

turinio 

individualizavi

mas ir 

diferencijavim

as 

Mokinio individualios pažangos 

aplankai 

Mokinys turi kiekvieno dalyko savo 

darbų aplanką, gali stebėti bei 

analizuoti savo asmeninę pažangą. 

Mokinys su mokytoju fiksuoja 

įsivertinimus, stebi savo pažangą. 

Per metus Dalykų mokytojai - 

Namų darbų kontrolė, tęstinumas 

 

 

 

 

 

Individualizuoti ir diferencijuoti 

ugdymo turinį taip, kad kiekvienas 

mokinys įgytų kompetencijų, 

būtinų tolimesniam mokymuisi. 

Namų darbai yra tikslingi, prasmingai 

pratęsiantys pamokos veiklas, 

atitinkantys vaiko poreikius ir 

gebėjimus. 

 

 

 

Bus suteikta galimybė kiekvienam 

mokiniui patirti sėkmę, didės 

mokymosi motyvacija. 

Per metus 

 

 

 

 

 

Per metus 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

- 

Mokymosi, 

psichologinės, 

pedagoginės 

pagalbos 

teikimas 

Supažindinti mokinius, tėvus su 

gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais 

Mokiniai, tėvai supažindinti su 

dokumentais 

Rugsėjo 

mėn.  

Soc.pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

mokytojai 

- 

Teikti individualias, grupines 

konsultacijas gabiems mokiniams ir 

mokiniams, turintiems mokymosi 

spragų. 

Mokymosi rezultatų pokytis. Pagal 

poreikį 

Mokytojai - 

Pritaikyti, individualizuoti ugdymo 

programas specialiųjų poreikių 

mokiniams, aptarti pažangą, 

pasiekimus su mokiniu ir jo tėvais 

Mokymosi rezultatų pokytis, analizė Vasario, 

rugsėjo 

mėn. 

Mokytojai - 
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Sistemingai stebėti ir aptarti 

nemotyvuotų mokinių  mokymąsi 

(tėvai, mokinys, mokytojas) 

Laiku pastebėtas pagalbos poreikis leis 

operatyviau ir efektyviau suteikti 

reikiamą pagalbą. 

Vasario 

mėn., 

pagal 

poreikį 

Klasės auklėtojai - 

Atlikti 1,5 klasių bei naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 

tyrimą 

Tyrimo bei rekomendacijų aptarimas 

su mokytojais ir jų taikymas ugdymo 

procese. 

Spalio- 

lapkričio 

mėn. 

Psichologas - 

Ištirti mokinių socialinius 

poreikius, sudaryti klasių 

socialinius pasus ir teikti pagalbą 

Teikiama savalaikė pagalba. 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Soc.pedagogas - 

Vykdyti profesinį orientavimą  

(sudarytas atskiras planas) 

Teikiama pagalba bei informacija apie 

studijas. 

Pagal 

atskirą 

grafiką 

L. Alksninienė  

2 tikslas - ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Telkti skyriaus 

ir gimnazijos 

bendruomenę 

bendrai veiklai 

Dalykų mokytojams, klasių 

vadovams ir tėvams glaudžiau 

bendradarbiauti tarpusavyje, 

tobulinti santykius su socialiniais 

partneriais. 

Bus sukurtos patrauklesnės 

bendradarbiavimo formos, 

įtraukiančios didesnę bendruomenės 

dalį į gimnazijos gyvenimą. Tėvų 

dalyvavimas sąlygos sėkmingą vaikų 

ugdymą(si). Tėvai gaus išsamią 

informaciją apie jų vaikų ugdymą(si) ir 

tobulėjimą,  gimnazijos skyriaus 

veiklą, laimėjimus, problemas. Visus 

bendruomenės narius  vienys bendri 

2018 

metai 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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tikslai. Mokykla bus vieta, kurioje gera 

visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, 

mokytis, bendradarbiauti, planuoti 

ateitį. Tai bus mokslo,  kūrybos ir 

atradimų erdvė. 

 

Mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų ir gimnazijos vadovų 

bendradarbiavimo tobulinimas. 

● 5-8, 9-10 kl. klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų,  diskusijų ugdymo 

klausimais organizavimas. 

● Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

 

 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

2018 

metai 

Klasių vadovai Žmogiškieji 

ištekliai 

Taikyti įvairias 

ryšių tarp 

vaiko, tėvų ir 

gimnazijos 

formas 

 

 

 

 

Tėvų ir gimnazijos 

bendradarbiavimas. 

 

● Tėvų įtraukimas į gimnazijos 

valdymą ir veiklą. 

● Visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas. 

● Atvirų durų dienos. 

 

 

 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

 

Laiku teikiamas grįžtamasis ryšys apie 

sėkmę ir spragas. 

Tėvai laiku informauojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų švietimas ir informavimas. 

● Supažindinimas su PUPP 

reikalavimais ir vykdymo 

tvarka; 

● Supažindinimas su 2,4,6,8 

klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir ugdymo aplinkos 

 

 

 

 

Suteikiama pedagoginių, 

psichologinių žinių, padedančių 

teigiamai veikti mokinių mokymosi 

 

 

 

2018 m. 

sausio 

mėn. 

 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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ir kokybės veiksmo tyrimu 

panaudojant Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

įrankius. 

Tėvų informavimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

(skyrius ,,Tėvų švietimas“). 

motyvaciją, skiepyti tinkamas 

vertybines orientacijas, koreguoti 

elgesį, skatinti pozityvų savęs 

vertinimą. 

 

 

Organizuojami visuotiniai 

susirinkimai, konferencijos, kviečiami 

kviestiniai lektoriai. 

 

 

 

 

2018 

metai 

3 tikslas: gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Kurti saugią ir 

draugišką, 

puoselėjančią 

gerą įvaizdį 

gimnazijos 

bendruomenę 

Vykdyti ,,Antro žingsnio”, 

,,Paauglystės kryžkelės” 

programas. 

Nedaugėja patyčių tarp mokinių,  

Patyčių prevencijos programą tęsti 

2018 m.. 

 

Per metus Skyriaus vedėja, 

klasių auklėtojai  

- 

 Partnerystė, bendri projektai, 

absolventų pasitelkimas, tinkliniai 

ryšiai ir kt.). 

Gimnazija yra atvira pasauliui: 

mokyklos bendruomenės nariai domisi 

kintančia aplinka ir reaguoja į 

pokyčius. Skatinamas 

bendradarbiavimas su vietos 

bendruomene, išorinėmis 

organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi 

santykiai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

Per metus Skyriaus vedėja  

Edukacinių 

ugdymo(si) 

Lauko klasės kūrimas Lauko klasė - netradicinė aplinka, 

kurioje galima ugdyti mokinių 

Iki rugsėjo 

mėn. 

Skyriaus vedėja Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos 
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aplinkų 

atnaujinimas, 

aplinkos 

kokybės 

gerinimas 

tenkinant 

bendruomenės 

poreikius. 

gebėjimus bendrauti ir 

bendradarbiauti, suprasti žmogaus ir 

gamtos ryšius, turtinti mokinių kalbinę 

ir meninę raišką, sudaryti sąlygas 

stebėti ir tyrinėti,didinti mokinių 

motyvaciją, mokyti vaikus mokytis net 

išėjus iš mokyklos. 

 

Pildomas kraštotyros  muziejus, 

kuriame kaupiami ir saugomi su 

mokyklos bei Alovės miestelio 

istorija susiję eksponatai 

 

Muziejuje vyks pamokos, edukacinė 

veikla, popietės, gyvosios istorijos 

pamokos ir pan.) 

 

Per metus L. Peckutė, 

mokytojai 

 

Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas 

Laidų uždengimas loveliu 

informatikos kabinete 

Per metus L. Alksninienė Biudžeto lėšos 

 

Kompiuterių ir programinės įrangos 

atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų kompiuterinių 

programų atnaujinimas 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui, skyriaus 

vedėja 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Biudžeto lėšos 
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IV.3 MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Prioritetas – veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės ūgtis, besimokanti organizacija. 

Veiklos plano tikslai: 

1 tikslas – gerinti ugdymo kokybę; 

2 tikslas – ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

3 tikslas –  gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

4  tikslas  – užtikrinti mokinių  emocinę ir fizinę sveikatą bei saugumą. 

 

 

1 tikslas: gerinti ugdymo kokybę; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Diferencijuojant 

užduotis didesnį 

dėmesį skirti 

gabiųjų ir kitaip 

besielgiančių 

mokinių 

ugdymui(si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Individualių ir 

diferencijuotų užduočių 

parengimas, atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus. 

 Olimpiadų, konkursų 

organizavimas ir mokinių 

skatinimas dalyvauti 

tolimesniuose etapuose. 

 Pamokos  planavimas, 

atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus. 

 Namų darbų kontrolė, 

tęstinumas. 

 Kitaip besielgiančių 

mokinių užimtumo ir 

Atsiskleis ir plėtosis skirtingi mokinių 

gebėjimai. 

Tobulės mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

 Mokiniai užpildys mokymosi spragas. 

Stiprės mokymosi motyvacija, gerės 

ugdymo(-si) pasiekimai. 

Išryškės bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistema dirbant su 

kitaip besielgiančiais vaikais. 

Išanalizuotos pamokų nelankymo 

priežastys, problemos, numatytos 

priemonės joms šalinti. 

Gilės tarpdalykiniai ryšiai. 

Sėkmingi rezultatai. 

Per metus Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

klasių auklėtoja, 

dalykų mokytojai. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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veiklinimo sistemos 

kūrimas. 

 Pamokų nelankymo 

priežasčių analizė ir 

problemų sprendimo būdų 

sistema. 

 Mokinių skatinimas už 

nuopelnus ir pasiekimus 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

stebėsena ir 

rezultatų analizė 

 Mokinių ugdymo(si) 

rezultatų aptarimas. 

 Mokomųjų dalykų 

kontrolinių darbų, įvairių 

pasiekimų patikrinimo 

analizavimas. 

Gerės mokinių mokymosi rezultatai, 

kokybė. 

Stiprės mokymosi motyvacija. 

Mokiniai gebės vertinti savo ugdymosi 

rezultatus, numatys galimybes ir 

grėsmes. 

Mokytojai analizuos klasės mokinių 

gebėjimų lygį. 

Stiprės mokytojų ir pedagogų dalykinė, 

tiriamoji ir kūrybinė kompetencijos. 

Bus skatinamas asmeninės pažangos 

vertinimas. 

Per metus Skyriaus vedėja, 

Soc.pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

Mokytojai. 

Psichologas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Taikant 

įvairesnius 

metodus ir 

priemones 

gerinti 

neformaliosios 

veiklos kokybę 

 Neformaliosios veiklos 

planavimas ir plėtra. 

 Įvairios veiklos projektai, 

programos. 

 Renginiai skirti Lietuvos 

valstybės atkūrimio 

šimtmečiui paminėti. 

Modernesnis neformaliosios veiklos 

turinio perteikimas stiprins 

bendruomeniškumą ir poreikių 

tenkinimą. 

Gerės komunikavimo kompetencija 

tarp mokytojų, mokinių, tėvų ir vietos 

gyventojų. 

Ugdysis bendrieji gebėjimai.  

Tobulės kultūrinės veiklos plėtra ir jos 

vaidmuo kultūriniame gyvenime. 

Per metus Skyriaus vedėja. 

Dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projektinės lėšos 
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 Neformaliosios veiklos ir 

ugdymo proceso 

integravimas. 

 Europos Sąjungos fondų 

lėšų pritraukimas. 

 

Skleidžiant 

gerąją veiklos 

patirtį kelti 

mokytojų 

kompetencijas 

 Mokytojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimo(si) seminarai, 

kvalifikacinės programos. 

 Metodinės dienos. 

 Metodinių grupių veiklos 

aktyvinimas. 

 Mokytojų kompetencijos 

tobulinimas refleksijos 

srityje. 

 Bendradarbiavimas su kitų 

mokyklų pedagogais. 

Tobulės profesinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės pamokų kokybė. 

Mokytojai gaus informacijos apie 

kolegų lankytus seminarus, 

mokymo(si)  naujoves, pritaikys jas 

ugdymo veikloje. 

Mokytojai pasidalins informacija apie 

savo pasiekimus, laimėjimus, skleis 

gerąją veiklos patirtį. 

Stiprės mokyklų partnerystės ryšiai. 

 

Per metus Gimnazijos 

administracija, 

skyriaus vedėja 

Biudžeto lėšos 

2 tikslas - ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Telkti skyriaus 

ir gimnazijos 

bendruomenę 

bendrai veiklai 

 Dalykų mokytojams, klasių 

vadovams ir tėvams 

glaudžiau bendradarbiauti 

tarpusavyje, tobulinti 

santykius su socialiniais 

partneriais. 

Bus sukurtos patrauklesnės 

bendradarbiavimo formos, 

įtraukiančios didesnę bendruomenės 

dalį į gimnazijos gyvenimą. Tėvų 

dalyvavimas sąlygos sėkmingą vaikų 

ugdymą(si). Tėvai gaus išsamią 

informaciją apie jų vaikų ugdymą(si) ir 

tobulėjimą,  gimnazijos skyriaus 

2018 

metai 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 



 

50 

 

veiklą, laimėjimus, problemas. Visus 

bendruomenės narius  vienys bendri 

tikslai. Mokykla bus vieta, kurioje gera 

visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, 

mokytis, bendradarbiauti, planuoti 

ateitį. Tai bus mokslo,  kūrybos ir 

atradimų erdvė. 

● 5-8, 9-10 kl. klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų,  diskusijų ugdymo 

klausimais organizavimas. 

● Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

2018 

metai 

Klasių vadovai Žmogiškieji 

ištekliai 

Taikyti įvairias 

ryšių tarp 

vaiko, tėvų ir 

gimnazijos 

formas 

 

 

 

 

● Tėvų įtraukimas į gimnazijos 

valdymą ir veiklą. 

● Visuotinis mokinių tėvų 

susirinkimas. 

● Atvirų durų dienos. 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

Laiku teikiamas grįžtamasis ryšys apie 

sėkmę ir spragas. 

Tėvai laiku informuojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

Lapkričio 

mėn. 

