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PATVIRTINTA 

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono 

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-1 

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2019 metų veiklos planas sudarytas vadovaujantis 

gimnazijos strateginiu planu 2016-2019 m., 2017-2018 mokslo metais atlikto gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo medžiaga bei 2018 metų gimnazijos veiklos programos įgyvendinimo analize. 

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

tikslai ir uždaviniai 2019 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. 

 

2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

I. LYGINAMOJI SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

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

METUS 

 

Klasė 2016-09-01 

 Klasių 

komplektų 

skaičius 

Mokinių 

skaičius 

Priešmokyklinė 

grupė 

- - 

1 1 22 

2 2 27 

3 1 21 

4 1 17 
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5 1 18 

6 1 22 

7 1 26 

8 1 17 

I g 2 33 

II g 1 28 

III g 1 16 

IV g 1 21 

Iš viso 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 

 

 2018-09-01  

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

g 

Viso 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija 
– – 11 22 23 25 21 17 17 20 28 18 25 26 253 

Komplektai – – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
Alovės pagrindinio 

ugdymo skyrius 
4 3 6 3 4 6 6 9 6 10 4 9 – – 70 

Komplektai 1 1 1 1 1 1 1 – – 7 
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Makniūnų pagrindi-

nio ugdymo ir dau-

giafunkcis skyrius 
2 4 5 2 2 4 1 4 6 3 5 6 – – 44 

Komplektai 1 1 1 1 1 1 1 – – 7 
Daugų ikimokykli-

nio ugdymo skyrius 
52 12 –  – – – – – – 64 

Komplektai 3 1 – – – – – – – 4 
Venciūnų ikimo-

kyklinio ugdymo 

skyrius 
13 – – – – – – – – 13 

Komplektai 1 – – – – – – – – 1 
Iš viso  444 
Iš viso komplektų  31 

 

Keletas įžvalgų iš jūsų skyriaus skaičių dinamikos 

 

1.2. PEDAGOGŲ SKAIČIUS IR KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS 

 

Kvalifikacinės kategorijos 2018 m. 

(su skyriais) 

2017 m. 

(su skyriais) 

2016 m. 

Iš viso 80 84 36 

Mokytojų 9 12 3 

Vyresniųjų mokytojų 46 50 16 

Metodininkų 25 25 15 

ekspertų - 1 1 

neatestuotų - - 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  

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 m.m. 1-8, I-IV gimnazijos klasių 

metinio pažangumo palyginimas (%) 

 

 

100%

100%

98,90%

98% 99% 99% 100% 100% 101%

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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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%. 

2017-2018 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi – 32,9%, pagrindiniu lygiu – 

39,5%, patenkinamu lygiu – 25,3%, nepatenkinamu lygiu – 1%. 

 

II.1.2. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 m.m. 1-4 klasių metinio pažangumo palyginimas (%) 

 

  
 

 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. 

 2016-2017 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 27,5%, pagrindiniu lygiu – 34,5%, 

patenkinamu lygiu – 37,9% mokinių. 

 2017-2018 m.m. 1-4 klasėse aukštesniuoju lygiu mokėsi 31,8 %, pagrindiniu lygiu – 36,4%, 

patenkinamu lygiu – 31,8 % mokinių. 

 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 m.m. 5-10 klasių metinio pažangumo palyginimas (%) 

 

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

68,8% mokinių. 

 2016-2017 m.m. 5-10 klasėse labai gerai mokėsi 8,9 %, gerai– 30,4 %, patenkinamai– 

60,7% mokinių.  

 2017-2018 m.m. 5-10 klasėse labai gerai mokėsi 3,8 %, gerai– 37,7 %, patenkinamai– 

58,5% mokinių.  
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II.1.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 m.m. 1-10 klasių metinio pažangumo palyginimas (%) 
 

 
 

 Po papildomų darbų 2015-2016 m.m., 2016-2017 m.m. 1-10 klasių metinis 

pažangumas:2015-2016  - 100 %, 2016-2017 - 98%. 
  

 

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

IŠSILAVINIMĄ 2017-2018 M. M. 

 

 Pradinio 

išsilavinimo 

pažymėjimai 

Pradinio 

ugdymo 

individuali

zuota 

programa 

Pagrindini

o ugdymo 

(1 pakopa) 

pažymėji

mai 

Pagrindinio 

ugdymo 

individualiz

uota 

programa 

Pagrindi

nio 

ugdymo 

(II 

pakopos) 

pažymėji

mai 

Brandos 

atestatai 

Daugų Vlado 

Mirono gimnazija 

20 1 29 2 28 14 

Alovės 

pagrindinio 

ugdymo skyrius 

6 – 11 – 9 – 

Makniūnų 

pagrindinio 

ugdymo ir 

daugiafunkcis 

skyrius 

1 – 7 1 6 – 

Iš viso 27 1 47 3 43 14 

 

II.3. EGZAMINŲ IR PATIKRINIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

II.3.1. 2018 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 8 8 4 50 

2.  Istorija 5 5 2 40 

3.  Matematika 5 5 0 0 
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4.  Biologija 3 3 2 67 

5.  Užsienio kalba (anglų) 10 10 9 90 

6.  Užsienio kalba (rusų) 1 1 0 0 

7.  Informacinės technologijos - - - - 

8.  Chemija - - - - 

9.  Fizika 1 1 0 0 

10.  Geografija 2 2 0 0 

 

2018 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 6 0 0 

2.  Technologijos 6 6 6 100 

3.  Menai (dailė) 3 3 2 67 

4.  Menai (teatras) - - - - 

 

II.3.2. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 2018 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO 

ŽINIŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba ir 

literatūra 

28 28 8 29 

2.  Matematika 28 28 3 11 

 

II.3.4. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  

2018 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO ŽINIŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

1.  Lietuvių kalba ir 

literatūra 

9 9 4 44,4 

2.  Matematika 9 9 0 0 

 

II.3.5. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS 

2018 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO ŽINIŲ PATIKRINIMO REZULTATAI 

 
Eil.

Nr. 

Egzaminas Turėjo 

dalyvauti 

Dalyvavo Gavo 9 ir 

daugiau balų 

Gavo 9 ir daugiau 

balų procentais 

3.  Lietuvių kalba ir 

literatūra 

6 6 2 3,3 

4.  Matematika 6 6 0 0 

 

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

 

 Abiturientų 

skaičius 

Mokosi 

aukštosiose 

mokyklose 

 

Mokosi 

kolegijose 

 

Mokosi 

profesinėse 

mokyklose 

Mokosi 

kitur 

Kita 

veikla 
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2018 m. 14 21% 14% 36% 7% 21% 

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

2016 m. 34 17,6% 17,6% 41,2% - 23,6% 
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II.5.1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS  2018 METŲ LAIMĖJIMAI BEI 

PASIEKIMAI 

 

 Gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų, aktyviai dalyvavo rajono, respublikos 

varžybose, olimpiadose ir projektuose. 2018 m. pasiekta įvairių akademinių, sportinių, meninių 

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

  Istorijos laimėjimai ir pasiekimai. II-IVg klasės mokiniai su mokytoja V. Svinkūniene 

respublikiniame Euroscola konkurse  laimėjo I vietą bei kelionę į Strasbūrą. Ši mokinių komanda su 

mokytoja laimėjo miesto ir rajono mokinių Protmūšyje „EUROPOS BALSAS, EUROPOS 

PAVELDAS“ II vietą. II ag klasės mokinė 2018 metų XXVIII Lietuvos mokinių istorijos 

olimpiadoje „Vasario 16-osios ir kovo 11-osios Lietuva: valstybės atstatymo istorijos (1917–1922 

m. ir 1987–1993 m.)“ II etape užėmė III vietą. 