 

Gegužės 

mėn. 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

● Supažindinimas su PUPP 

reikalavimais ir vykdymo 

tvarka; 

● Supažindinimas su 2,4,6,8 

klasių mokinių mokymosi 

pasiekimų ir ugdymo aplinkos 

ir kokybės veiksmo tyrimu 

panaudojant Nacionalinio 

mokinių pasiekimų patikrinimo 

įrankius. 

● Tėvų informavimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

Suteikiama pedagoginių, 

psichologinių žinių, padedančių 

teigiamai veikti mokinių mokymosi 

motyvaciją, skiepyti tinkamas 

vertybines orientacijas, koreguoti 

elgesį, skatinti pozityvų savęs 

vertinimą. 

Organizuojami visuotiniai 

susirinkimai, konferencijos, kviečiami 

kviestiniai lektoriai. 

2018 m. 

sausio 

mėn. 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 tikslas: gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 
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Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Kurti 

draugišką, 

puoselėjančią 

gerą įvaizdį 

gimnazijos 

bendruomenę 

 Partnerystė, bendri projektai Bus skatinamas bendradarbiavimas su 

vietos bendruomenėmis, išorinėmis 

organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi 

santykiai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

Per metus Skyriaus vedėja Žmogiškieji 

ištekliai 

Esamų 

materialinių 

išteklių 

pritaikymas, 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

 Skelbiant idėjų konkursą 

sukurti naujas poilsio ir 

edukacines zonas, atnaujinti 

atributiką. 

 Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas. 

 Pagal galimybes pastato 

remontas (renovacija). 

 Ieškoti partnerystės ryšių su 

kitomisugdymos įstaigomis 

centrais ir stiprinti ryšius. 

Bendruomenė turės poilsio ir 

edukacines zonas, kurios pagerins 

užimtumą ir saugumą. 

Bus atnaujinta įstaigos atributika. 

Lauko aikštelių ir takų atnaujinimas. 

 

2018 m. Skyriaus vedėja Biudžeto lėšos 

4  tikslas  – užtikrinti mokinių  emocinę ir fizinę sveikatą bei saugumą. 

 

Socialinės 

apsaugos 

plėtojimas, 

skurdo ir 

socialinės 

atskirties 

mažinimas ir 

 Mokinių maitinimo sveiku ir 

kokybišku maistu 

užtikrinimas. 

 Švietėjiška veikla 

formuojant teisingos saugios 

ir sveikos mitybos bei 

gyvensenos įpročius. 

Bendruomenės nariai, dalyvaudami  

renginiuose, rūpinsis sveika 

gyvensena, tobulės visapusiškai. 

Vieniši asmenys gaus pagalbos į namus 

paslaugą. 

Mobilių grupių veikla ir pastovi 

partnerystė leis mažinti įtariamą 

smurtą, vienišų asmenų ir vaikų 

2018 

metai  

Administracija 

Bendruomenė 

Lankomosios 

priežiūros 

specialistė 

Visuomenės 

sveikatos 

Biudžeto lėšos 
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sveikatos 

apsauga 
 Patyčių prevencija. 

 Saugesnės aplinkos kūrimas. 

 Socialinės paslaugos ir 

specialiosios pagalbos į 

namus užtikrinimas. 

 Sisteminga ir įvairiapusė 

pagalba mokiniui, jo tėvams, 

mokytojams. 

 Bendradarbiavimas su 

Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus apskrities 

vyriausiuoju policijos 

komisariatu, Raitininkų ir 

Nemunaičio seniūnijomis. 

nepriežiūrą, alkoholio vartojimą, 

asmenų teisių pažeidimus. 

Įrengtas lauko apšvietimo įrengimas. 

Lauko stebėjimo kamerų įrengimas. 

Stiprės tėvų ir mokyklos-

daugiafunkcio centro ryšys. 

Tėvai laiku gaus informaciją apie 

mokinio daromą pažangą. 

Grįžtamojo ryšio formavimas.                

 

priežiūros 

specialistė 
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V.1. 4.IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ PLANUOJAMA VEIKLA 

 
Ikimokykliniame ugdyme vaikas – pats svarbiausias asmuo, jam sudarytos visos 

sąlygos augti, skleistis, tobulėti. Kiekvienas vaikas vertinamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės 

ir galimybės augti sveikam, gyventi saugioje aplinkoje, būti mylimam ir jaustis vertingam. Padedama 

šeimai atlikti vaiko ugdymo ir globos funkcijas, tenkiname vaiko poreikius visose raidos pakopose. 

Ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje: 

 Diegiamos ugdymo turinio naujovės vaikų emocinei ir socialinei patirčiai įgyti; 

 Užtikrinamas vaikų spontaniškos, išprovokuotos bei auklėtojos organizuotos, laisvai vaikų 

pasirenkamos veiklos santykis; 

 Vaikų ugdymas visuminis, integruotas; 

 Vaikas pasaulį pažįsta per žaidimus. Žaidimas - pagrindinė vaiko veiklos sritis; 

 Vaikai ugdomi tautinių tradicijų dvasia; 

 Rūpinamasi ugdytinių dvasiniu ryšiu su jį supančia gamta; 

 Ugdoma ir skatinama vaiko saviraiška; 

 Ypatingas dėmesys skiriamas vaiko fizinei ir psichinei sveikatai stiprinti; 

 Vaikams, augantiems nepalankioje aplinkoje, kuriama saugi aplinka. 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus misija – suteikti vaikams įgūdžių, įpročių ir vertybių, kad dabar ir 

ateityje jie mokėtų gyventi visuomenėje. Darželyje sudarytos sąlygos vaiko galių plėtojimui, 

harmoningam asmenybės vystymuisi. 

Tikslai: 

1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, pratintis susitarti, plėtoti 

vaikų socialinę-kultūrinę patirtį.  

2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikus tyrinėti supančią aplinką, eksperimentuoti stebint 

pasirinktus daiktus ir reiškinius.  

3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus aiškiai reikšti mintis, išsakyti nuomonę, 

klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. 

Tėvų ir pedagogų bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas pasitikėjimu, abipuse pagarba, 

dėmesiu. Bendraujant ir bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis, kuriama bendruomenė, įstaigos 

kultūra, vertybės, tradicijos, užtikrinama ugdymo tąsa ir kokybė.  

Bendradarbiavimas su tėvais vykdomas šiomis formomis: 

1. tėvų susirinkimai: svarstomi skyriaus bendruomenės reikalai, įvairių talkų organizavimas, vaikų 

maitinimas, inventoriaus įsigijimo ir kt. klausimai. 

2. individualios bendravimo formos: individualūs pokalbiai (auklėtoja pateikia žinių apie vaiką, jo 

vystymąsi, elgesį su bendraamžiais ); 

3. atvirų durų dienos: tėveliai kviečiami aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje; 

4. koncertai, vakaronės, šventiniai rytmečiai, popietės, pramogos: tėveliai gali patys dalyvauti, 

pamatyti ir įvertinti savo vaikų meninius gebėjimus; 

5. parodos: vaikų darbų, fotografijų – tėvai gali įvertinti savo atžalų sugebėjimus, kartu pasidžiaugti; 

6. bendros kelionės, ekskursijos: vykimas su tėvais į bendras ekskursijas ne tik teikia pažinimo 

džiaugsmą, bet ir leidžia pažinti vieniems kitus, skleistis gerumui, draugiškumui; 

7. tėvų švietimas: medžiaga tėvų lentoje (informacine pedagogine, psichologine, sveikatos 

tematika); 

8. tėvų dalyvavimas įvairiuose tyrimuose (žodinės apklausos, anketos ). 

9. Taip pat įstaigoje sudaromos sąlygos neformaliam bendravimui su tėvais, naudojant kuo 

įvairesnius bendravimo būdus, atitinkančius įvairių šeimų poreikius, pasikviečiant sveikatos 

specialistes, logopedę.   
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Rūpinantis vaikų tėvų ekologine kultūra, sudaromos galimybės šeimoms aktyviai įsitraukti į 

ekologinę veiklą įstaigoje, padedant tvarkyti aplinką, dalyvaujant akcijose. 

Venciūnų ikimokykliniame skyriuje 2018 metais planuojamas bendradarbiavimas su 

Anglijos darželiu lietuvybės tema. Dalinsimės patirtimi, gilinsime žinias apie Lietuvą. Šoksime 

liaudiškus šokius, dainuosime, garsinsime savo šalį. Planuojama edukacinė išvyka į Merkinę, molio 

lipdymo pamokėlės. Aktyvus dalyvavimas sveikatinimo programoje, judėjimo ir sporto savait kartu 

su tėveliais ir vaikais. Planuojama įsirengti sporto erdvę vaikams. 

 Daugų ikimokykliniame skyriuje planuojama įrengti etnokultūrinę erdvę. 
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V. VADOVAVIMAS UGDYMO (-SI) PROCESUI 

V.1 Mokytojų tarybos posėdžiai 
 

Eil.

Nr. 

Temos Laikas Dalyviai Atsakingi 

1.  Strateginio plano ir metinės veiklos plano 

pristatymai. Ataskaitų pateikimas 

Sausis mokytojai Gimnazijos vadovai 

2.  I-ojo pusmečio pasiekimų analizė vasaris mokytojai Gimnazijos vadovai 

3.  Abiturientų pasiruošimas brandos egzaminams ir 

tolimesnei veiklai  

 

vasaris mokytojai Gimnazijos vadovai, 

klasės auklėtojas 

Dalykų mokytojai 

4.  Klasių auklėtojų veiklos efektyvumas 

III ag kl. mokiniai vidurinio ugdymo(-si) pakopoje: 

pasiekimai, problemos 

kovas mokytojai Gimnazijos vadovai 

Klasės auklėtojas, 

psichologas 

5.  Dėl 2 klasės mokinių nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimo (toliau - NMPP) skaitymo, 

rašymo ir matematikos testų rezultatų; 

Dėl 4 klasės NMPP skaitymo, rašymo, 

matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatų; 

Dėl 6 klasės NMPP skaitymo, rašymo, 

matematikos, testų rezultatų; 

Dėl 8 klasės NMPP skaitymo, rašymo, 

matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų 

testų rezultatų. 

 

Gegužė, birželis mokytojai Pradinių klasių 

mokytojai, dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

6.  II ag klasių mokinių pasirengimas pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimui, tolimesniam 

mokymuisi 

Gegužė mokytojai gimnazijos vadovai 

socialinis pedagogas 

psichologas 

7.  2017-2018 m. m. gimnazijos bendruomenės veiklos 

rezultatai, pokyčiai, siekiamybės 

Ugdymo plano 2018 - 2019 m. m. projektas 

Birželis mokytojai, neformaliojo ugdymo 

vadovai, mokinių tarybos atstovai 

Gimnazijos vadovai 
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Neformalaus švietimo apžvalga bei galimybės 

2018-2019 m.m. 

 

8.  Veiklos gairės 2018-2019 m. m. Rugpjūtis mokytojai Gimnazijos vadovai 

9.  Mokyklinė dokumentacija, mokinių užimtumas 

neformaliuoju švietimu. 

 

rugsėjis mokytojai Gimnazijoa vadovai 

10.  1 klasės mokinių adaptacija gimnazijoje 

 

Spalis mokytojai Gimnazijos vadovai 

Klasių auklėtojai 

Psichologas 

socialinis pedagogas 

11.  5 klasės,  naujai atvykusių mokinių adaptacija 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo testų 

galutinės ataskaitos analizė 

lapkritis mokytojai Gimnazijoa vadovai 

Klasių auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

psichologas 

socialinis pedagogas 

12.  Strateginio veiklos plano, 2018 metų veiklos plano 

įgyvendinimo ataskaita. 

 

gruodis mokytojai Gimnazijos vadovai 
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V.2. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS  

 

UGDYMO TURINIO PROGRAMOS IR ILGALAIKIAI PLANAI 

Programų tvirtinimas Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos 

(jei nėra bendrųjų programų) tvirtinamos iki rugsėjo 

1 d. 

Neformaliojo švietimo programos. 

Individualizuotos ir pritaikytos programos. 

Mokytojai teikia vaiko gerovės komisijai aptarti. 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Ilgalaikių planų derinimas Ilgalaikius planus mokytojai teikia metodinei grupei 

aptarti ir suderinti iki rugsėjo 1 d. 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos  

PROGRAMŲ IR ILGALAIKIŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMAS BEI PAMOKŲ, RENGINIŲ, 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ, PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖJIMAS 

UGDYMO PROCESE 

Programų ir ilgalaikių planų 

įgyvendinimo priežiūra 

Programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra 

vykdoma vieną kartą per metus (e-dienyne pildomų 

temų atitikimas programoms, ilgalaikiams planams, 

ilgalaikių planų koregavimas). 

 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Pamokos planavimo priežiūra Stebint mokytojų pamokas, pagal poreikį vykdoma 

pamokos planavimo priežiūra. Mokytojams 

individualiai teikiamos rekomendacijos. 

 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Pamokų ir neformaliojo 

švietimo užsiėmimų priežiūra 

Stebima ne mažiau kaip po 2 pamokas arba 

užsiėmimus per mokslo metus. 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Besiruošiančių atestacijai 

pedagogų veiklos priežiūra 

 

Priežiūra vykdoma pagal gimnazijos mokytojų 

atestacijos programą. 

 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų veiklos (pamokų, 

renginių, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų) 

priežiūra.  

 

Stebima ne mažiau kaip 2 kiekvieno mokytojo 

pamokas, užsiėmimus per mokslo metus.  

 

Atsakingi: 

direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Projektinės veiklos 

stebėjimas 

Užtikrinamas projekto įgyvendinimas ir sklaida 

 

Atsakingi: projekto 

vadovai, 
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direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

 

UGDYMO PLANO SUSITARIMŲ, MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS PRIEŽIŪRA 

 

Programų: ugdymas karjerai, 

etninė kultūra, žmogaus 

sauga, sveikatos lytiškumo ir 

rengimo šeimai programos 

integracijų vykdymas 

Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne 

rečiau kaip kartą per mokslo  metus (suplanuotų 

integracinių veiklų fiksavimas e-dienyne), pamokos, 

klasių valandėlės, akcijos per mokslo metus. 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Ugdomieji projektai Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne 

rečiau kaip kartą per metus (suplanuotų ugdomųjų 

projektų fiksavimas e-dienyne). 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinių grupių 

pirmininkai, skyrių 

vedėjos 

Pamokos, užsiėmimai 

netradicinėse erdvėse 

Ilgalaikių planų įgyvendinimo priežiūra vykdoma ne 

rečiau kaip kartą per metus (suplanuotų pamokų 

netradicinėse erdvėse fiksavimas e-dienyne). 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Vertinimo sistemingumas Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos 

susitarimai dėl vertinimo sistemingumo ir dažnumo 

patikrinimas e-dienyne vykdomas ne rečiau kaip du 

kartus per pusmetį. 

 

 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

MOKINIŲ KRŪVIO STEBĖSENA IR KONTROLĖ 

Kontrolinių darbų 

organizavimas ir vertinimas 

Priežiūra vykdoma ne rečiau kaip du kartus per pusmetį 

(kontrolinio darbo parengimas, fiksavimas e-dienyne, 

mokinių informavimas). 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Namų darbų skyrimas  Priežiūra vykdoma ne rečiau kaip du kartus per mokslo 

metus (namų darbų apimtis, vertinimas, 

diferencijavimas). 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Tvarkaraščio analizė Priežiūra vykdoma du kartus per mokslo metus 

(mokinio poreikių tenkinimas, higienos normų 

laikymasis). 

 

Atsakingi: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

KRITERINIAI POKYČIAI 
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Anglų kalbos, rusų kalbos 

testai II kl. mokiniams kalbos 

mokėjimo lygiui nustatyti 

(pagal ŠMM parengtas 

rekomendacijas) 

2018 m. gegužės mėn. 

 

Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyriaus 

vedėjos 

 

2 klasės NMPP skaitymo, 

rašymo ir matematikos testai 

 

2018 m. balandžio – gegužės mėn. Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

4 klasių mokinių NMPP 

skaitymo, rašymo, 

matematikos, pasaulio 

pažinimo testai 

 

2018 m. balandžio – gegužės mėn. Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

6 klasių mokinių NMPP 

skaitymo, rašymo, 

matematikos testai 

 

2018 m. balandžio – gegužės mėn. Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

8 klasės mokinių NMPP 

skaitymo, rašymo, 

matematikos, gamtos mokslų 

ir socialinių mokslų testai 

2018 m. balandžio – gegužės mėn. Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Diagnostinės užduotys mokinių kriteriniams pokyčiams fiksuoti ir mokytojų darbo kokybei nustatyti 

Lietuvių k., matematikos 

pasiekimų bandomieji 

patikrinimai II kl. mokiniams 

2018 m. balandžio mėn. 

 

Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos, dalykų 

mokytojai 

Mokomųjų dalykų 

bandomieji egzaminai IV g 

kl. mokiniams  

2018 m. vasario-kovo mėn.  

 

Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

PEDAGOGINĖS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO 

STEBĖSENA 

Konsultacijos mokiniams, 

turintiems mokymosi spragų, 

su gabiaisiais mokiniais 

(pagal sudarytą tvarkaraštį)  

Priežiūra vykdoma ne rečiau kaip kartą per pusmetį 

 

Atsakingas: 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, skyrių 

vedėjos 

Mokinių lankomumo 

stebėsena, apskaita 

Priežiūra vykdomas kas mėnesį 

 

Atsakingas: 

soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai 
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TYRIMAI 

Tyrimas ,,Pirmokų 

adaptacija“  

Dalyviai: 1  klasės mokiniai, tėvai 

 

Atsakingi: 

psichologas, 

soc. pedagogas 

Tyrimas „Penktokų 

adaptacija” 

Dalyviai: 5 klasės mokiniai, tėvai 

 

Atsakingi: 

psichologas, 

soc. pedagogas 

Tyrimas ,,Profesinis 

konsultavimas ir pagalba 

pasirenkant mokymosi 

kryptį“ 

Dalyviai: II g klasių mokiniai 

 

Atsakingi: klasės 

auklėtojas,  

psichologas 

Tyrimas ,,Profesinis 

konsultavimas, pagalba 

pasitenkant studijas“ 

Dalyviai: III g klasių mokiniai 

 

Atsakingi: klasės 

auklėtojas,  

psichologas 

Tyrimas ,,Pagalba pasirenkant 

profesinę karjerą“ 

Dalyviai: IV g klasių mokiniai 

 

Atsakingi: klasės 

auklėtojas,  

psichologas 

Tyrimas ,,Gimnazijos 

mokinių, jų tėvų (globėjų) 

nuomonės apie mokyklos 

pažangą tyrimas“ 

Dalyviai: 1-8, I-IV g klasių mokinių jų tėvai (globėjai); 

5-8, I-IV g klasių mokiniai 

 

Atsakingi: veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, klasių 

vadovai 
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VI. GIMNAZIJOS RENGINIAI 

 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

1.  Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 

Sausio 13- ąjai. 

Gimnazijos bendruomenė Sausio mėn.12d.  V. Svinkūnienė 

L. Karašauskienė 

2.  Konferencija „Vasario 16 –oji: asmenybės, įvykiai, 

vietos Alytaus rajone“. 

I-IV g kl. 

Skyrių 9-10 kl. 

Vasario  mėn.12 d. V. Svinkūnienė 

3.  Minėjimas „Lietuvai 100“ Gimnazijos bendruomenė Vasario 15 d. G. Volungevičienė 

V. Svinkūnienė 

4.  Užgavėnės Gimnazijos bendruomenė Vasario mėn. 13 d. A. Mikailionienė, 

D. Laniauskienė,  

Ž. Maldonienė,  

5.  Vasario 16 – osios minėjimas, skirtas Lietuvos 

valstybės 100 –mečiui  paminėti 

5-8, I-IV g klasių mokiniai Vasario mėn. 15 d. G. Volungevičienė 

6.  Šimtadienio šventė III – IV g kl. mokiniai Vasario 9d. L. Karašauskienė 

7.  ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“ 1-4 kl.  mokiniai, 

mokinių tėvai 

Kovo 2 d.  D. Jakubavičienė, 

A. Mikailionienė 

8.  Kovo 11- osios minėjimas 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn.9 d. V. Svinkūnienė 

9.  Žemės dienos minėjimas 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn. O. Gustatitienė 

10.  Atvelykis - vaikų Velykos 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Balandžio mėn. V. Ptašnykienė 

11.  Estafetinis bėgimas „Mirono kelias“ 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Gegužės mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė, 

A. Mikailionienė 

12.  Abėcėlės šventė 1 kl. mokiniai Gegužės mėn.  O. Miliauskienė 

13. A Paskutinio skambučio šventė. 1, III-IV g kl. mokiniai Gegužės mėn III sav.  L. Karašauskienė 

O. Gustaitienė 

O. Miliauskienė 

14.  Ketvirtokų atsisveikinimo šventė 3-4 kl. mokiniai Gegužės mėn. IV sav.  J. Diksienė , 

R. Šilalienė , 
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D. Laniauskienė, 

A.Mikailionienė 

15.  „Gimnazijos garbė“ Gimnazijos bendruomenė Birželio mėn. Darbo grupė 

16.  Abiturientų išleistuvių šventė Abiturientai, jų tėvai, 

mokytojai 

Liepos mėn. L. Karašauskienė 

17.  Rugsėjo 1 - osios šventė 

Mokslo ir žinių diena 

Gimnazijos bendruomenė Rugsėjo mėn.1 d.  Darbo grupė 

 

18.  Savivaldos diena, skirta Tarptautinei mokytojų dienai gimnazijos bendruomenė Spalio 5d.  Klasių vadovai,  

mokinių taryba 

19.  Penktokų krikštynos 5, II g kl. mokiniai, mokytojai Spalio mėn. S. Vitkauskienė 

20.  Gimnazistų krikštynos I, IV g kl. mokiniai Lapkričio mėn. L. Karašauskienė 

21.  Mirusiųjų pagerbimo savaitė ,,Uždeki, žvakelę 

širdies“ artimų kapų lankymas 

1-4 kl.  mokiniai Spalio mėn. IV sav.  Pradinių klasių mokytojos 

22.  Advento vakaronė 1-4 kl. mokiniai Gruodžio mėn. I sav.  Pradinių klasių mokytojos.  

23.  Edukacinė programa „Adventinio vainiko pynimas“ 5 – II g kl. mokiniai Gruodžio mėn. I sav,  R. Aleksandravičienė 

24.  Advento vainiko pynimas Gimnazijos bendruomenė Gruodžio mėn.  V. Ptašnykienė 

 

25.  Kalėdų belaukiant. Mažųjų šventė 1-4 kl. mokiniai Gruodžio mėn. III sav.  J. Diksienė 

PARODOS 

1.  Tradicinių amatų meistrės R. Žiūkienės paroda 

„Juostos“ 

Edukacinė programa „Juostų audimas “ 

skirta valstybės atkūrimo šimtmečiui. 

5 – 8, I - IIg kl. mokiniai Sausio mėn. R .Aleksandravičienė 

2.  Piešinių paroda ,,Mano Tėvynė“, skirta Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmečiui paminėti. 

1-4 kl. mokiniai Vasario - kovo mėn. Pradinių klasių mokytojos 

3.  Mokyklinės dailės olimpiados darbų paroda. I – IV g kl. mokiniai Vasario mėn.  R. Jomantas,  

R. Jomantienė. 

4.  Piešinių paroda Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti. 

5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Kovo mėn. R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

5.  Gimnazijos bendruomenės darbuotojų kūrybinių 

darbų paroda. Kaziuko mugė. 

Gimnazijos bendruomenė Kovo mėn. R. Aleksandravičienė, 

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 
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6.  Velykinių atvirukų užsienio kalbomis ruošimas ir 

paroda (Etninės kultūros bendrosios programos 

integravimas) 

1-4 kl. mokiniai 

5-6 kl. mokiniai 

Kovo- balandžio 

mėn. 

Metodinės kalbų grupės 

nariai 

7.  Gamtos mokslų dienos gimnazijoje, projektinių 

darbų paroda, konkursai, susitikimai su žymiais 

gamtininkais 

5 – IVg kl. mokiniai Balandžio mėn.  D. Zarauskienė 

R. Kriptavičienė 

8.  Velykinė paroda. 

Edukacinė programa „Velykinio paukštelio 

pynimas“. 

5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Balandžiomėn. R. Aleksandravičienė, 

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

9.  Paroda motinos dienai 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Gegužės mėn.  R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

10.  Abiturientų dailės egzamino kūrybinių darbų paroda. IV g kl. mokiniai Birželio mėn. R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

11.  Rudens gėrybių paroda „Kraitė‘ 1-4 kl.  mokiniai Spalio mėn. I sav,  Pradinių klasių mokytojos  

12.  Akcija „ Papuošk gimnaziją“. 

Projektas „ Sveikinimo atvirukas“. 

5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Gruodžio mėn.  R. Aleksandravičienė, 

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

13.  Kalėdinė moksleivių kūrybinių darbų paroda-mugė. 

Edukacinė programa „Kalėdinio žaisliuko pynimas“. 

5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Gruodžio mėn. R. Aleksandravičienė 

OLIMPIADOS 

1.  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5 – 8 ir I – IV 

klasėms gimnazijoje ir rajone 

5-8, I-IVg kl. mokiniai 

 
Sausio mėn.  

S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

2.  Dalyvavimas mokyklinėje rusų kalbos olimpiadoje 8-

9, 10-11 klasėms. 
8, I-IIg kl. mokiniai Sausio mėn.  L. Karašauskienė 

3.  Mokyklinė I-IV g klasių matematikos olimpiada I-IV g kl. mokiniai Sausio mėn. 16 d.  R. Juonienė 

4.  Dalyvavimas rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje III 

gimnazijos klasėms. 
III ag kl. mokiniai Sausio mėn. S. Vitkauskienė 

5.  
Alytaus rajono dailės olimpiada I-IV g kl. mokiniai Vasario mėn. 

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

6.  
Dailės, technologijų mokyklinės olimpiados I-IV g kl. mokiniai Sausio, vasario mėn.  

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 
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7.  
Tarptautinis matematikų konkursas ,,Kengūra“ 1-4 kl. mokiniai Kovo mėn.  

D. Baranauskienė 

A.Vitkauskienė 

8.  
Alytaus rajono technologijų olimpiada. I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn.  

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

9.  Anglų kalbos konkursas – olimpiada gabiems 

mokiniams 7-8 klasės 

Daugų, Alovės, Makniūnų 

7-8 klasių mokiniai 
Balandžio mėn.  

O. Šerelienė 

S. Vitkauskienė 

10.  Alytaus apskrities jaunųjų matematikų komandinė K. 

Klimavičiaus vardo olimpiada 
6-8 kl. mokiniai Lapkričio mėn.  R. Juonienė 

11.  Fizikos, chemijos, biologijos, informacinių 

technologijų mokyklinės olimpiados 
I-IV g kl. mokiniai Gruodžio mėn.  Dalykų mokytojai 

12.  Fizikos, chemijos, biologijos, informacinių 

technologijų mokyklinės olimpiados 
I-IV g kl. mokiniai Gruodžio mėn.  Dalykų mokytojai 

KONKURSAI, VIKTORINOS 

1.  Mokinių meninio skaitymo konkursas gimnazijoje ir 

rajone 
5-8, I-IV g kl. mokiniai Sausio mėn.  

S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

2.  45-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas 
II-IV g kl. mokiniai Sausio mėn.  

S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

3.  Respublikinis teatrų festivalis „Žodžiai 2018“. 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Kovo mėn.  Ž. Maldonienė 

4.  Saugaus eismo savaitė. ,,Šviesoforas 2018“ varžybos. 1-4 kl. mokiniai Balandžio mėn.  R. Šilalienė 

Skyrių pradinių klasių 

mokytojos  

5.  Piešinių konkursas ,,Gražiausia gamta Lietuvoje‘‘ 5-6 kl. mokiniai Balandžio mėn.  R. Kriptavičienė 

6.  Gamtamokslinių žinių konkursas 7-8 kl. mokiniai Balandžio mėn. V. Bielevičienė 

7.  Vaikų linijos“ ir „Western Union Foundation 

Lithuania“ organizuojamo renginio „Veiksmo savaitė 

BE PATYČIŲ 2016“ mokinių konkursas.   

5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Kovo – balandžio mėn. Ž. Maldonienė 

8.  Priešgaisrinės saugos žinių viktorina. 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Lapkričio-gruodžio 

mėn. 