 Lietuvių kalbos  ir užsienio kalbų laimėjimai.   
Respublikiniame mokinių meninio skaitymo konkurse „Atrandu Vinco Mykolaičio-Putino poeziją” 

IIag klasės mokinė laimėjo I vietą. Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėtos I, II 

vietos. Alytaus r. savivaldybės bibliotekos organizuotame poezijos konkurse “Laukinės 

vaivorykštės” (skirtame poetei Onei Baliukonei) gimnazijos mokinės laimėjo I ir III vietas. 

Lietuvos mokinių 11-ų klasių anglų kalbos olimpiadoje (rajono etape) laimėtos I ir III vietos.  

 Matematikos, gamtos mokslų laimėjimai. Tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra“ laimėtos I, II ir III vietos. Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje (rajono etape) – I, 

II vietos.  

 Lietuvos mokinių chemijos olimpiadoje (rajono etape) laimėtos  visos prizinės vietos – I, II 

ir II. Lietuvos mokinių 66-osios fizikos olimpiados rajoniniame  etape – I, II vietos.  

 Rajoninėje geografijos olimpiadoje užimtos I ir III  vietos. Lietuvos mokinių  51-osios 

biologijos olimpiados rajoniniame ture užimtos I, II ir III vietos. 

 Dailės ir technologijų laimėjimai. 24-ojoje Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje (rajono 

etape) – I vieta. Respublikiniame piešinių konkurse ,,Legendų skrynią atvėrus” mokinei įteiktas 

laureato diplomas. Lietuvos mokinių technologijos olimpiadoje (rajono etape) laimėtos I ir II vietos. 

 Sportiniai pasiekimai. Rajoninės merginų tinklinio varžybos – I vieta. Rajoninės vaikinų 

krepšinio varžybos – II vieta. Rajoninėse lengvosios atletikos rudens kroso varžybose iškovotos I ir 

II vietos. Alytaus rajono lengvosios atletikos keturkovės varžybose laimėta II vieta. Estafetiniame 

bėgime “Mirono kelias” laimėta II vieta. Garbinga III vieta iškovota rajoninėse mergaičių kvadrato 

varžybose, rajono merginų krepšinio 3x3  varžybose  ir rajoninėse salės futbolo  3X3 varžybose. 

 Pradinių klasių mokiniai dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės organizuojamose sporto 

varžybose, konkursuose. Tarptautinis matematikos konkurse „Kengūra“ (Alytaus rajono 

savivaldybėje) užimta I, III ir IV vietos. Tarptautiniame KALBŲ konkure „Kengūra“ laimėtas 

sidabrinės ir oranžinės  kengūros diplomai. Tarptautiniame matematikos konkurse „Pangea 2018“ 

mokinė laimėjo I vietą. 1 ir 2 klasės mokiniai dalyvavo Konkurse „Policija vaiko akimis“, mokinių 

piešiniai įdėti į kalendorių. 

 Gausu įvairių pasiekimų bei laimėjimų teatro srityje: Nacionaliniame teatrų festivalyje 

„ŽODŽIAI 2018” mokiniams įteiktas  diplomas bei nominacija „Už svarbią misiją atliekantį teatrą 

ir puikų ansamblį”. Respublikinėje Tolerancijos Ugdymo Centre  „Tolerancijos mugė 2017“ įteikta 

padėka mokiniams už gimnazijos reprezentavimą. Respublikiniame projekte „Žydų literatūros 

puslapius atvertus“ gauta padėka už kūrybiškumą ir gimnazijos reprezentavimą respublikoje. 

Projekte „Mano kraštas – per 100 sekundžių“ gimnazistas sukūrė 100 sekundžių vaizdo apžvalgą po 

Daugus. Tarp paskelbtų 25  laimėtojų buvo ir mūsų gimnazija. Respublikiniame jaunimo vaizdo 

reportažų konkurse „Kadro nominacijos 2017“ IIIag klasės mokinys tapo laureatu ir gavo nominaciją 

„Už kūrybinius ieškojimus“.  

 Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „SIDABRO VAINIKĖLIS” regioninėje 

parodoje mokinė laimėjo III vietą. Suvalkijos ir Dzūkijos regionų mokyklų bei Šalies mokyklų 

muziejų apžiūroje laimėta III vieta. 
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 Mokomoji mokinių bendrovė Dzūkijos regiono mokomųjų mokinių bendrovių konkurse 

iškovojo III  vietą. Respublikiniame Marijampolės mokomųjų mokinių bendrovių konkurse 2018 

gimnazijos mokinių bendrovei įteikta Geriausios reklamos nominacija. Dzūkijos regiono mokomųjų 

mokinių bendrovių mugėje mokiniai  gavo nominaciją „Draugiškiausia aplinkai bendrovė“. 

 Jaunių choro merginos su mokytoja dalyvavo 2018 Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje 

„Vardan tos...” 

 Diplomais apdovanoti Nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso 

dalyviai, Tarptautinėje matematikos olimpiadoje „Kings“ dalyvavusi mokinė, Respublikiniame 

projekte „Kelionė po Lietuvą” dalyvavę mokiniai (jų sukurtas filmas apie Juozapavą buvo 

pripažintas geriausiu) bei mokiniai, dalyvavę Nacionaliniame Č. Kudabos geografijos konkurse.  

 

II.5.2. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS  2018 METŲ LAIMĖJIMAI BEI 

PASIEKIMAI 

 

 Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“ - I vieta Alytaus rajone, tarp 8 kl. mokinių,  

trys antros klasės mokiniai pateko į rajono dešimtuką, 5 kl. mokinys tarptautiniame matematikos 

konkurse KINGS surinko 100% visų taškų ir dalyvavo finale. Trys 4, 5, 10 kl. mokinai pateko į 

rudens semestro tarptautinio Kings anglų kalbos konkurso finalą.  

 Kultūros ministerijos organizuotame konkurse „Valstybę kuriame mes“ skyriaus 

bendruomenė kartu su seniūnija pateko tarp pretendentų laimėti nominaciją „Už kūrybiškumo 

ugdymą”. 

 Minint Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 25-ąsias metines, parengtas gerosios patirties 

straipsnis „Noriu augti sveikas“ knygai „Misija: vaikų sveikatos kompetencija“. 

 Popamokinės veiklos organizavimas. Per metus įvyko arti šimto įvairių renginių: minėjimų, 

konkursų, akcijų, varžybų. Labiausiai įsiminė ,,Pasikalbėjimai su Lietuva“, dešimtokų Šimtadienio 

ir Paskutinio skambučio šventės, Mažosios Velykėlės su močiute, ,,Šeimos delnuose“, Birželio 14-

osios minėjimas ,,Raktai nuo paliktų namų“, Turizmo diena ,,Įkvėpk gryno oro“, projekto ,,Gerumo 

tiltas“ veiklos – lauko klasės įrengimas, susitikimai su ,,Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyviu,  medžio 

drožėju, kalvystės meistru, su pratybose dalyvaujančiais ir skyriaus teritorijoje apsistojusiais kariais, 

bendri renginiai su seniūnija – Derliaus   šventė ir Kūčių vakarienė,  dalyvavimas   dviračių žygyje 

ir ,,Gimnazijos garbės“ renginyje. 

Šiemet skyriuje vyko rajoninis pradinių klasių mokytojų projektas ,,Pradinuko vasara“.  

 Parodos. Labiausiai įsiminė pradinių klasių mokinių darbų paroda ,,Prakalbinkim smėlį 

margučių raštuose“, atvirukų paroda ,,Vaikystės sagos ir…” bei netradicinių eglučių paroda. 

 Sporto renginiai: Bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu“ Alovėje ir Vilniuje, labdaros bėgimas 

„Gelbėkit vaikus“, mokinių ir mokytojų tinklinio varžybos, sporto šventė mokyklos bendruomenei, 

pradinukų sporto diena ,,Jeigu nori būti sveikas, tai sportuok“. 

 Pradinukų lyga – II vieta rajone, pradinukų šaškių turnyras – I vieta. Alytaus r. gimnazijų 

mergaičių gim. 2003m. ir jaunesnių futbolo varžybos – II vieta, Lietuvos mokyklų salės futbolo 

žaidynių “Ladygolas” Alytaus rajono savivaldybėje – I vieta, Lietuvos mokyklų salės futbolo 

žaidynių “Ladygolas” Alytaus rajono savivaldybėje – II vieta. 

 

II.5.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS 

2018 METŲ LAIMĖJIMAI BEI PASIEKIMAI 

 

 

 Dalyvauta matematikos konkurse „Pangea 2018“. 3 klasės mokinys sėkmingai vasario 

mėnesį įveikęs I-ąjį etapą (geriausias rezultatas tarp trečiokų Alytaus apskrityje), pateko į II-ąjį 

(respublikinį) etapą, kur buvo stipriausias savo apskrityje bei pasiekė penktąjį rezultatą tarp Lietuvos 

trečiokų.  

 Dalyvauta konkurso OLYMPIS 2018 pavasario sesijoje. Matematika: du II laipsnio diplomai 

ir vienas  III laipsnio diplomas. Lietuvių kalba: du I laipsnio diplomai ir vienas II laipsnio diplomas. 
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 Biologija: du  I laipsnio diplomai ir vienas III laipsnio diplomas. Anglų kalba: vienas III 

laipsnio diplomas ir du  II laipsnio diplomai. 

 Dalyvauta konkurso OLYMPIS 2018 rudens sesijoje. Matematika: du III laipsnio diplomai. 

Lietuvių kalba: trys I laipsnio diplomai, du II laipsnio diplomai ir vienas III laipsnio diplomas. 

Biologija: du I laipsnio diplomai ir trys II laipsnio diplomai ir du III laipsnio diplomai. Istorija: vienas 

III laipsnio diplomas. Anglų kalba: du I laipsnio diplomai, du II laipsnio diplomai ir du III laipsnio 

diplomai. Informacinės technologijos: vienas III laipsnio diplomas.  

 Dalyvauta „Kengūra 2018“ konkurse. 2 vieta tarp rajono šeštokų ir 3 vieta tarp rajono 

šeštokų. 2 kl. mokinys - 3 vieta Alytaus rajono savivaldybėje, 3 kl. mokinys - 1 vieta Alytaus rajono 

savivaldybėje, 3 kl. mokinė - 2 vieta Alytaus rajono savivaldybėje.  

 Tradicinis krepšinio turnyras, skirtas Laisvės gynėjų dienai,  rajono gimnazijų skyrių 

komandos - I vieta (taurė, medaliai, diplomas).  

 Krepšinio turnyras 3x3, skirtas kovai prieš patyčias Butrimonių gimnazijos Punios 

pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje - I vieta (taurė, medaliai, diplomas).  

 Alytaus rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybos gimnazijų skyriai - III vieta 

(medaliai, diplomai).  
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III. 1. 2018 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

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. 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos 

priemonės 

Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

1. Gerinti pamokos 

kokybę 
 

1. Organizuojami 

seminarai apie šiuolaikinę 

pamoką 

80 proc. mokytojų 

dalyvaus seminaruose ir 

įgytas žinias pritaikys 

pamokose. 

 

Siekdami pažangos, vedami noro tobulėti įvairių dalykų pedagogai 

dalyvavo organizuotuose metodiniuose renginiuose, įvairiuose 

seminaruose, konferencijose. Mokykla, siekdama inicijuoti ir vykdyti 

kokybinius pokyčius savo organizacijoje, prisijungė prie projekto 

„Lyderių laikas 3“. Vyko LL3 seminarai, kuriuose dalyvavo 

gimnazijos vadovai ir pedagogai: 

 Refleksijos metodai; 

 Kolegialus grįžtamasis ryšys; 

 Mokytojų ir mokinių įgalinimas; 

 Praktiniai metodai pradinukams; 

 Vidurinio ugdymo koncentras – praktinių metodų taikymas; 

 Vadovo ir komandos bendradarbiavimo (komunikacijos) 

organizavimas; 

 Ugdymas netradicinėse aplinkose. 
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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. 

Gimnazijos mokytojai vedė atviras pamokas pagal sudarytą 

tvarkaraštį. 

Pastebėta, kad teigiamą poveikį mokymuisi daro aktyvi, tinkamai 

organizuota veikla pamokose, kai mokymosi procese panaudojami 

aktyvaus mokymosi metodai, padedantys veiksmingai bendrauti. 

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. 

Naudojant „Pamokos studijos“ metodą buvo suteikta galimybė 
pamoką reflektuoti, pritaikyti mokiniui, sudarant galimybę plėsti 
įtraukųjį ugdymą. Šį metodą išbandė kai kurie mokytojai. 

Pamokos studijos metodas davė galimybę stebėti kelių mokinių 
individualų mokymąsi pamokoje. Vyko mokytojų bendradarbiavimas. 
 

 4. Metodinėje taryboje 

aptariama pamokų kokybė, 

ją lemiančios galimybės ir 

pasekmės 

 

Organizuojamos 

metodinės veiklos, 

pasitarimai, kviečiami 

lektoriai. 

Aptariant pamokų kokybę metodinėje taryboje nutarta, kad iškeltas 

tikslas: Ugdymo tobulinimas individualizuojant ir diferencijuojant 

mokinių veiklą, buvo įgyvendintas ugdant mokinių bendrąsias 

kompetencijas siekiant individualios mokinio pažangos. 

Ugdomoji veikla pamokose strategiškai planuota (mokymo ir 

mokymosi strategijos, metodologinis pamokos pamatas, įvairių 

mokymo(si) metodų dermė, tikslingas planavimas) orientuojant į 

individualizavimą ir diferencijavimą. Siekiant pamokos kokybės MT 

buvo priimtas nutarimas pamokose naudoti ,,mąstymo žemėlapius”, 

vesti pamokas netradicinėse erdvėse.  
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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. 

Atsižvelgiant į konkrečią mokinių veiklą, skatinančią mokinių 

mokymąsi bei ugdymąsi, Tiksliųjų ir gamtos  metodinės grupės 

susirinkimuose aptarta, kaip ir kokiais metodais bus siekiama, nutarta 

daugiau dėmesio skirti mokinių savarankiškam mokymuisi pamokoje, 

darbui grupėse bei darbui porose. 