R. Aleksandravičienė 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1.  Tarpklasinės šaškių varžybos, skirtos vasario 16 d. 1-4 kl. mokiniai Vasario mėn. 12 d.  R. Šilalienė 
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V. Sakalauskienė 

2.  Stipruolio konkursas I – IVg kl. mokiniai Vasario mėn.  A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

3.  Rajoninis sporto renginys „Drąsūs, stiprūs vikrūs“, 

šaškių varžybos Lietuvos šimtmečiui paminėti 

1-4 kl. mokiniai Kovo mėn. II sav.  J. Diksienė 

V. Sakalauskienė 

R. Šilalienė 

4.  Tarpklasinės tinklinio varžybos I – IVg kl. mokiniai Kovo mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

5.  Krepšinio varžybos 

„Draugystė mus vienija“ 

Daugų Vlado Mirono 

gimnazija, Alovės ir 

Makniūnų pagrindinio 

ugdymo skyriai 

Vasario mėn.  A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

6.  Draugiškos tinklinio varžybos I –IV g kl. mokiniai Balandžio mėn. A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

7.  Visų laidų abiturientų krepšinio turnyras Visų laidų abiturientai Balandžio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

8.  „Smiginio“ varžybos 5 – IVg kl. mokiniai Balandžio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

9.  Sporto diena mokyklos bendruomenei „Sportas mus 

vienija“ 

5-8, I-II g kl. mokiniai Birželio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

10.  Sveikatingumo diena (išvyka dviračiais su dukart 

olimpiniu čempionu G. Umaru). 

5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Rugsėjo mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

11.  Smiginio varžybos 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Spalio mėn.  A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

12.  Sveikatingumo ir sporto diena 1 - 4 kl. mokiniai Spalio mėn. I sav.  O.Miliauskienė 

13.  Stalo teniso varžybos 5 –8, I - IVg kl. mokiniai Spalio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

14.  Kvadrato varžybos 5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Lapkričio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

15.  Tinklinio varžybos  

„ Mokiniai ir mokytojai“ 

5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Lapkričio mėn.  A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 
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16.  Krepšinio varžybos vaikinams. 5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Gruodžio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

KITI RENGINIAI 

1.  Pažintinės, edukacinės išvykos,  Alytaus kraštotyros 

muziejaus edukacijos. 

1 - 4 kl. mokiniai Sausio – vasario mėn.  Pradinių klasių mokytojos 

2.  Meilės diena 8, I-IV g klasių mokiniai Vasario 14d. S. Vitkauskienė, Iag klasė 

3.  Protmūšis „Apie Lietuvą“ 1-4 klasė Kovo 12d. R. Juonienė, 5a klasė 

4.  Spalvų savaitė 5-8 kl. mokiniai Kovo 26-29 d. S. Juškevičienė, 6a klasė 

5.  „Crazy day“ 5-8, I-IVg kl. mokiniai Kovo 30 d. G. Ivanauskienė, 8a klasė 

6.  Vaikų Velykėlės – Atvelykio šventė 1 - 4 kl. mokiniai Balandžio mėn. 10 d. J. Diksienė, 

A. Mikailionienė 

7.  Konkursas „Reklama savo mokyklai“ 5-8, I-IVg kl. mokiniai Balandžio mėn. Mokinių taryba 

8.  Pilietinė akcija „Darom 2018“ 5-8, I-IIIg kl. mokiniai Balandžio mėn. Organizacinė grupė 

9.  Tarptautinė šokio diena 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Balandžio mėn. A. Mikailionienė 

10.  Susitikimas su ekologu Ž. Sinkevičium I-IIIg kl. mokiniai Balandžio mėn.  D. Zarauskienė 

11.  Diena, skirta karjeros ugdymui. Projektas „Jie garsina 

mūsų mokyklą“. Tėvų  sėkmės istorija. 

1-4 kl. mokiniai Gegužės mėn II sav.  Pradinių klasių mokytojos 

12.  Tarptautinis etnokultūrinis projektas „Piemenėliai“, 

Sekminių šventė 

1-4 kl. mokiniai, tėvai  Gegužės 20 d.  R. Šilalienė, 

A. Mikailionienė, 

D. Laniauskienė 

13.  Šeimos diena  Gimnazijos bendruomenė Gegužės 11 d. Darbo grupė 

14.  Koncertas motinos dienai,  šeimos dienai. 5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Gegužės mėn. D. Laniauskienė, 

Ž. Maldonienė, 

A. Mikailionienė 

15.  Dviračių vairuotojų egzaminas penktokams. 5 kl. mokiniai Gegužės mėn.  R. Aleksandravičienė, 

A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

16.  Gedulo ir vilties (birželio 14) dienos paminėjimas 5 – IVg kl. mokiniai Birželio mėn. I sav. V. Svinkūnienė 
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17.  Tarptautinis linijinių šokių festivalis „ Draugystės 

tiltas 2018“ . 

7-III g kl. mokiniai Birželio mėn.  A. Mikailionienė 

18.  Popietė ,,Matematika linksmai‘‘ 5-6 kl. mokiniai Birželio mėn. D. Baranauskienė 

R. Juonienė 

19.  Tarptautinė muzikos diena. gimnazijos mokiniai Spalio mėn. D. Laniauskienė 

20.  Saugaus eismo akcija ,,Apsaugok mane“. 1-4 kl. mokiniai Rugsėjo mėn.  J. Diksienė 

21.  Pasaulinė dėkingumo diena 5-8, I-IV g kl. mokiniai Rugsėjo 21d. G. Ivanauskienė Iag klasė 

22.  Akcija ,,Būk matomas kelyje“ 1-4 kl. mokiniai Lapkričio mėn. II sav.  A. Vitkauskienė 

23.  Tolerancijos dienai paminėti, skirti renginiai, 

pokalbiai. 

5-8, I-IVg kl. mokiniai Lapkričio mėn. 16 d. G. Volungevičienė 

24.  Lietuvos kariuomenės diena. 5-8, I-IVg kl. mokiniai Lapkričio mėn. A. Cincilevičius 

V. Svinkūnienė 

25.  Sveikinimosi diena 5-8, I-IV g kl. mokiniai Lapkričio 21 d. 8a kl. 

V. Svinkūnienė 

26.  Kalėdų belaukiant 5 – IVg kl. mokiniai Gruodžio mėn. D. Laniauskienė,  

V. Ptašnykienė,  

A. Mikailionienė 

27.  Vilnonių kojinių vakarėlis „Nusimauk batus, 

praturtink sielą“. 

5 – 8, I-III g kl. mokiniai Gruodžio mėn. Ž. Maldonienė 

28.  Kino edukacijos projektas “Kino klubas”, kuris yra 

tarptautinio projekto “Europos kino klubų ir mokyklų 

licencijavimas” dalis, vykdomas Didžiosios Britanijos 

kino edukacijos organizacijos “Film Literacy Europe”. 

5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Visus mokslo metus Ž. Maldonienė 

29.  Projektas „Skaitau, mąstau, išgyvenu ir dalinuosi“ 6-8, I-IV g kl. mokiniai Visus mokslo metus S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

30.  Dalyvavimas e-Twinning projektuose gimnazijos mokiniai Visus mokslo metus S. Vitkauskienė, O. Šerelienė 
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VI.1. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

1.  ,,Atmintis gyva, nes liudija” Bendruomenė Sausio 12 d. L. Leonienė 

A. Damkauskienė 

2.  Vasario 16-osios minėjimas. Konferencija.  5-10 kl. mokiniai Vasario 12,15d. L. Leonienė, klasių 

vadovai 

3.  Lietuvių kalbos  diena. Mažasis diktantas 3-4 kl. mokiniai Vasaris  M. Navickienė 

S. Kaminskienė 

4.  Dešimtokų Šimtadienis 9-10 kl. mokiniai Kovas L.Leonienė 

A.Bulovienė 

5. A Užgavėnės. ,,Baigias rogių kelias” 0-4 kl. mokiniai Vasario 13d. Pradinių kl. mokytojos 

6.  Kaziuko šventė ,,Visi į ,,Jomarką” 0-10 kl. mokiniai Kovo 2d. Menų ir kūno kultūros 

metodinės grupės nariai 

7.  Kovo 11-osios minėjimas Bendruomenė Kovo 9d. L. Leonienė 

A.Damkauskienė 

8.  Bendruomenės šventė ,,Šeimos delnuose” Bendruomenė Gegužės 18d. Menų ir kūno kultūros 

metodinės grupės nariai, 

klasių vadovai 

9.  Ketvirtokų paskutinė pamoka „Lik sveika, pradine 

mokykla” 

4 kl. mokiniai ir tėvai Gegužė  S. Kaminskienė 

10.  Gimnazijos garbė 5-10 kl. mokiniai Birželis  l. Alksninienė 

11. Rudens paradas Pradinių kl. mokiniai Spalis R. Miškauskienė 

12. ,,Kalėdų staigmenos” Pradinių kl. mokiniai Gruodis S. Kaminskienė 

13. Karnavalas 5-10 kl. mokiniai Gruodis L.Alksninienė 

A.Bulovienė 

PARODOS 

1.  ,,Velykinis kiaušinis kitaip” 5-10 kl. mokiniai Balandis G. Šiugždinienė 

H. Lapinskaitė 
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2.  Kalėdinių atvirukų paroda ,,Pasveikink draugą” 1-10 kl. mokiniai Gruodis G. Šiugždinienė 

H. Lapinskaitė 

3.  Gražiausia Užgavėnių kaukė Pradinių kl. mokiniai Vasaris Pradinių kl. mokytojos 

OLIMPIADOS 

KONKURSAI, VIKTORINOS 

1.  Lietuvių kalbos diena. Meninio skaitymo konkursas ,, 

Koks džiaugsmas pašaukti medį, debesį, ežerą, 

upę...‘‘ (Just. Marcinkevičius) 

0-10 klasių mokiniai Kovo 8d. I. Sakalauskienė 

L. Alksninienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

2.  Saugaus eismo konkursas ,,Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose” 

Pradinių kl. mokiniai Balandis M. Navickienė 

3.  Konstitucijos egzaminas 9-10 kl. mokiniai Rugsėjis - spalis L. Leonienė 

4.  ,,Šviesoforas” Pradinių kl. mokiniai Balandis Pradinių kl. mokytojos 

5.  Dailyraščio konkursas Knygnešio dienai paminėti  Kovo 16d. Pradinių kl. mokytojos 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1. Pagarbos bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu” Šaulių būrelio nariai Sausio 14d. A.Damkauskienė 

L. Leonienė 

2. Pradinių klasių mokinių sporto šventė ,,Jei nori būti 

sveikas, tai sportuok” 

Pradinių kl. mokiniai Gegužė R. Miškauskienė 

S. Kaminskienė 

3. Sporto diena mokyklos bendruomenei ,,Sportas mus 

vienija” 

Bendruomenė Birželis  Kūno kultūros 

mokytojai 

4. Turizmo šventė ,,Įkvėpk gryno oro” 1-10 kl. mokiniai Rugsėjis Klasių vadovai 

5. Tarptautinė šokio diena 1-10 kl.mokiniai Balandis  A. Mikailionienė 

6. Krepšinio varžybos ,,Draugystė mus vienija” 8-10  kl. mokiniai Kovas  A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

7. Estafetinis bėgimas ,,Mirono kelias” 5-10 kl. mokiniai Gegužė A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

8. Smiginio varžybos 9- 10 kl.mokiniai Spalis A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

9. Tarpklasinės sportinės varžybos  Pradinių kl. mokiniai Lapkritis R. Miškauskienė 



 

70 

 

10. Alytaus r. gimnazijų mergaičių futbolo varžybos 5-10 kl. mergaitės Rugsėjis- sausis A. Cincilevičius 

11. Sveikatiados projektas Pradinių kl. mokiniai Pagal atskirą planą R. Miškauskienė 

S. Kaminskienė 

12. Projektas ,,Dantukas ir draugai’ Priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai 

Vasaris R. Miškauskienė 

KITI RENGINIAI 

1.  Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Renginių ciklas, 

skirtas Žemės dienos paminėjimui. 

1-10 kl. mokiniai Kovas Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinė grupė,  

pradinių kl. mokytojos 

2.  Atvirų durų savaitė skyriuje Tėvai Lapkritis  

Balandis 

Klasių vadovai 

3.  ,,Darom 2018” Bendruomenė Balandis Mokinių taryba 

4.  Šauniausios klasės rinkimai 5-10 kl. mokiniai Birželis A.Damkauskienė 

J.Petkevičienė 

5.  Kūrybiškumo paradas ,,Sveikinam vasarą” 1-4 kl. mokiniai, priešm. gr. Gegužės M. Navickienė 

6.  Pažintinė kelionė 1-10 kl. mokiniai m.m. eigoje Klasių vadovai 

7.  Europos kalbų diena 5-10 kl. Rugsėjo 26d. A.Bulovienė 

N.Martušienė 

8.  Konstitucija gyvai 5-10 kl. Spalio 25 d. L. Leonienė 

9.  Visa Lietuva šoka Bendruomenė Rugsėjis A.Mikailionienė 

10.  Raiškiojo skaitymo konkursas Pradinių kl. mokiniai Balandis S. Kaminskienė 
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VI.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

26.  Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 

(Žvakelių languose įžiebimo akcija). 

Netradicinio ugdymo diena, Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

Bendruomenė Sausio 12 G.Sakalauskienė 

 

27.  Užgavėnių šventė „Žiema žiema, bėk iš kiemo!“ Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Vasario 13 G.Sakalauskienė 

28.  „Diena Lietuvai”, skirta Vasario 16-osios dienai 

paminėti. 

Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Vasario 15 G.Sakalauskienė 

29.  Kovo 11-osios minėjimas Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Kovo 12 G.Sakalauskienė 

30.  Šeimos diena Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Gegužės 18 G.Sakalauskienė 

31. A Mokyklos baigimo šventė „Vasara, aš ateinu” Bendruomenė Birželio 14 G .Sakalauskienė 

32.  Mokslo ir žinių diena Bendruomenė Rugsėjo 1 G. Sakalauskienė 

33.  Savivaldos diena, skirta Tarptautinei mokytojų dienai Bendruomenė Spalio 5 G.Sakalauskienė 

34.  Tolerancijos diena Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Lapkričio 16 G. Sakalauskienė 

35.  Adventinis renginys „Kalėdų stebuklo belaukiant” Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Gruodžio 21 G. Sakalauskienė 

PARODOS 

14.  Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Sausio 13-

ajai atminti  

Bendruomenė sausis V .Jankauskas 

J. Vansevičius 

L. Gruodienė 

15.  Mokinių kūrybinių darbų paroda „Augu su lietuvišku 

žodžiu” 

Bendruomenė Vasaris - kovas R. Rinkevičienė 

16.  Fotografijų paroda-konkursas „100 mano Lietuvų” Bendruomenė Balandis - gegužė A. Kelmelienė 
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J. Archangelskienė 

17.  Mokinių kūrybinių darbų paroda „Tau Lietuva” Bendruomenė Sausis - gruodis G. Sakalauskienė 

18.  Literatūros kūrinio iliustracijų paroda Bendruomenė Gegužė V. Jankauskas 

19.  Kalėdinė mokinių darbų paroda Bendruomenė Gruodis J. Vansevičius 

OLIMPIADOS 

20.  
Dalykinės olimpiados mokiniai 

Sausis, vasaris 

 
G. Sakalauskienė 

KONKURSAI, VIKTORINOS 

21.  

Tarptautinis „Kengūros“ konkursas Bendruomenė 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

G.Sakalauskienė 

22.  Nacionalinio diktanto konkursas Bendruomenė Vasaris R.Rinkevičienė 

23.  Meninio skaitymo konkursas pradinių klasių 

mokiniams, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 – 4 kl. mokiniai 

Vasaris Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė, pradinių 

klasių mokytojos 

24.  Viktorina „Seku seku pasaką“. Priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 – 4 kl. mokiniai 

Kovas Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė, pradinių 

klasių mokytojos 

 

 

25.  Saugaus eismo konkursas ‘Šviesoforas” 1-4 kl. mokiniai Balandis Pradinių klasių 

mokytojos  

26.  Viktorina „Būk saugus, būk atidus“. 

 

1 – 4 kl. mokiniai, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai 

Rugsėjis Pradinių klasių 

mokytojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė. 

27.  Europos kalbų diena Bendruomenė Rugsėjo 26 Kalbų mokytojos  
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28.  Protmūšis ‚AIDS – geriu žinoti“  Bendruomenė Gruodžio 3 G.Sakalauskienė 

R.Prusevičienė 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

17.  Tarpmokyklinis krepšinio turnyras, skirtas Laisvės 

gynėjų dienai paminėti. 

Rajono mokyklos Sausio 12 d. J.Vansevičius 

18.  Šaškių turnyras Kovo 11-ajai Bendruomenė Kovo 9 d. J.Vansevičius 

19.  Masinis bėgimas “Judri mokykla” Bendruomenė Spalis J.Vansevičius 

20.  5-10 klasių mokyklos mokinių futbolo varžybos ‘Visi 

į stadioną” 

 Gegužė J.Vansevičius 

KITI RENGINIAI 

31.  Pradinių klasių mokinių popietė „Šimtas gražių 

žodelių Lietuvai“. 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 – 4 kl. mokiniai 

Vasaris Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė, pradinių 

klasių mokytojos 

32.  Paskaita “Ar ilgai kalbėsime tėvų kalba?” Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Vasario 21 d. R.Rinkevičienė 

33.  Dešimtokų 10-dienis  Vasaris V.Karlonienė 

34.  Kaziuko mugė. Priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 – 4 kl. mokiniai 

Kovo 2 d. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė, pradinių 

klasių mokytojos 

35.  Π diena Bendruomenė Kovo 14 d. A.Kelmelienė 

36.  Žemės dienos renginių ciklas Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Kovo 20 d. - balandžio 

20 d. 

G.Sakalauskienė 

37.  Mažosios velykėlės. Priešmokyklinio ugdymo 

grupė, 1 – 4 kl. mokiniai 

Balandis Pradinių klasių 

mokytojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė  

38.  Spaudos, kalbos ir knygos diena Bendruomenė Gegužės 7 d. R.Rinkevičienė 
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VI.4. DAUGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

39.  “Žalioji stotelė” – aktyvi integruota pamoka.  Bendruomenė Birželio 1 d. G.Sakalauskienė 

40.  Rudens šventė “Daržovių paradas”   Spalis Pradinių klasių 

mokytojos  

41.  Popietė „ Ir knyga mane augina...“ 

 

1 – 4 kl. mokiniai, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikai 

Lapkritis Pradinių klasių 

mokytojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

vadovė. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

36.  Akcija „Atmintis gyva , nes liudija”. 

(sausio 13 – jai paminėti) 

 

ugdytiniai Sausio 12 d. J. Laugalienė 

auklėtojos 

37.  Piešinių parodėlė ,, Žiemos džiaugsmai ir rūpesčiai“ 

 

ugdytiniai Sausio mėn. auklėtojos 

38.  Sportinė pramoga ,, Sniego pilių šalyje“ ugdytiniai Sausio mėn. R. Leonovienė 

 

39.  „Mažoj širdelėj – visa Lietuva". 

Vasario 16 – osios šventė. 

ugdytiniai, tėvai Vasario 15 d. J. Laugalienė 

auklėtojos 

40.  Užgavėnių linksmybės ugdytiniai Vasario 12 d. 

 

I. Naruševičienė 

auklėtojos 

41.  Kovo 11-osios minėjimas. 

 

ugdytiniai, tėvai Kovo 9 d. 

 

J. Laugalienė 

auklėtojos 

42. A Velykinių margučių ridenimo varžytuvės. ugdytiniai Balandžio mėn. auklėtojos 

43.  Motinos diena. Parodėlė . Ugdytiniai, tėvai Gegužės mėn. R. Kartanienė 

auklėtojos 

44.   Darželio bendruomenės šventė 

„Mano didelė šeima“ 

ugdytiniai, tėvai Gegužės mėn. J. Laugalienė 

auklėtojos 
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VI.5. VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

45.  Edukacinė pramoga priešmokyklinės grupės 

ugdytiniams „Užaugom dideli, keliausim mokyklėlėn“ 

 

ugdytiniai Gegužės mėn. O. Lesniauskienė 

J. Laugalienė 

46.  Rugsėjo 1-osios šventė vaikams ir tėvams. 

 

ugdytiniai, tėvai Rugsėjo mėn. J. Laugalienė 

pedagogės 

47.  "Sutikau aš Rudenėlį..." 

Edukacinė savaitė 

ugdytiniai, tėvai Spalio mėn. J. Laugalienė 

auklėtojos 

48.  Dalyvavimas projektuose, seniūnijos renginiuose. ugdytiniai Lapkričio mėn. 

 

J. Laugalienė 

49.  Kalėdų šventė mažiesiems ugdytiniai, tėvai Gruodžio mėn. auklėtojos 

J. Laugalienė 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Dalyviai 

 
Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

50.  „Aš saugus, kai žinau. Kodėl man draudžiama?“ 

 

 

Ugdytiniai 

 

Sausio 15-19 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

51.  Interaktyvus projektas apie Lietuvą su Anglijos 

lietuvišku darželiu. 

„MANO LIETUVA“ 

Minėsime 100 ąsias metines atkurtai  Lietuvai. 

Ugdytiniai Vasario 8 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

Z. Cikanienė 

52.  Užgavėnių šventė  Ugdytiniai Vasario 13 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

Z. Cikanienė 

53.  Savaitės projektas „Paukšteliai parskrido“ Ugdytiniai Kovo 12 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

54.  Velykos. Gyvybės atbudimas. Ugdytiniai Balandžio 1-2 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

55. A Šventė „Sveikinimas mamai“ Ugdytiniai Gegužės 4 d. E. Kasparavičienė 
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L. Pranskevičienė 

Z. Cikanienė/ 

56.  „Noriu būti toks kaip tėtis“. Ugdytiniai Gegužės 30 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

Z. Cikanienė 

57.  Vaikų gynimo diena  Ugdytiniai Biželio 1d.  E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

58.  Pleneras „Rudenėlio spalvoti garsai“ 

 

Ugdytiniai Rugsėjis E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

59.  Šventė “Rudens gėrybės” 

 

Ugdytiniai, tėvai. 

 

Spalis E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

11.  Kalėdinė vakaronė.  

 

Ugdytiniai, tėvai Gruodis E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

PARODOS 

20.  Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Sausio 13-

ajai atminti  „Piešiu laisvą Lietuvą“. 

Ugdytiniai Sausis  E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

21.  Tėvelių kūrybinių darbelių parodėlė „Sveikinimas 

Lietuvai“. 

Tėvai ir ugdytiniai Vasaris - kovas E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

21.  Pavasario sveikatingumo sporto projektas „Judėk ir 

tobulėk“ 

Ugdytiniai Gegužės  7-11d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

KITI RENGINIAI 

42.  Tėvų susirinkimas “Kas svarbiausia ugdymo įstaigoje 

tėvams?“ 

Tėvai Vasario 23 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

43.  Tėvų susirinkimas “Įgyvendinti  ugdymo tikslai, 

uždaviniai.” 

Tėvai Gegužės 18 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

44.  Tėvų susirinkimas :”Vaikų grūdinimas“ Tėvai, Alytaus r. visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojos. 

Rugsėjis 21 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 

45.  Išvyka į keramikos edukacinę pamokėlę Merkinėje. Ugdytiniai Kovo 23 d. E. Kasparavičienė 

L. Pranskevičienė 
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VII. BENDRADARBIAVIMO  TILTAI: MOKYKLA – ŠEIMA – VISUOMENĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Numatoma veikla Laikas Dalyviai, vykdo Atsakingi 

1. Klasių tėvų susirinkimai 

 

Rugsėjis 

Sausis-vasaris 

Gegužė 

Gimnazijos bendruomenė 

 

 

A. Jakimavičius 

G. Volungevičienė 

Klasių auklėtojai 

3. Sveikatos ugdymo plano įgyvendinimas Mokslo metų 

eigoje 

1-8, I-IV g kl. mokiniai 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Klasių auklėtojai 

4. Susitikimai su Alytaus apskrities VPK, Daugų seniūnijos 

socialinėmis darbuotojomis, Alytaus miesto PPT tarnybų 

specialistais prevencinio darbo klausimais 

Mokslo metų 

eigoje 

1-8, I-IV g.  klasių 

mokiniai, mokytojai, 

mokinių tėvai 

Vaiko gerovės komisija 

G. Žemaitis 

J. Dimšienė 

7. OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos 

„OPKUS“ įgyvendinimas 

Metų eigoje Gimnazijos bendruomenė 

Koordinacinė taryba 

G. Žemaitis 

Vaiko gerovės komisija 

9. Bendradarbiavimas su Daugų miesto institucijomis, 

partneriais ir rėmėjais 

Metų eigoje Gimnazijos bendruomenė Gimnazijos 

administracija 
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VII. ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Geltonųjų autobusų techninė patikra  Baigiantis 

techninei apžiūrai 

A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

2. Gesintuvų patikra Baigiantis 

patikros terminui 

A.Turskienė 

 

3.  Paruošimas naujiems mokslo metams Rugpjūčio mėn. A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

4. Gėlynų apsodinimas ir priežiūra Gegužės – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

5. Katilinių sutvarkymas pasibaigus 

šildymo sezonui 

Balandžio mėn. A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

6. Einamasis remontas Visus metus A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

7. Manometrų ir skaitiklių patikra Spalio mėn. A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

8. Katilinių paruošimas naujam šildymo 

sezonui 

Spalio mėn. A.Turskienė 

L. Alksninienė 

G. Sakalauskienė 

9. Metinė turto inventorizacija Gruodžio mėn. A.Turskienė 

G. Žemaitis 

10. Mokymo priemonių pirkimas  Spalio – gruodžio 

mėn. 

A.Turskienė 

 

 

 
VII. 1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Grindų dangos pakeitimas pavaduotojos ir 

psichologės kabinetuose 

Sausio mėn. A.Turskienė 

 

2. Stendų pakabinimas lietuvių ir anglų kalbos 

kabinetuose 

Sausio mėn. A.Turskienė 

 

3. Projektorių montavimas mokomuosiuose 

kabinetuose 

Vasario – kovo 

mėn. 

A.Turskienė 

 

4. Laiptų į pradinių klasių aukštą dažymas Birželio mėn. A.Turskienė 

 

5.  Aktų salės einamasis remontas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

6. Bendrabučio patalpų  ir aplinkos 

paruošimas vasaros stovykloms 

Birželio mėn. A.Turskienė 
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7. Grindų dangos pakeitimas geografijos 

kabinete 

Birželio mėn. A.Turskienė 

 

8. Muziejaus ir mokytojų kambario remontas Liepos – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

9. Buhalterijos kabineto einamasis remontas Liepos mėn. A.Turskienė 

 

10. Užbaigiamieji darbai kuriant lauko klasę 

(lauko klasės įrengimas, suolų montavimas, 

vaistingųjų augalų sodinimas, aplinkos 

tvarkymas) 

Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė, R. 

Jomantienė 

R. Jomantas, D. 

Zarauskienė 

G. Sabaitis 

 

 
VII.2. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO 

SKYRIAUS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Elektros laidų sudėjimas į lovelius 

mokomuosiuose kabinetuose 

Vasario – kovo 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 

2. Lauko klasės įrengimas vidiniam kieme Birželio – liepos 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 

3. Išėjimo į lauko klasę remontas Birželio – liepos 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 

 

VII.3. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS MAKNIŪNŲ 

PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS 

ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Šildymo katilų hidrauliniai bandymai Liepos – 

rugpjūčio mėn. 

A. Turskienė 

G. Sakalauskienė 

 

VII.4. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS DAUGŲ IKIMOKYKLINIO 

SKYRIAUS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1.  Suoliukų dažymas lauko pavėsinėse Balandžio mėn. A.Turskienė 

2.   Smėlio tyrimas Gegužės mėn. A.Turskienė 

3.  Laiptinės remontas į rūsio patalpas Gegužės mėn. A.Turskienė 

4.  Sporto salės įrengimas laisvose patalpose Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

5.  Vaikų lauko žaidimų aikštelės įregimas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

6.  Laiptų perdažymas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 
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VII.5. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS VENCIŪNŲ 

IKIMOKYKLINIO SKYRIAUS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Smėlio tyrimas Gegužės  mėn. A.Turskienė 

2. Vaikų lauko žaidimų aikštelės įregimas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

3. Prausyklos ir virtuvėlės kosmetinis remontas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

4. Šviestuvų keitimas rūbinėje Birželio – 

rugpjūčio mėn 

A.Turskienė 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

 Plane numatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės  tikslinamos, detalizuojamos, 

papildomos sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planus. 

 Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo  gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui. 

 

2018 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

Pagalbos mokiniui specialisto (psichologo) veiklos planas (1 priedas); 

„Dzūkų pirkios“ muziejaus veiklos planas (2 priedas); 

Mokinių tarybos veiklos planas (3 priedas); 

STEAM darbo grupės ataskaita (4 priedas); 

Pagalbos mokiniui specialisto (socialinio pedagogo) veiklos planas (5 priedas). 
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1 priedas 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS 

 
Tikslas:  

stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams 

(vaikams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, 

rūpintojais). 

 

Uždaviniai: 

1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

2. stiprinti mokytojų, kitų švietimo įstaigos darbuotojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų; 

3. padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas mokiniui (vaikui) ugdymo(si) procese. 

 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

1. įvertinimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų 

ugdymosi poreikių vertinimą; 

2. konsultavimas: tiesioginio poveikio mokiniui, turinčiam asmenybės ir ugdymosi problemų (taip pat ir smurtą patyrusiam ar smurtavusiam) būdų numatymas 

ir psichologinio konsultavimo technikų taikymas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, kitais švietimo įstaigos darbuotojais ir kitais su 

mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas; 

3. švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; 

   4. psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių 

priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija 

 

Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai:  
užtikrinta psichologinė pagalba mokiniams (vaikams), turintiems psichologinių problemų ir/ar specialiųjų ugdymosi poreikių, jų saugumas, mažėjantys patyčių 

atvejai, veiksmingas problemų, susijusių su vaiko gerove sprendimas. 
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DARBO PLANAS 2018  METAMS 

 

VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO TERMINAS PARTNERIAI 

Individualus 

darbas su 

mokiniais 

Teikimas individualios psichologinės 

pagalbos specialiųjų ugdymosi 

poreikių, psichologinių, asmenybės 

ir/ar ugdymosi problemų turintiems 

mokiniams (vaikams), jų tėvams 

(globėjams, rūpintojus), mokytojams, 

padedant vaikams spręsti jiems 

kylančias problemas.  

2018 m. Klasių auklėtojai, mokytojai 

Teikimas psichologinės pagalbos 

mokiniams linkusiems tyčiotis, 

turintiems elgesio, socialinės 

adaptacijos  problemų, žalingų 

įpročių.  

2018 m.  Socialinis pedagogas, klasių 

auklėtojai, seniūnija 

Konsultavimas mokinių – jų polinkių 

ir gabumų, profesijos pasirinkimo 

klausimais. 

2018 m. sausio - balandžio mėn. Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas 

Mokinių turinčių mokymosi 

sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas psichologiniu 

aspektu 

2018 m. esant reikalui Mokytojai, klasių auklėtojai, logopedė 

Pagalba spręndžiant konfliktus tarp 

mokinių ar tarp mokytojo(-ų) ir 

mokinio (-ų) pasitelkiant mediacijos 

metodus 

Iškilus problemai Mokytojai, klasių auklėtojai, socialinis 

pedagogas 

Susipažinimas su naujai atvykusiais 

mokiniais, reikalingos pagalbos 

numatymas ir teikimas. 

2018 m. esant reikalui  Mokytojai, klasių auklėtojai,  
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO TERMINAS PARTNERIAI 

Darbas su 

mokinio šeima 

 

 

 

 

 

Teikiant individualią psichologinę 

pagalbą vaikams darbas ir su vaiko 

(mokinio) tėvais, išskyrus tuos 

atvejus, jeigu vaikas kreipėsi pats ir 

jam padėti galima be 

bendradarbiavimo su tėvais. 

2018 m. Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas 

 Dalyvavimas tėvų susirinkimuose  2018 m. Klasių auklėtojai 

Konsultavimo grafiko su tėvais 

sudarymas, jeigu mokiniui Vaiko 

gerovės siūlymu skiriama psichologo 

pagalba  

2018 m. esant poreikiui  Vaiko gerovės komisija, socialinis 

pedagogas 

Rašytinių susitarimų su tėvais 

sudarymas 

2018 m. esant poreikiui Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas 

Informavimas šeimos apie teikiamą 

psichologinę pagalbą ir jos gavimo 

galimybes 

Mokslo metų pradžioje arba kai kreipiasi tėvai Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas 

Pagalbos teikimas tėvams krizių 

atvejais: konsultavimas, 

informavimas, emocinis palaikymas 

Pagal individualius atvejus Vaiko gerovės komisija 

Bendradarbiavi

mas su klasės 

vadovais, 

mokytojais, 

darbas grupėse 

ir komandose 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais sprendžiant mokinių 

psichologines problemas 

Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai, seniūnija, 

psichologas 

Pagalbos klasių auklėtojams, 

diegiant Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemą (OPKUS) 

teikimas, organizuojant klasės 

valandėles 

Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai 

Pagalba kasių auklėtojams vedant 

klasės valandėlės. 

 Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO TERMINAS PARTNERIAI 

Dalyvavimas įvairiose  klasėje 

dirbančių mokytojų susirinkimuose, 

aiškinantis mokiniams kylančias 

problemas. 

Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai 

Prevencinės 

veiklos 

vykdymas 

 

Dalyvavimas prevencinėje veikloje, 

kuri numatyta VGK darbo plane 

2018 m. Gimnazijos administracija, VGK 

nariai 

Dalyvavimas veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“ veikloje 

2018 m. kovo mėn. Klasių auklėtojai 

Organizavimas susitikimų su kitų 

institucijų atstovais prevencijos, 

karjeros ugdymo ir kitomis temomis  

Mokslo metų eigoje pagal gimnazijos mėnesio 

darbo planą 

Gimnazijos administracija, klasių 

auklėtojai 

Dalyvavimas klasių valandėlėse, 

kurios yra skirtos patyčių prevencijai 

ir kitoms aktualioms problemoms 

spręsti. 

Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai 

Tiriamoji veikla Dalyvavimas ir vykdymas mokinių 

adaptacijos, saugumo ir kt.  tyrimų 

Mokslo metų eigoje, pagal atskirą planą Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

 

Dalyvavimas seminaruose, kursuose, 

konferencijose, metodiniuose 

užsiėmimuose 

Pagal atskirą grafiką Gimnazijos administracija 

Dokumentų reglamentuojančių 

švietimo pagalbą analizė, metodinės 

ir mokslinės literatūros studijavimas 

Mokslo metų eigoje Gimnazijos administracija, socialinis 

pedagogas 

Konsultavimasis su kolegomis, 

dalinimasis gerąja patirtimi 

Mokslo metų eigoje Alytaus miesto psichologų metodinis 

būrelis  

Bendradarbiavi

mas su kitomis 

institucijomis 

 

 

Konsultavimasis su Alytaus r. sav. 

VTAS, Alytaus apskr. VPK, Daugų 

seniūnija dėl socialinės rizikos 

šeimų, bendradarbiavimas 

sprendžiant pamokų nelankymo, 

Iškilus problemai arba gavus informaciją  Klasių auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO TERMINAS PARTNERIAI 

netinkamo elgesio mokykloje 

problemas 

Kita veikla, 

darbas grupėse, 

komandose 

Dalyvavimas Vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

Mokslo metų eigoje Klasių auklėtojai 

Dalyvavimas direktoriaus įsakymu 

sudarytose darbo grupėse. 

Mokslo metų eigoje Gimnazijos administracija 

Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos į gimnazijos tinklapį, 

informacinį stendą, talpinimas, darbo 

ataskaitų sudarymas ir teikimas 

Mokslo metų eigoje. Informaciją peržiūrėti ir 

atnaujinti kartą per mėnesį 

Gimnazijos administracija 

 

Veikla metų eigoje gali būti keičiama, koreguojama. 

_____________________________________________________ 

Parengė 

 

 

psichologė 

Jolanta Dimšienė 
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2 priedas 

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS „DZŪKŲ PIRKIOS“  

MUZIEJAUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Gimnazijos muziejaus misija – ugdyti mokinių pilietinę ir tautinę savimonę, skatinti mokinių 

ir mokyklos bendruomenės domėjimąsi savo krašto praeitimi ir dabartimi, materialiniu ir nematerialiniu 

kultūros paveldu kaupiant, saugant, tyrinėjant ir populiarinant muziejines vertybes, susijusias su 

mokyklos ar vietos bendruomene.  

Uždaviniai: 

 plėtoti gimnazijos muziejaus veiklą, 

 puoselėti mokyklinę muziejininkystę, 

 vykdyti bei viešinti edukacines programas. 

Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys: 

 Panaudoti muziejaus fondus ugdomajame procese. 

 Rengti ir vykdyti edukacines programas. 

 Puoselėti tradicinius amatus. 

 Puoselėti etninę kultūrą „Dzūkų pirkioje“. 

 Eksponatų įsigijimas, saugojimas ir apskaita. 

 Renginiai muziejuje. 

 Ekspozicijos atnaujinimas, bendradarbiavimas su kitais muziejais.  

 Viešinti muziejų veiklą internetinėje erdvėje, leidiniuose. 

Muziejaus tradicijos 

Viena iš pagrindinių įkurto muziejaus veiklos krypčių – tradicijų puoselėjimas.   

 Gimnazijos jubiliejaus šventės 

 Edukacinės programos ir projektai 

 Moksleivių kūrybinė veikla 

Parodos 

Gimnazijos etnografiniame muziejuje rengti progines parodas, skirtas Šv. Kalėdoms, Šv. Velykoms, 

įvairias mokytojų, buvusių mokinių ir moksleivių kūrybinių darbų ekspozicijas , vykdyti edukacines 

programas. 

2018 m. planuojamos edukacinės programos moksleiviams: 

 Pynimas iš vytelių (pasirenkant dirbinį  pvz. gėlytė, kalėdiniai žaisliukai, velykinis paukštelis, 

pintinė, paukštelis ir t.t.); 

 Šiaudinių žaisliukų pynimas ant eglutės; 

 Juostų audimas; 

 Vilnos vėlimas; 

 Adventinio vainiko pynimas. 

Eil. 

Nr. 

Vykdoma veikla Mėnuo 

1.  Veiklos planavimas. 

Tradicinių amatų meistrės R. Žiūkienės paroda „Juostos“ 

Edukacinė programa „Juostų audimas “ 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

sausis 
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2.  Eksponatų saugojimas ir apskaita;  

 

sausis - 

gruodis 

3.  Kvalifikacijos kėlimas.  

 

sausis - 

gruodis 

4.  Bendradarbiavimas su kitais muziejais. Organizuoti edukacines išvykas į 

muziejus. 

sausis - 

gruodis 

5.  Bendradarbiavimas su asociacija „Daugų kraštas“ ,su biblioteka sausis - 

gruodis 

6.  Tradiciniai renginiai: „Kaziuko mugė“. 

Gimnazijos bendruomenės darbuotojų kūrybinių darbų paroda. 

kovas 

7.  Surengti mokinių kūrybinių darbų parodą-mugę, skirtą Šv. Velykoms. Vykdyti   

edukacinę programą „velykinio paukštelio pynimas“. 

kovas - 

balandis 

8.  Surengti parodą ir pasirinktą edukaciją tradicinių gimnazijos renginių: šeimos 

dienai ir „Mirono kelias‘ metu 

gegužė 

9.  Edukacinė programa „Vilnos vėlimas“ spalis 

10.  Edukacinė programa „Adventinio vainiko pynimas“. lapkritis 

11.  Surengti mokinių kūrybinių darbų proginę parodą-mugę, skirtą Šv. Kalėdoms. 

Vykdyti edukacinę programą „Kalėdinio žaisliuko gamyba“. 

gruodis 

____________________________________ 

 

Parengė 

 

Rasa Aleksandravičienė 
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3 priedas 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS 

 

MOTYVACIJA: AŠ ŠAUNUS, NES AKTYVUS! 

UŽDAVINIAI: 

 Stiprinti pasididžiavimą savo gimnazija, didinti atsakomybę už jos prestižą; 

 Inicijuoti mokinių dalyvavimą pilietiškumo, aktyvią gyvenimo poziciją skatinančiose veiklose; 

 Suaktyvinti bendradarbiavimą su kitų mokyklų mokinių savivaldomis; 

 Spręsti įvairias problemas, aptarti ugdymosi pasiekimus, lankomumo bei drausmės klausimus; 

 Įgyvendinti jaunimo iniciatyvų, mainų ir demokratiškumo projektus. 

Eil.  

Nr. 

Numatoma veikla Laikas Dalyviai Atsakingi 

I. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1. MT posėdžiai mokinių tarybos 

sudėties pakoregavimo, darbo 

planavimo, sprendimų priėmimo, 

renginių organizavimo ir kitais 

klausimais 

1kartas į 

mėn. 

MT organizacinė 

grupė 

Mokinių 

prezidentas 

G. Gudaitytė 

A. Ivanauskaitė 

2. Klasių seniūnų sueigos 

(lankomumas, drausmė, renginių 

organizavimas ir kiti klausimai 

metų 

eigoje 

MT, klasių 

seniūnai 

G. Gudaitytė 

3. Apvaliojo stalo diskusijos 

1) Susitikimas su gimnazijos 

skyriaus mokiniais. 

2) Susitikimas su mūsų gimnazijos 

mokiniais 

1 kartą į 

pusm. 

Pagal diskusijos 

temą ir būtinybę 

dalyvauja MT 

nariai, klasių 

seniūnai, 

mokytojai, 

psichologas, 

socialinis 

pedagogas ir kt. 

G.Volungevičienė 

 

G. Gudaitytė 

 

Mokinių savivalda 

4. Uniformų dėvėjimo patikrinimo 

akcijos 

1 kartą į 

mėnesį 

5-8, I-IV g klasių 

mokiniai 

G. Gudaitytė 

klasių seniūnai 

5. 