Visi abiturientai išlaikė valstybinį matematikos brandos egzaminą. 

 

6. Pamokų tvarkaraščio, 

kontrolinių darbų ir namų 

darbų derinimas 

Padidės mokinių 

motyvacija, pasiskirstys 

mokymosi krūvis.  

Tvarkaraštis sudaromas pagal galimybes mokytojų darbo ir 

atsižvelgiant į higienos normas. Kontroliniai darbai rašomi pagal 

patvirtintą tvarką ,,Atsiskaitomųjų darbų rašymo reglamentavimo 

tvarkos apraše”: 1 kontrolinis darbas per dieną, fiksuojamas el. 

dienyne. Paskutinę pusmečio savaitę kontroliniai darbai nerašomi. 

7. Edukacinės - pažintinės 

išvykos, programos 

Mokymo procesas taps 

įdomesnis, keisis 

edukacinės erdvės.  

Pamokos netradicinėse erdvėse: Daugų apylinkėse, lauko klasėje, 

gimnazijos muziejuje, katilinėje, poliklinikoje, seniūnijoje, vaistinėje, 

bibliotekose, Alytaus, Varėnos, Kauno kino teatruose, Bažnytinio 

paveldo muziejuje-Bernardinų ansamblyje šv. Juozapo kunigų 

seminarijoje. 

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. 

 

 

 

Sekėme ir fiksavome asmeninę mokinių pažangą: patobulinta 

Asmeninės pažangos anketa. Asmeninės pažangos anketos paskirtis – 

padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, priimti 

sprendimus dėl tolesnių veiksmų stiprinant savo gebėjimus. 

Organizuoti susitikimai „Tėvai-mokinys-klasės auklėtojas“, kurių 

metu aptarta vaiko individuali pažanga. Įvyko 90 proc. organizuotų 

susitikimų. 
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2. Skirti papildomų 

valandų 

motyvuotų mokinių 

ugdymui: paruošimas 

olimpiadoms, konkursams, 

projektams 

Mokyklos mokiniai 

dalyvaus rajono, šalies 

konkursuose bei 

olimpiadose, laimimos 

prizinės vietos.  

Mokiniai aktyviai dalyvavo konkursuose, olimpiadose, varžybose: 

užėmė prizines vietas rajone ir respublikoje. Laimėtos dvi I-osios 

vietos tarptautiniame „Kengūros“ konkurse, dvi I-osios vietos 

respublikiniuose konkursuose, trylika I vietų – rajoninėse olimpiadose, 

varžybose, konkursuose; keturiolika  II vietos laimėjimų; septyniolika 

III vietos laimėjimų rajoniniuose konkursuose; 

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. 

Tėvų susirinkimai – diskusijos vyko atskirose klasėse. 

4. Kolegialus stebėjimas 

,,Kviečiu kolegą” tema 

,,Individualizavimas ir 

diferencijavimas 

pamokose” 

Stebėdami, 

konsultuodami ir 

analizuodami vieni kitų 

pamokas, dalinsis gerąja 

patirtimi, pagerins 

ugdymo kokybę. 

Vykdant stebėjimą, naudojome ,,Pamokos studijos” metodą. Tai 
pasidalintos lyderystės praktikos pamokoje galimybė, šansas sutelkti 
jėgas siekiant tikslo- sukurti pamoką iš kurios vaikas ir mokytojas 
išeina besišypsantys. Pamokos studijos metodas naudingas, kaip 
kolegialaus pamokos planavimo įrankis, mokinių motyvacijos ir 
darbo pamokoje stebėjimas ir aptarimas su kolegomis. 

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. 

Dalyvauta: 

Viktorina Signatarų namuose „Kelias į Vasario 16-ąją“. 

Viktorina LR Seime „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. 

Organizuota:  

Mokinių konferenciją „Vasario 16-ji: asmenybės, įvykiai, vietos 

Alytaus rajone“ 

Mokinių projektiniai, tiriamieji, kūrybiniai įvairių dalykų darbai (Iag, 

IIag) 
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6. Pamokose sistemingai  

skirti individualizuotas  

užduotis gabiems,  

turintiems mokymosi 

motyvaciją mokiniams 

 

Metodinėse grupėse 

pasidalinta darbo su 

gabiais mokiniais 

patirtimi – ši veikla 

užfiksuota metodinių 

grupių 

protokoluose. Ne mažiau 

kaip 30 proc. pamokų 

bus pateikiamos 

užduotys gabiems 

mokiniams. 

Darbas su gabiais mokiniais orientuotas į mokinių paruošimą 

olimpiadoms, konkursams, viktorinoms, dalyvavimą juose. 

7. Nustatyti naujai priimtų 

į gimnaziją mokinių 

poreikius 

 

Atsižvelgiant į mokinių 

poreikius pakoreguotas 

ugdymo planas, teikiama 

švietimo pagalbos 

specialistų pagalba.  

Atliktas 1-os klasės mokinių adaptacijos tyrimas, kalbėtasi su naujai 

atvykusiais į gimnaziją mokiniais nustatyti jų poreikiai ir lūkesčiai. 

8. Organizuoti pagalbą 

ugdymosi sunkumų 

turintiems mokiniams 

 

Turintys mokymosi 

sunkumų mokiniai gaus 

reikalingą, sistemingą 

pagalbą 

koreguojant mokymosi 

spragas ir sprendžiant 

ugdymo proceso 

problemas.  

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams teikiama konsultacinė 

mokytojų pagalba, 3 mokiniams turintiems didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių teikiama pedagogo padėjėjo pagalba 

 

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 

Praėjusiais mokslo metais buvo kreipiamas dėmesys į pamokų 

kokybės gerinimą organizuojant patirtinį, realiu pasaulio pažinimu 

pagrįstą ugdymą. Mokytojai organizavo netradicines ir edukacines 

pamokas už klasės sienų, vykdė projektines veiklas. 

Vyko konferencija. Kiekviena klasė pristatė tyriminio darbo 

rezultatus.1a klasė- svogūnų ant palangės auginimas, 2a klasė - „ 

Velykų žolytė“ skirtingos rūšies žemėje,3 klasė- orų stebėjimo 

kalendorius, 3b klasė- Olyziukas, 4a klasė - spalvotos gėlės.  
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mokinių konkursas 

„Žiniukai“. 

 

Dalyvauta konkursuose „Kengūra“ „Pangėja“, mokiniams 

diferencijuojamos užduotys pamokose. 

10. Neformalaus švietimo 

programų atnaujinimas, 

mokinių komplektavimas 

Atliekamas mokinių 

neformalaus švietimo 

poreikių tyrimas, 

išsiaiškinamos mokinių 

mėgiamos veiklos. 

Atsiranda naujos 

neformaliojo švietimo 

programos. 

Atliekamas mokinių neformalaus švietimo poreikių tyrimas, 

įgyvendinamos naujos neformaliojo švietimo programos 

(„Aplinkosauga“, „Grikinukas“), vykdomas neformalusis vaikų 

švietimas; 

 

3. Tobulinti ugdymo 

kokybę, veiksmingai 

taikant informacines 

technologijas ir 

aktyviuosius 

mokymo metodus. 

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. 

3D įranga naudojama chemijos ir biologijos, matematikos, pradinių 

klasių pamokose, kadangi įdiegtos šių dalykų programos, taip pat  

Mini kompiuterius mokytojai naudoja gana dažnai ir įvairių dalykų 

pamokose. SMART lenta naudojama fizikos ir matematikos 

pamokose. 

Uždaviniai Įgyvendinamos 

priemonės 

Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

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. 

Padaryta ir išdalinta 100 sveikinimų vasario 16 - osios proga 

Dauguose, šimtmečiui paminėti. 

Rašė dailyraštį ketvirtokai su tėvais Lietuvai. Paroda pradinukų 

aukšte nuo vasario 16- osios iki kovo 11. Dalyvauta šaškių varžybos 

kovo 11- osios proga. Tradicinių amatų meistrės Renatos Žiūkienės 

paroda ir edukacinis užsiėmimas „Lietuvių tradicinės, tautinės 

juostos“.  
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Edukacinės programos 

„Alytaus kraštotyrosׅ“  

muziejuje. 

 Raiškiojo skaitymo pamoka - popietė ,,Tėviškėlę aš turiu“ Vyko 

Alytaus rajono mokinių konferencija „Vasario 16-oji: asmenybės, 

įvykiai, vietos Alytaus rajone“. Mokytojai dalyvavo viktorinoje „ 

Lietuvis apie Lietuvą“. 

Pradinukų šaškių varžybos, skirtos Lietuvos 100 – mečiui paminėti. 

Vyko susitikimai su Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo 

Lukšos mokymo centro kapitonu Ramūnu  Sabaičiu.  Lietuvos 

Respublikos Seimo nariais Laurynu Kasčiūnu, Stasiu Šedbaru. Daugų 

Vlado Mirono gimnazijos atstovai dalyvavo Prezidentūroje vykusioje 

signatarų atminimo pagerbimo ceremonijoje.  

Minėjimas,  skirtas  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

,,Šimtmečio sūkuriuose – negęstanti meilė, neblėstanti viltis”. 

Dalyvavimas dainų konkurse ,, Dainuoju Tau, Lietuva‘‘ 

Daugų Valdo Mirono gimnazijos bendruomenei buvo pristatyta 

archyvo parengta edukacinė programa ir kilnojamoji paroda „Sovietų 

valdžios represuoti 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 

Akto signatarai“. 

2. Tradicinių gimnazijos 

renginių organizavimas 

 

Organizuojamas 

sveikatingumo žygis į 

Mirono koplyčią, 

estafetinis bėgimas 

„Mirono kelias“, Rugsėjo 

1-oji, Šimtadienis, 

Paskutinis skambutis ir 

kt. 

Organizuoti visi plane numatyti tradiciniai renginiai. 

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.  

Į ekskursijas, išvykas kartu su vaikais vyksta nedaug tėvų, tėvai 

daugiau dalyvauja renginiuose. 
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4. Tęsti gimnazijos 

muziejaus „Dzūkiška 

pirkia“ edukacinė veiklą. 

Vykdomos edukacinės 

programos, vedamos 

pamokos, organizuojami 

renginiai pagal sudarytą 

planą. (priedas) 

Organizuotos parodos: tradicinių amatų meistrės Renatos Žiūkienės 

paroda ir edukacinis užsiėmimas „Lietuvių  tradicinės tautinės 

juostos” (2018-01-26), Gimnazijos bendruomenės  darbuotojų 

kūrybinių darbų paroda (2018-03-09-16), Velykinė moksleivių 

kūrybinių darbų paroda (2018-03-28-30), Kalėdinė moksleivių 

kūrybinių darbų paroda (2018-12-18-21) 

Organizuoti edukaciniai užsiėmimai:  

„Velykinio paukštelio iš šiaudų pynimas” (2018-03-28), 

„Vilnos vėlimas” (208-11-28), 

„Advento vainiko pynimas ir kalėdinių kompozicijų kūrimas” (2018-

12-04), „Kalėdinės dekoracijos pynimas” (2018-12-18) 

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. 

Vyko pilietiškumo ugdymo pamokos Daugų seniūnijoje. Bažnyčioje 

vyko Minėjimas,  skirtas  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 

,,Šimtmečio sūkuriuose – negęstanti meilė, neblėstanti viltis”. 

Gimnazijos kolektyvas dalyvauja Daugų kult9ros centro renginiuose, 

planuoja renginius. 

2. Skatinti tėvų tiesioginį 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

dalykų mokytojais. 

 

Dalykų mokytojai 

dalyvauja tėvų 

susirinkimuose, 

organizuoja individualius 

pokalbius. 

Vyko tiksliniai klasių susirinkimai, kai kuriuose dalyvavo ir tėvai. 

3. Bendradarbiauti su 

mokinių, turinčių 

specialiųjų 

ugdymo(si)poreikių, tėvais, 

teikiant švietimo, socialinę 

ir pedagoginę pagalbą 

 

Švietimo pagalbos 

specialistai ir mokytojai 

su tėvais sistemingai 

aptaria jų vaikams 

kylančius sunkumus ir 

kartu ieško problemų 

sprendimo būdų. 

Specialistai dalyvauja 

Gimnazijoje ir jos skyriuose mokosi 105 mokiniai, turintys 

specialiųjų ugdymosi poreikių (66 iš jų turintys tik kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų). 2018 m. vyko 7 vaiko gerovės posėdžiai, 

kuriuose buvo aptariama: spec. poreikių mokinių sąrašai ir 

programos, mokinių, siunčiamų į Alytaus miesto PPT pirminiam ir 

pakartotiniam tyrimui problemų ir ugdymo aptarimas, namų 

mokymas, mokinių, turinčių SUP dalyvavimas mokinių pasiekimų 

patikroje, specialiųjų ugdymo poreikių įvertinimas ir kt. 
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Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

Tėvų  susirinkimuose UI 

DAUGŲ buvo 

konsultuojami kalbos 

sutrikimų turinčių vaikų 

tėvai, skaitomi 

pranešimai apie  tarties 

sutrikimų prevenciją.  

Pradinėse klasėse pravestos integruotos lietuvių kalbos su 

logopedinėmis pratybomis.   

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. 

Visi gimnazijos renginiai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant įvairių 

dalykų mokytojams. Rengiami ir įgyvendinami bendri projektai, 

vasaros užimtumo stovyklos ,,Vasara aktyviai” 2018 m. Dalykų 

mokytojai, neformalaus švietimo mokytojai vykdo užsiėmimus su 

Visos dienos mokyklos mokiniais.  

Uždaviniai Įgyvendinamos 

priemonės 

Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

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. 

 

Praėjusiais mokslo metais buvo skiriamas dėmesys mokinių saugumo 

ir geros savijautos mokykloje užtikrinimui, siekiant visapusiškos 

mokinio ūgties, sudarant sąlygas ugdytis  iniciatyvumui, 

pasitikėjimui, savarankiškumui, tobulėjimui. Buvo kuriama saugi, 

psichologinė, socialinė ir kultūrinė mokymosi aplinka, mokomasi 

gyventi be patyčių.  Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. Olweus pakeista 

LIONS QUEST programomis “Paauglystės kryžkelės ir “Raktai į 

sėkmę”.  
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2. ,,Antro žingsnio”, 

,,Paauglystės kryžkelės”, 

„Raktai į sėkmę“ programų 

įgyvendinimas. 