 

 

Dalyvavimas mokytojų, gimnazijos 

tarybos posėdžiuose 

Pagal 

poreikį 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

MT nariai 

Išrinkti atstovai 

6. Ryšių su kitų mokyklų 

savivaldomis užmezgimas, 

susitikimų organizavimas 

m.m. 

eigoje 

Mokinių savivalda E. Dirsė 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

1. 2017 m. Mokinių tarybos veiklos 

analizė. 2018 m. veiklos plano 

sudarymas. 

Sausis MT organizacinė 

grupė. 

G. Gudaitytė 

 

G.Volungevičienė 

2. Abiturientų šimtadienis Vasario 

9d. 

IV, IIIg klasių 

Mokiniai 

IIIag 

L. Karašauskienė 

3. Šv. Valentino diena Vasario 

14 d. 

8, I-IVg klasių  

mokiniai 

Iag 

S. Vitkauskienė 

 

4. Protmūšis „Apie Lietuvą“ 

 

Kovo12 d. 1 – 8, I-IV g. 

Klasės 

5a 

R. Juonienė 
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5. Spalvų savaitė 

 

Kovo 

26-29 d. 

5-8 kl. 

mokiniai 

6a klasė 

S. Juškevičienė 

6. „Crazy day“ Kovo 30d. 5-8, I-IVg kl. 

mokiniai 

8a klasės 

G. Ivanauskienė 

7. Diskusija su gimnazjų skyriaus 

mokiniais 

metų 

eigoje 

5-8, I-IIg klasių 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

8. Konkursas „Reklama savo 

mokyklai“ 

Balandis 5-8, I-IV klasių 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

9. Pilietinė akcija „Darom 2018“ Balandis 5-8,I-IIIg klasių 

mokiniai 

Organizacinė grupė 

10. Paskutinio skambučio šventė Gegužė IV klasių 

mokiniai, jų tėvai, 

mokytojai 

IIIag klasės 

L. Karašauskienė 

11. Šeimos diena Gegužės 

15d. 

Visų klasių 

mokiniai, tėvai, 

mokytojai 

 

Mokinių savivalda 

12. Pasaulinė dėkingumo diena Rugsėjo 

21d. 

5-8,I-IV klasių 

mokiniai 

Iag klasė 

G. Ivanauskienė 

13. Gimnazistų krikštynos Lapkritis I-IV gimnazijos 

Klasių mokiniai 

IVag klasė 

L. Karašauskienė 

14. Penktokų krikštynos Spalis 5-8 klasių 

mokiniai 

IIag klasė 

S. Vitkauskienė 

15. Mokinių savivaldos diena, skirta 

mokytojo profesinei šventei 

Spalis III-IVg klasių 

mokiniai 

IVag klasių 

mokiniai 

L. Karašauskienė 

16. Tolerancijos diena Lapkričio 

16d. 

5-8, I-IV kl. 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

17. Sveikinimosi diena Lapkričio 

21 d. 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

8a klasė 

V. Svinkūnienė 

III. PREVENCINĖ VEIKLA 

1. Dalyvavimas Olweus programoje, 

skirtoje patyčių prevencijai 

01-12 

mėn. 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

Prevencinio darbo 

grupė 

 

G.Volungevičienė 

IV. TIRIAMOJI VEIKLA 

1. Organizuojamų renginių kokybė Kiekvieną 

mėnesį 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

G. Gudaitytė 

2. Neformalaus švietimo poreikių 

tyrimas 

Gegužės 

mėn. 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

G. Volungevičienė 

IV. VIEŠIEJI RYŠIAI 

1. Renginių sklaida bei publikavimas Po 

renginių 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

Viešųjų ryšių grupė 

 

Parengė 

 

 

Mokinių prezidentas 

Gabija Gudaitytė 
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4 priedas 

STEAM DARBO GRUPĖS ATASKAITA 

 

 Respublikiniame Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos organizuojamame 

vaizdo klipų konkurse J. Bareikytė, R. Šupšinskaitė, R. Puzonas IIIag klasės mokiniai sukūrė animacinį 

filmuką „Aš balsuosiu (balsuočiau). O tu?!“ ir gavo Lietuvos Respublikos Vyriausios komisijos 

pirmininko Zenono Vaigausko pasirašytą padėką. Mokiniai praktiškai išbandė, kaip kurti animacinius 

filmus. 

Respublikiniame R. Harvudo vardo mokinių meninės raiškos konkurse gimnazijos mokiniai pristatė 

foto parodą „Kai AŠ esu TU". Teatrinukės K. Diksaitė (IIIag) ir G. Chaškauskaitė gilinosi į fotografijos 

subtilybes - šešėliavimą, dienos ir dirbtinio apšvietimo šviesos žaismą. 

Iag kl. pynimo, ugdymo karjerai būrelių išvyka į Vilnių. Dalyvauta edukacinėje „Lietuvos kino, teatro 

ir muzikos muziejaus“  programoje apie kino aktoriaus profesiją ir technines filmo garso takelio 

galimybes „Triukšmų įgarsinimas kino filmuose“. 

IIag klasės teatro pamokas lankančios mokinės Raimonda, Dominyka, Evelina, Laura ir Aušra dalyvavo 

Lietuvos kino centro konkurse „Dokumentika mokykloje", pateko į įvertintų filmų penketuką ir laimėjo 

specialaus paminėjimo prizą. Sukurtas filmukas Lietuvos kino centro konkursui dokumentika mokykloje 

„Ei, išjunk telefoną“. 

Gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte „Kino busas: filmų peržiūros". Projekto tikslas - skatinti 

moksleivius žiūrėti filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti jų vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, 

ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją bei supažindinti mokinius su kino 

profesijomis ir organizuoti kino peržiūras su diskusijomis įvairiose klasėse.  

Respublikinis Lietuvos kultūros tarybos, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvių etninės kultūros 

draugijos Kauno teritorinio padalinio organizuojamas apskritasis stalas „Etninė kultūra ir kinas“. LEKD 

KTP projekto „Lietuvių tautosakos atspindžiai vaikų ir jaunimo meninėse interpretacijose“ 

vaikų/jaunimo sukurtų interpretacijų tautosakos temomis, jų ištraukų ir dokumentinių siužetų peržiūra 

bei įvertinimas. Diplomas už išskirtinį originalumą. Austėja Ivanauskaitė Ibg, Inga Jakimavičiūtė Ibg, 

Gabija Gudaitytė Ibg, Ema Martinkutė Ibg, Eila Sakalauskaitė Ibg. Puikiai kritikų profesionalų įvertintas 

filmukas, kurį kurdamos mokinės ieškojo filmavimo įvairovės, šešėlių, muzikos parinkimo, montavimo 

galimybių. 

Vyko parodos ir edukacinės programos mokiniams: 

 velykinė paroda – mugė; 

 edukacinė programa „Velykinio paukštelio pynimas“ gimnazijos etnografiniame muziejuje 

„Dzūkų pirkia“; 

 muziejų lankymas ir dalyvavimas edukaciniuose užsiėmimuose, su amatininkais; 

 Lietuvos teatro, muzikos ir dailės muziejuje vyko edukacinis užsiėmimas - „Triukšmų 

įgarsinimas kino filmuose" ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje aplankyta paroda „Lietuvos 

tautodailininkų sąjungai – 50“; 

 Alovės amatų kiemelyje edukacinė programa „Duonos kelias iki stalo"; 

 edukacinis užsiėmimas „Juostų audimas“ gimnazijos etnografiniame muziejuje „Dzūkų pirkia“; 

 Trispalvės apyrankės pynimas gimnazijoje; 

 Edukacinis užsiėmimas „Gėlių pynimas“ gimnazijos etnografiniame muziejuje „Dzūkų pirkia“; 

STEAM gamtos mokslai: su Iab klasėmis išvyka į Mokslo ir inovacijų centro atidarymą, mokiniai 

susipažino su inovacijomis, galimybėmis ir gamtos mokslų būtinybe; 

su IIg klase išvyka į Alytaus kolegiją susipažinti su specialybėmis, kurioms reikia tiksliųjų mokslų; 

vyko integruota fizikos, chemijos pamoka „Rūgštys“. Jungtos grandines su įvairiais vaisiais ir 

daržovėmis, tirta jų įtampa; 

8a klasės ilgalaikis tyrimas „Garsumo tyrimas įvairiose mokyklos vietose“; 

Vyko tyrimai: „Atmosferos slėgio tyrimas ir patvirtinantys bandymai“ (Ibg klasė) „Šilumos perdavimo 

tyrimas ir bandymas“ (Ibg klasė), „Lifto veikimo principas ir jo iliustracijos modelio kūrimas“ (Ibg 

klasė);  „Elektromagneto veikimo principas ir jo gamyba“ (Iag klasė), trumpalaikis tyrimas 

„Vaivorykštės gavimas ir jos susidarymo principo aiškinimasis“ (7 klasė) 
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Organizuotos išvykos į miesto parką „Medžių ir krūmų įvairovė“, išvyka į medžio apdirbimo įmonę 

„Kopainė“, išvyka „Pavasarį žydintys augalai“. Vyko ilgalaikiai projektai: konkursui „Mūsų 

eksperimentas“ – „Pakuotės įtaka duonos pelėsio augimui“; 

„Pynimas iš vytelių. Kokia mediena tinkamiausia“; oro užterštumo tyrimas kerpių metodu (8 klasė) 

Būrelio Jaunieji gamtos bičiuliai tyrimas „Daržas ant palangės“, „Sėklų dygimas. Kviečiai“; „Avokado 

sėklų daiginimas“. 

 Trumpalaikiai projektai: „Medžių aukščio ir amžiaus nustatymo būdai“, „Vandens ir 

maisto medžiagų tekėjimas vandens indais“, „Fermentų veikla“, „Augalinių ir gyvulinių ląstelių 

lyginimas“, „Paukščio plunksnų sandara“, „Pravažiuojančių pro mokyklą autotransporto priemonių 

greičių nustatymas“, „Įvairūs gaivieji gėrimai“. 

 

Parengė 

Informacinių technologijų mokytojas  

 

Alfonsas Každailis
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                    5 priedas 

                                                                           ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA   

                          SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO PLANAS 

                        2018 METAMS 

Tikslas:  

Vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija, socialinių įgūdžių ugdymas, vaikui reikalingų socialinių paslaugų suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai 

augančio žmogaus socializacijai ir pilietinei brandai (Kvietkienė G. 2003).. 

Uždaviniai: 

1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių pamokų nelankymo, nepatenkinamo mokymosi, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, emocijų ir elgesio, 

bendravimo su aplinkiniais ir kt. problemas; 

2. Dalyvauti gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbe, siekti, kad būtų užtikrinta saugi ir sveika mokinių socializacijos aplinka; 

3. Rinkti informaciją, susijusią su vaiko gerove, analizuoti, daryti išvadas, priimti tinkamus sprendimus, konsultuoti gimnazijos bendruomenės narius įvairiais 

su vaikų teisėmis ir jų pažeidimus susijusiais klausimais; 

4. Nuosekliai ir nuolat nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu, kitais pagalbos vaikui specialistais, klasių 

auklėtojais, mokytojais, tėvais;   

5. Vykdyti socialinės paramos mokiniams teikimo priežiūrą;  

6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kartu organizuoti prevencinį darbą; 

7. Bendradarbiaujant su klasių auklėtojais, mokytojais rengti įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei vaikų adaptacijai visuomenėje ir vaikų 

socializacijai; 

8. Rūpintis gyvenimo ir ugdymo sąlygomis, elgesiu, socialine adaptacija tų vaikų, kurie turi specialiųjų poreikių bei yra iš šeimų, priklausančių rizikos grupėms; 

Pagrindinės veiklos kryptys: 

1. Individualus darbas su mokiniais; 

2. Darbas su mokinio šeima; 

3. Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, mokytojais, darbas grupėse ir komandose; 

4. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis; 

5. Užimtumo ir prevencinės veiklos organizavimas; 

6. Tiriamoji veikla; 

7. Kvalifikacijos kėlimas; 

8. Kita veikla. 

Sėkmės kriterijai ir laukiami rezultatai: 

Užtikrintas mokinių saugumas, mažėjantys patyčių atvejai, veiksmingas ir efektyvus problemų, susijusių su vaiko gerove sprendimas. 

Socialinio pedagogo darbo laikas: 

Pirmadieniais, antradieniais:   8.00-15.30   penktadieniais: 8.00-15.00 

trečiadieniais, ketvirtadieniais:  7.45-16.00  pietų pertrauka:   12.30-13.00 
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DARBO PLANAS 2018  METAMS 

 

VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA DARBO FORMOS IR BŪDAI VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNERIAI 

Individualus darbas 

su mokiniais 

Mokinių priėmimas, konsultavimas darbo 

valandomis.  

Darbo dokumentacijos tvarkymas, 

susitikimų žurnalo pildymas 

2018 m. Klasių auklėtojai, 

mokytojai 

Susipažinimas su naujai atvykusiais 

mokiniais, reikalingos pagalbos 

numatymas ir teikimas 

Individualūs pokalbiai Iki 2018 m. spalio 

mėn. arba mokslo 

metų eigoje 

Klasių auklėtojai, 

psichologė, seniūnija 

Mokinių lankomumo ir elgesio 

pamokose, pasiruošimo pamokoms 

stebėjimas  

Mokinio elgesio stebėjimas pamokose, 

individualūs pokalbiai 

2018 m. esant 

reikalui  

Mokytojai, klasių 

auklėtojai,  

Individualios konsultacijos, pokalbiai su 

linkusiais tyčiotis, turinčių elgesio, 

socialinės adaptacijos  problemų, žalingų 

įpročių turinčiais ar kitais padidinto 

dėmesio turinčiais mokiniais 

Pokalbiai su mokytojais. Probleminių 

mokinių stebėjimas pertraukų, pamokų, 

renginių metu.  

Mokslo metų 

eigoje. Pagalbą 

mokiniams 

vertinti kiekvieną 

savaitę 

Psichologė, klasių 

auklėtojai 

Fiksuoti mokinių taisyklių pažeidimus, 

patyčių atvejus, analizuoti netinkamo 

elgesio atvejus, priežastis, numatyti 

pagalbą mokiniui (-iams) 

Pranešimų, paaiškinimų registravimas 

žurnale, pranešimų apie patyčias formų 

pildymas 

Mokslo metų 

eigoje.  