Vyks 

mokymai – seminarai 

mokytojams. Ieškoma 

naujų darbo formų 

mažinant patyčias ir 

didinant saugumą 

gimnazijoje. Į prevencinę 

programą bus įtraukiami 

ir vyresnių klasių 

mokiniai. 

2018 m. gegužės mėn. mokytojams vyko seminaras „Paauglystės 

kryžkelės”, spalio mėn. seminaras „Raktai į sėkmę”. Šios programos 

diegiamos  5-8 ir 9-10 ir I-IVg kl. Ikimokyklinio ugdymo skyriuose 

nuo rugsėjo mėn. pradėta įgyvendinti programa „Zipio draugai”, iki 

2019 m. gegužės mėn. vyks mokymai grupių auklėtojoms. 

3. Teikti psichologinę 

pagalbą vaikams, 

turintiems emocijų, 

elgesio, adaptacijos, 

tarpusavio santykių ir kitų 

psichologinių problemų. 

Pagalba teikiama pagal 

poreikį, įtraukiant tėvus 

(globėjus, rūpintojus) bei 

mokytojus. Padedant 

mokiniams planuoti savo 

profesinę karjerą 

atliekamas profesinio 

tinkamumo tyrimas ir 

vykdomas profesinis 

konsultavimas. 

Mokiniams psichologinė pagalba teikiama po pamokų. Norint 

išsiaiškinti mokiniams kylančias problemas, spalio mėn. atliktas 

pirmokų adaptacijos, gruodžio mėn - penktokų adaptacijos tyrimai.  

4. Šviesti tėvus, padedant 

jiems geriau suprasti savo 

vaikus ir kuriant saugią, 

draugišką gimnazijos 

bendruomenę 

Diskusijos, pranešimai 

tėvų susirinkimų metu.  

Pokalbiai ,,Mokinys-auklėtoja - tėvai”. Dalyvauta 4-iuose atvejo 

nagrinėjimo posėdžiuose, kuriuose buvo aptariamas ir sudaromas 

pagalbos šeimai planas. Organizuotas penktokams Dviračių 

vairuotojų egzaminas (2018-06-08), išlaikiusiems išduoti 

pažymėjimai. 

Lapkričio mėn. rengiama akcija „Būk matomas tamsiame kelyje”. 

mokiniams ir tėvams teikiama informacija apie pavojus ant ledo, 

naudojantis pirotechnika. vyksta susitikimai su policijos pareigūnais 

saugaus eismo, elgesio kelyje namuose, internetinėje erdvėje ir kt. 

temomis. 
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5. Uniformų dėvėjimo 

tikrinimai 

90 % mokinių dėvi 

uniformas, didžiuojasi 

gimnazijos įvaizdžiu. 

Priemonės įgyvendinimas tęsiamas 2019 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

KA1 finansavimui gauti, finansavimas neskirtas. 

Organizuoti tradiciniai gimnazijos renginiai, valstybinių švenčių, 

atmintinų dienų minėjimai, skirtas renginių ciklas Lietuvos 100 

paminėti. 

Laimėta atranka į „Samsung mokykla ateičiai“ mokymus, 

įgyvendinamas pokyčio projektas „Vaizdas moko“. 

Iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos  centro vykdomo 

projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos 

tobulinimas“ (Nr. 0.9.2.2-ESFA-V-707-02-0001) apmokyta 30 

pedagogų dirbti su socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST 

programa „Paauglystės kryžkelės“. 

Dalyvauta nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ vykdomose 

veiklose, įgyvendintas pokyčio projektas „Įtraukiamasis ugdymas 

taikant praktinius metodus“. 

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. 

Įrengta lauko klasė, vyksta ugdymo(si) veiklos, panaudojant įvairias 

mokyklos aplinkas (želdinius, bandymų zonas, stadioną, poilsio zonas 

ir t. t.) kaip mokymosi lauke vietas ir šaltinius. Įrengtas ekologinis 

takas. 
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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.  

Gimnazijos istorijos muziejaus atnaujinimas neįvyko dėl neskirto 

finansavimo, bet naudojamasi turima baze, vyksta pamokos, teminės 

ekspozicijos.  

Projekto ,,Jie garsina Daugų mokyklą” vykdymas nukeltas į 2019 m. 

dėl LL3 pokyčio projekto veiklų. 

3. Kompiuterių ir 

programinės įrangos 

atnaujinimas 

Tęsiamas mokomųjų 

kompiuterinių programų 

atnaujinimas 

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų 

priemonėmis”  įrengta  1 - 4  gamtos mokslų laboratorija. Visuose 

mokomuosiuose kabinetuose pakabinta daugialypės terpės 

projektoriai, švietimo ir informacinių technologijų centras perdavė 15 

naujų nešiojamų kompiuterių.  

4. Gimnazijos renovacija Jauki, šiuolaikiška, 

patraukli ugdymo įstaiga 

Pradinių klasių kabinetuose sudėti roletai ant langų, atnaujinti baldai. 

Pradinukams nupirktos  drabužinės spintelės. Suremontuoti socialinio 

pedagogo ir buhalterijos kabinetai. 

 

  



 

24 

 

III.2. 2018 M. ALOVĖS PAGRINDINIO KYRIAUS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Veiklos plano tikslai: 

1 tikslas – gerinti ugdymo kokybę; 

2 tikslas – ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

3 tikslas –  gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

  

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

1 tikslas - gerinti ugdymo kokybę; 

 

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. 

Organizuota ir vykdyta 2,4,6,8 kl. mokinių 

diagnostiniai  standartizuoti testai.  

Metodinėse grupėse išanalizavus pasiekimų 

rezultatus, parašyti pranešimai ir pristatyti 

mokytojų tarybos posėdyje. Mokinių pažanga 

fiksuojama asmeniniuose darbų aplankuose. 

Pasibaigus pusmečiui aptariama su mokiniais 

jų sėkmes ir nesėkmes, ką mes galime 

padaryti geriau. 

Aptarti mokinių ugdymo(si) 

rezultatus su mokiniais, 

turinčiais nepatenkinamus 

pusmečio įvertinimus 

Pagerės mokinių mokymosi kokybė, 

rezultatai 

Mokiniai pildė mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo 1 priedą, 

kuriame   pasiaiškino  dėl nepatenkinamo 

pusmečio įvertinimo, dalyko mokytojas 

pagrindė nepatenkinamą įvertinimą ir pateikė 

pasiūlymus mokiniui ir tėvams. Klasės 

vadovas raštu  informavo tėvus. Mokiniai 

neturėjo neigiamų metinių įvertinimų. 

Apie 50 proc. 5-10 kl. mokinių savo pažanga 

susirūpina tik artėjant pusmečio pabaigai.  

 Refleksiniai pokalbiai 

Asmeninės pažangos anketa 

Sąmoningo požiūrio formavimas. Visi mokiniai, pasibaigus pusmečiams, pildo 

asmeninės pažangos fiksavimo lapus, 
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Įsivertinama sava veikla, pasiekimai, 

galimybės bei norai. Klasės auklėtojas 

organizuoja pokalbius su auklėtiniais. 