Mokytojai, klasių 

auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Darbas su mokiniu, kai jo elgesys 

įvardijamas kaip netinkamas 

Individualios socialinės konsultacijos 

tinkamos elgesio klausimais  

2018 m. iškilus 

problemai 

Psichologė 

Individualus darbas su daugiausia 

praleidusiais nepateisintų pamokų, 

linkusiais vėluoti į pamokas mokiniais, 

stebėti pamokų lankomumą, aiškintis 

nelankymo priežastis 

Individualūs pokalbiai su mokiniu, 

klasės auklėtojais. Ataskaitų Alytaus r. 

sav. švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatorei 

rengimas 

Mokslo metų 

eigoje, kiekvieno 

mėnesio 

pabaigoje 

Klasių auklėtojai 

Dirbti su spec. poreikių mokiniais, 

kuriems reikalinga soc. pedagogo 

pagalba 

Individualus darbas pagal socialinių 

įgūdžių formavimo programą 

Mokslo metų 

eigoje, remiantis 

specialistų 

rekomendacijomis 

Psichologė, logopedė, 

klasių auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA DARBO FORMOS IR BŪDAI VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNERIAI 

Kiekvienam socialinių, elgesio problemų 

turinčiam mokiniui vesti bylą ir laikyti 

joje informaciją apie naudotas poveikio 

priemones bei teikiamą pagalbą 

Dokumentacijos pildymas, 

bendradarbiavimas su partneriais 

sudarant pagalbos planą  

2018 m. Klasių auklėtojai, 

psichologė, seniūnijos 

socialiniai darbuotojai 

Darbas su mokinio 

šeima 

 

 

 

Tėvų priėmimas, konsultavimas. 

Susitikimų su kitais specialistais 

organizavimas 

Individualūs pokalbiai su tėvais. 

Reikalui esant rekomenduoti kitus 

specialistus 

2018 m. Psichologė, seniūnijos 

socialiniai darbuotojai 

Ryšių su mokinių tėvais palaikymas.  Pokalbiai telefonu, laiškų, pranešimų 

siuntimas informacijos į el. dienyną, 

talpinimas, susitikimai gimnazijoje 

2018 m. Klasių auklėtojai 

Darbo su šeima sutarčių sudarymas  Bendro darbo plano, susitarimų 

sudarymas raštu 

2018 m. esant 

poreikiui  

Klasių auklėtojai, 

psichologė 

Informacijos apie socialinės rizikos 

šeimas analizė, šių šeimų stebėsena 

Pokalbiai su seniūnijos socialinėmis 

darbuotojomis, gautos informacijos 

analizė, lankymasis šeimose 

2018 m. pagal 

mobilios grupės 

darbo grafiką 

Seniūnija  

Lankymasis šeimose, kuriose tėvams 

kyla įvairių vaikų priežiūros ir auklėjimo 

problemų, šių šeimų socialinės padėties 

įvertinimas 

Pokalbiai su klasių auklėtojais, tėvais, 

mokiniais 

2018 m., gavus 

informaciją ir 

suderinus su 

mobilia grupe 

Seniūnija, klasių 

auklėtojai 

Informuoti šeimą apie teikiamą 

pedagoginę, psichologinę, socialinę 

pagalbą ir jų gavimo galimybes 

Individualūs pokalbiai, informacijos 

pateikimas el. dienyne, gimnazijos 

tinklapyje 

Mokslo metų 

pradžioje arba kai 

kreipiasi tėvai 

Psichologė, logopedė 

Pagalba sprendžiant socialinės paramos 

klausimus 

Konsultavimas, reikalingos 

informacijos teikimas 

2018 m. Soc. paramos skyriaus, 

seniūnijų soc. 

darbuotojai 

Teikti pagalbą tėvams krizių atvejais Konsultavimas, informavimas, emocinis 

palaikymas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Vaiko gerovės komisija 

Bendradarbiavimas 

su klasės vadovais, 

mokytojais 

Nustatyti mokinius, priklausančius 

rizikos grupei  

Sąrašų sudarymas ir tikslinimas, 

teikiamos pagalbos analizavimas, 

koregavimas 

2018 m. sausio ir 

rugsėjo mėn. 

Klasių auklėtojai, 

seniūnija, psichologė 
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Pagalba klasių auklėtojams, diegiant 

Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistemą (OPKUS) teikimas  

Dalyvavimas Olweus programos 

koordinacinio komiteto veikloje, 

programos koordinavimas ir 

konsultavimas 

2018 m.  Klasių auklėtojai 

Moksleivių socialinių – pedagoginių 

problemų, socialinės paramos skyrimo 

klausimų sprendimas 

Bendradarbiavimas, pokalbiai su klasių 

auklėtojais 

2018 m. Klasių auklėtojai, soc. 

paramos skyriaus 

darbuotojai, Alytaus r. 

sav. VTAS 

Informacijos apie mokinių elgesį, 

padarytus teisės pažeidimus, jų tėvų 

apsilankymus gimnazijoje teikimas 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais, gimnazijos administracija 

 2018 m. Klasių auklėtojai, 

gimnazijos 

administracija 

Informacijos apie nelankančius mokyklos 

mokinius rinkimas ir pateikimas į 

NEMIS 

Bendradarbiavimas su seniūnijomis 2018 m. sausio 

mėn. 

Seniūnijų darbuotojai, 

klasių auklėtojai 

Organizuoti susitikimus, konsultacijas su 

kitais specialistais, dalyvauti klasių 

valandėlėse 

Pokalbiai telefonu, raštų rengimas ir 

siuntimas specialistams 

Pagal atskirą 

grafiką arba esant 

reikalui 

Gimnazijos 

administracija 

Informacijos apie rizikos grupės 

moksleivius rinkimas, socialinės 

pagalbos poreikio nustatymas  

Individualūs pokalbiai, konsultacijos, 

lankymasis namuose 

Mokslo metų 

eigoje, esant 

reikalui ir 

suderinus su 

klasių auklėtojais, 

seniūnija 

Klasių auklėtojai, 

seniūnija 

Pagalba mokytojams esant netinkamam 

mokinio elgesiui 

Lankymasis pamokose, naudoti 

poveikio priemones, numatytas ŠMM 

ministro 2012-08-28 įsakyme Nr. V-

1268 

Esant reikalui 

arba kviečiant 

auklėtojams, 

mokytojams 

Klasių auklėtojai, 

mokytojai, gimnazijos 

administracija 

Gimnazijos vadovų informavimas apie 

iškilusias problemas, numatomas veiklas 

Informacijos pateikimas pasitarimų 

metu 

Kartą per savaitę 

reikalui esant – 

nedelsiant 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“ veikloje 

Veiklų numatymas ir jų registravimas 

internete 

2018 m. kovo 

mėn. 

Klasių auklėtojai 
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Užimtumo ir 

prevencinės veiklos 

organizavimas 

 

 

 

 

 

 

Priemonių, numatytų  VGK darbo plane 

įgyvendinimas  

Medžiagos rinkimas, analizė, 

dalyvavimas komisijos posėdžiuose, 

ataskaitų rengimas 

2018 m. Gimnazijos 

administracija, VGK 

nariai 

Organizuoti susitikimus su kitų 

institucijų atstovais prevencijos, karjeros 

ugdymo ir kitomis temomis  

Pokalbiai telefonu, raštų rengimas ir 

siuntimas 

Mokslo metų 

eigoje pagal 

gimnazijos 

mėnesio darbo 

planą 

Gimnazijos 

administracija, klasių 

auklėtojai 

Pagalba klasių auklėtojams, neformaliojo 

ugdymo būrelių vadovams, organizuojant 

mokinių užimtumą, kuriant mokinių 

vasaros užimtumo programas 

Vasaros užimtumo plano veiklų 

numatymas, supažindinimas su 

skelbiamais konkursais, dalyvavimas 

numatytose veiklose 

2018 m. gegužės-

birželio mėn. 

Klasių auklėtojai, 

neformaliojo ugdymo 

būrelių vadovai 

Mokinių supažindinimas su  tvarkos 

taisyklėmis, pareigomis, teisėmis ir 

atsakomybe 

Individualūs pokalbiai, dalyvavimas 

klasių valandėlėse 

2018 m. rugsėjo – 

spalio mėn. arba 

pagal poreikį 

Klasių auklėtojai 

Tiriamoji veikla Mokinių adaptacijos tyrimas Apklausa  Mokslo metų 

eigoje, pagal 

atskirą planą 

Klasių auklėtojai, 

psichologė 

OLWEUS tyrimas apie patyčias 

gimnazijoje ir skyriuose 

 

Internetinė apklausa 2018 m. lapkričio 

– gruodžio mėn. 

Gimnazijos 

administracija, skyrių 

vedėjos 

I-IVg kl. mokinių pamokų lankomumo 

tyrimas  

Anketinė apklausa Mokslo metų 

eigoje 

Klasių auklėtojai 

Kvalifikacijos 

kėlimas 

 

Tobulinti praktinio darbo įgūdžius  Dalyvauti seminaruose, kursuose, 

konferencijose 

Pagal atskirą 

grafiką 

Gimnazijos 

administracija 

Tobulinti darbą patyčių prevencijos 

srityje 

Dalyvauti programų „paauglystės 

kryžkelės“ ir „Raktai į sėkmę“ 

mokymuose 

2018 m. gegužės 

mėn. 

Gimnazijos 

administracija 

Domėtis socialinio pedagogo darbo 

naujovėmis 

Dokumentų analizė, metodinės 

literatūros studijavimas 

Mokinių atostogų 

metu 

 

Konsultavimasis su kolegomis, 

dalinimasis gerąja patirtimi 

Dalyvavimas rajono soc. pedagogų 

metodinio būrelio pasitarimuose 

Mokslo metų 

eigoje 

Rajono soc. pedagogų 

metodinis būrelis  
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Bendradarbiavimas 

su kitomis 

institucijomis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su Alytaus r. sav. 

VTAS, Alytaus apskr. VPK, Daugų 

seniūnija sprendžiant socialinės rizikos 

šeimų socialines problemas, mokinių 

pamokų nelankymo, netinkamo elgesio 

gimnazijoje atvejus 

Pokalbiai telefonu, el. laiškų rašymas, 

raštų rengimas ir siuntimas, specialistų į 

VGK posėdžius kvietimas 

Iškilus problemai 

arba gavus 

informaciją  

Klasių auklėtojai 

Dalyvavimas kartu su seniūnijos 

darbuotojais mobiliosios grupės bendroje 

veikloje sprendžiant vaikų gerovės 

klausimus 

Informacijos apie pastebėtas problemas 

gimnazijoje teikimas, šeimų lankymas, 

pasitarimai su seniūnijos socialiniais 

darbuotojais 

Mokslo metų 

eigoje. Veiklą 

peržiūrėti 

kiekvieną mėnesį 

Seniūnija 

Bendradarbiavimas su Alytaus r. sav. 

VTAS, Alytaus apskr. VPK darbe 

vadovaujantis nauju Administracinių 

nusižengimų kodeksu (ANK), 

sprendžiant su vaikų teisėmis susijusius 

klausimus  

Konsultavimasis telefonu, informacijos 

raštu teikimas 

Pastebėjus arba 

žinant apie vaiko 

teisių pažeidimus 

arba nagrinėjant 

nepilnamečių 

padarytus 

nusižengimus  

Klasių auklėtojai, 

Alytaus apskr. VPK 

Bendradarbiavimas Alytaus r. socialinės 

paramos skyriumi, Daugų seniūnija 

sprendžiant socialinės paramos 

mokiniams skyrimo klausimus 

Pokalbiai telefonu, gautos 

dokumentacijos tvarkymas, išlaidų 

nurašymo aktų sudarymas ir pateikimas, 

duomenų į SPIS programą įvedimas 

2018 m. išlaidų 

nurašymo aktai 

teikiami 

kiekvieno 

mėnesio 

pabaigoje 

Klasių auklėtojai 

Bendradarbiavimas su maitinimo 

paslaugas teikiančia įmone 

Iškilusių klausimų aptarimas el. paštu, 

telefonu, valgyklos kontrolė, pastebėtų 

problemų aptarimas susitikimų su 

įmonės darbuotojais metu 

2018 m.  Gimnazijos 

administracija 

Informacijos apie nelankančius mokyklos 

mokinius rinkimas ir pateikimas į 

NEMIS 

Bendravimas su seniūnijų darbuotojais, 

informacijos rinkimas, pokalbiai 

telefonu 

2018 m. sausio 

mėn. 

Seniūnijų darbuotojai, 

klasių auklėtojai 

Ryšių su vietos bendruomene ir 

įvairiomis įstaigomis, užtikrinančiomis 

Kontaktų palaikymas su vykdomo 

projekto „Bendruomeniniai šeimos 

nariai“ koordinatoriais 

2018 m. Gimnazijos 

administracija 
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saugų ir pilnavertį vaiko vystymąsi 

palaikymas 

Kita veikla, darbas 

grupėse, komandose 

Informacijos teikimas  Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos į gimnazijos tinklapį, 

informacinį stendą talpinimas, ataskaitų 

sudarymas 

2018 m.  Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas strateginio, metinės veiklos 

planavimo darbo grupių veikloje 

Darbas darbo grupėse  2018 m. sausio 

mėn. 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės 

komisijos veikloje 

Reikiamos informacijos rinkimas, 

pateikimas komisijai 

Pagal atskirą 

grafiką 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

Ataskaitų, pranešimų rengimas Mokslo metų 

eigoje 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas OPKUS  koordinacinio 

komiteto veikloje 

Pokalbiai, susitikimai su programos 

instruktore, SPPC specialistais 

Mokslo metų 

eigoje 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas kitoje gimnazijos veikloje Reikiamos pagalbos teikimas, paieška, 

koordinavimas  

Mokslo metų 

eigoje, mokinių 

atostogų metu 

Gimnazijos 

administracija 

Dalyvavimas ugdymo karjerai 

koordinacinės grupės veikloje 

Darbas pagal numatytą grupės darbo 

planą 

Mokslo metų 

eigoje pagal 

numatytą grupės 

veiklos planą 

Gimnazijos 

administracija 

___________________________ 

 

Veikla metų eigoje gali būti keičiama, koreguojama. 

 

 

Parengė 

Socialinis pedagogas      

 

Giedrius Žemaitis 

 

 

 