Klasių auklėtojų metodinėje grupėje 

apsvarstyti naują anketos formą. 

kuriuose nurodo sėkmes, sunkumus, 

lūkesčius. Aptaria su klasės vadovu, kokios 

pagalbos reikia, kuo gali pats padėti sau ir iš 

ko tikisi pagalbos Pradinių klasių mokiniams 

klasės valandėlių metu ir tėvų susirinkimų bei 

asmeninių pokalbių metu  vedami pokalbiai 

apie mokinių pasiektus rezultatus ir galimybes 

juos gerinti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo turinio 

individualizavimas 

ir diferencijavimas 

 

Mokinio individualios 

pažangos aplankai 

Mokinys turi kiekvieno dalyko savo 

darbų aplanką, gali stebėti bei 

analizuoti  asmeninę pažangą. 

Mokinys su mokytoju fiksuoja 

įsivertinimus, stebi savo pažangą. 

Dalykų kontroliniai darbai kaupiami  

kabinetuose iki mokslo metų pabaigos. 

Mokiniai raginami  kartu analizuoti  

mokymosi pažangą, aptarti nesėkmes ir  

nusimatyti būdus joms  įveikti. Pradinių 

klasių mokinių pažanga fiksuojama asmeninių 

darbų segtuvuose.  

Namų darbų kontrolė, 

tęstinumas 

 

Namų darbai yra tikslingi, prasmingai 

pratęsiantys pamokos veiklas, 

atitinkantys vaiko poreikius ir 

gebėjimus. 

 

 

Pradinėse klasėse namų darbai yra užduodami 

tikslingai ir yra tikrinami. Pailgintą grupę 

lankantys pradinių klasių mokiniai namų 

darbus paruošia joje. Kadangi 6kl.,8kl.rašo 

standartizuotus matematikos testus,10 kl. 

laiko PUPP testą, tai šioms klasėms 

užduodami ilgalaikiai namų darbai ir po trijų 

ilgalaikių namų darbų patikrinimo yra 

rašomas atsiskaitymo darbas ir jis vertinamas 

pažymiu pridedant taip pat įvertinimą už 

ilgalaikius namų darbus, kitoms klasėms 

namų darbai užduodami sistemingai ,taip pat 

yra tikrinami ir vertinami kaupiamuoju balu, 

surinkus tam tikrą skaičių balų jis yra 

konvertuojamas į pažymį. Geografijos 

pamokose  namų darbams  atlikti mokiniai 
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turi naudotis papildomais informacijos 

šaltiniais, vertinami kaupiamaisiais balais. 

Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo turinį 

taip, kad kiekvienas mokinys 

įgytų kompetencijų, būtinų 

tolimesniam mokymuisi.  

 

Bus suteikta galimybė kiekvienam 

mokiniui patirti sėkmę, didės 

mokymosi motyvacija. 

Vienas iš uždavinių pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos programoje buvo efektyviau 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo 

veiklas, todėl vyko mūsų posėdis ir buvo 

svarstyta ši tema. Dirbant su jungtinėmis 

klasėmis sudėtingiau individualizuoti 

užduotis.  

Kad kiekvienas mokinys pagal savo išgales 

pasiektų geresnių rezultatų mokytojai 

stengiasi  diferencijuoti ir individualizuoti 

užduotis. Ypač daug dėmesio praeitais metais 

buvo skiriama gabiųjų ugdymui. Dėl to 

pagerėjo matematikos, anglų,  lietuvių kalbos 

pasiekimai, geri rezultatai  ,,Olimpio”, 

,,Kengūros” ir kt. konkursuose, mokyklinėse 

olimpiadose, tačiau ne visiems mokiniams 

pavyksta padaryti pažangą, vis dar yra 

mokinių, kuriems trūksta mokymosi 

motyvacijos. 

Mokymosi, 

psichologinės, 

pedagoginės 

pagalbos teikimas 

Supažindinti mokinius, tėvus 

su gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiais 

dokumentais 

Mokiniai, tėvai supažindinti su 

dokumentais 

Tėvai, mokiniai supažindinti su mokyklos 

vidaus tvarkos taisyklėmis, taip pat nemaža 

mokinių dalis kartu su tėvais kreipiasi 

pagalbos pas psichologę, taip pat mokiniams 

yra suteikiama ir soc. pedagogo pagalba, 

esant reikalui. 

Teikti individualias, grupines 

konsultacijas gabiems 

mokiniams ir mokiniams, 

turintiems mokymosi spragų. 

Mokymosi rezultatų pokytis. Konsultacijos yra teikiamos visiems 

norintiems mokiniams. Mokiniams, turintiems 

mokymosi spragų, tikrai duoda didelę naudą, 

nes apsilankius konsultacinėje pamokoje, 

savarankišką ar kontrolinį darbą parašo geriau 
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ir gauna aukštesnį įvertinimą. Gabiems  

mokiniams parenkamos sudėtingesnės 

užduotys, ruošiami olimpiadoms, 

konkursams.(Rezultatai skiltyje ,,Pasiekimai”) 

Pritaikyti, individualizuoti 

ugdymo programas 

specialiųjų poreikių 

mokiniams, aptarti pažangą, 

pasiekimus su mokiniu ir jo 

tėvais 

Mokymosi rezultatų pokytis, analizė. 

Buvo siekiama sudaryti labai žemų 

intelektinių gebėjimų (nežymiai 

sutrikusio intelekto) bei turintiems kitų 

ugdymosi sunkumų mokiniams 

sudaryti sąlygas ugdytis 

komunikavimo, kultūrinę, kitas 

bendrąsias kompetencijas, suteikti 

jiems reikalingą pagalbą, atsižvelgiant 

į specialistų išvadas.  

 

Individualizuotų ir pritaikytų programų 

pradinėse klasėse nebuvo, o  pagrindiniame 

ugdyme turėjome 9  specialiųjų poreikių 

turinčius  mokinius Visiems mokiniams pagal 

poreikius  teikiama logopedo, socialinio 

pedagogo, psichologo pagalba. Mokiniams, 

ugdomiems pagal individualizuotas 

programas, teikiama mokytojo padėjėjo 

pagalba atsižvelgiant į šios pagalbos poreikį 

kiekvienam mokiniui ir galimybes. Taikomos 

specialiosios individualizuotos užduotys pagal 

mokinių gebėjimus, mokytojų konsultacijos, 

specialiosios pagalbos metodai. Visų šių 

mokinių pažanga buvo nuolat stebima ir 

fiksuojama, jie padarė reikiamą pažangą, 

keliami į aukštesnę klasę.  

 Sistemingai stebėti ir aptarti 

nemotyvuotų mokinių  

mokymąsi (tėvai, mokinys, 

mokytojas) 

Laiku pastebėtas pagalbos poreikis leis 

operatyviau ir efektyviau suteikti 

reikiamą pagalbą. 

Mokiniai buvo stebimi ir teikiama savalaikė 

pagalba. Vykdytas vieno mokinio spec. 

ugdymosi poreikių nustatymas, keturiems 

mokiniams teikta psichologo pagalba. Taip 

pat vyko trišaliai pokalbiai mokytojas-

mokinys-tėvai, po kurių mokinių elgesys ir 

mokymosi motyvacija pagerėjo.  

Atlikti 1,5 klasių bei naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacijos tyrimą 

Tyrimo bei rekomendacijų aptarimas 

su mokytojais ir jų taikymas ugdymo 

procese. 

Metodinių  grupių veiklos programose buvo  

numatyta priešm. ugd. gr., 1 kl., 5 kl. ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacija. Vyko 
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metodinių  grupių  posėdžiai, kuriuose 

pristatyti atliktų tyrimų rezultatai ir parengti 

pranešimai pedagogų tarybos posėdžiui.  

 Vykdyti profesinį orientavimą  

 

Teikiama pagalba bei informacija apie 

studijas. 

Ugdymo karjerai programa integruojama į 

mokomuosius dalykus ir klasės valandėles. 

Pavasarį įvyko pradinukų susitikimas su vieno 

mokinio mama, kuri papasakojo vaikams apie 

savo darbą. 5-6 kl. mokiniai ugdymo karjerai 

valandėlių metu pildo karjeros dienoraščius. 

Skyriaus mokiniai dalyvavo Lietuvos 100-

mečio Nacionalinės karjeros savaitės 

renginiuose: stebėtas tiesioginis Alfo 

Ivanausko pranešimas „Sveiko maisto temos 

įvairiose pamokose“, SWED banko 

transliuojamos pamokos. Klasės valandėlės 

metu buvo diskutuojama tema „Būsiu 

išradėjas“, analizuotos skaidrės apie įvairius 

vaikų išradimus. Bendradarbiaujant su  

bendruomene ,,Susiedai” bei Alovės 

biblioteka dalyvauta susitikimuose su 

kryždirbiu V. Valentinavičiumi, drožėju A. 

Vitkausku, floriste L. Zajančkauskiene, 

liaudies amatų puoselėtoja D. Janukaitiene.  

Skyriaus mokiniai susitiko su KASP Vyčio 

apygardos 5-osios rinktinės kariais, 

vyresnysis seržantas Tomas Atstupėnas ir 

seržantas Egidijus Barauskas papasakojo 

mokiniams apie karinę tarnybą, pakvietė 

apžiūrėti automobilius ir juose esančią ryšio 

techniką. Lankytasi G4S saugos tarnyboje, 

kur mokiniai susipažino su apsaugininko, 

elektiko, montuotojo profesijomis; Alytaus 
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apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje 

susipažinta su gaisrininko-gelbėtojo profesija. 

Dalyvauta Karjeros dienoje Simno 

gimnazijoje. 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

2 tikslas - ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

 

 

Telkti skyriaus ir 

gimnazijos 

bendruomenę 

bendrai veiklai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojams, klasių 

vadovams ir tėvams glaudžiau 

bendradarbiauti tarpusavyje, 

tobulinti santykius su 

socialiniais partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų ir gimnazijos 

vadovų bendradarbiavimo 

tobulinimas. 

● 5-8, 9-10 kl. klasėse 

dirbančių mokytojų, 

klasės auklėtojų, 

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 

tikslai. Mokykla bus vieta, kurioje gera 

visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, 

mokytis, bendradarbiauti, planuoti 

ateitį. Tai bus mokslo,  kūrybos ir 

atradimų erdvė. 

 

 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

 

Bendradarbiavimas vyko su dalykų 

mokytojais, klasės auklėtojais, psichologe ir 

socialiniu pedagogu.  

Organizuoti renginiai, skirti paminėti 

valstybines šventes, aktyviai dalyvauta  

pilietinėse akcijose, dalintasi gerąja patirtimi, 

vertinimo tvarka, kalbėta apie mokinių 

mokėjimo mokytis bei individualią pažangą. 

Pamokos vyko kitose erdvėse: lauko klasėje, 

muziejuose, bažnyčioje, Seime. 

Pradinėse klasėse vyksta visiems 

pradinukams bendri renginiai, šventės, 

kuriuose dalyvauja ir gausus būrys mokinių 

tėvelių (pvz.: rudenėlio  šventė „Rudens 

turtai”, karnavalas ,,Kalėdų staigmenos”, 

Užgavėnės, ,,Mažosios Velykėlės su močiute” 

ir kt.). Vyko integruotos pamokos 

pradinukams: tikybos ir lietuvių k. ,,Kalėdų 

belaukiant”, kūno kultūros - dailės  

,,Panaudok mane dar kartą. Svarmenys”, 

dailės ir technologijų  
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specialistų,  diskusijų 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

● Specialiųjų poreikių 

mokinių mokymosi 

rezultatų aptarimas. 

 

 

„Panaudok mane dar kartą. Dekoravimas” ir 

kt. Bendradarbiaujama su logopede, 

psichologe, soc. pedagogu. 

Pagrindinio ugdymo dalykų mokytojai 

atranda bendrų temų ir organizuoja 

integruotas pamokas. Taip yra sudaromos 

galimybės į tą patį dalyką pažvelgti įvairiais 

aspektais. Vyko integruotos pamokos 

geografija - matematika 7kl., lietuvių k.- 

istorija 7-8, 9,10 kl,. anglų k. - rusų k.- 

lietuvių k. 5-6 kl. ,dailės-šokio 5,6 kl. 

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 informuojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

Tėvai informuojami apie vaikų elgesį ir 

mokymąsi įvairiomis formomis: įtraukiami į 

mokyklos veiklas atvirų durų dienų metu, 

tėvų susirinkimus organizavome sudarydami 

neformalią atmosferą - prie arbatos puodelio, 

klasių vadovai turi susikūrę grupes 

socialiniuose tinkluose, kur dalijasi 

informacija tiek su mokiniais, tiek su jų 

tėvais, informacija pateikiama el. dienyne. 

Nemažai tėvų, ypač pradinių klasių mokinių, 

dalyvauja mokyklos ir bendruomenės 

renginiuose. Sunkiau įtraukti 5-10 kl. tėvus į 

skyriaus veiklą. 

Esant poreikiui vyksta individualūs pokalbiai 

su mokinių tėvais, kurių metu tėvai 

informuojami apie jų vaiko sėkmes ir 

nesėkmes, aptariama pagalbos teikimo formos 

ir būdai. 

Tėvų švietimas ir 

informavimas. 

Suteikiama pedagoginių, psichologinių 

žinių, padedančių teigiamai veikti 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

Su  PUPP testo reikalavimais ir vykdymo 

tvarka supažindinami ne tik mokiniai, bet ir 

tėvai.  
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● Supažindinimas su PUPP 

reikalavimais  ir vykdymo 

tvarka.  

 

 

skiepyti tinkamas vertybines 

orientacijas, koreguoti elgesį, skatinti 

pozityvų savęs vertinimą. 

 

● 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 

(skyrius ,,Tėvų švietimas“). 

Organizuojami visuotiniai 

susirinkimai, konferencijos, kviečiami 

kviestiniai lektoriai. 

Vyksta 2, 4,6 ir 8 klasės nacionaliniai 

pasiekimų patikrinimai. Su jų rezultatais tėvai 

supažindinami asmeninių pokalbių ar 

susirinkimų metu, tai aptariama metodinėje 

grupėje, rašoma apibendrinta analizė. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

3 tikslas: gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti ,,Antro žingsnio”, 

,,Paauglystės kryžkelės” 

programas. 

Nedaugėja patyčių tarp mokinių  Prevencijos programa ,,Antras žingsnis” 

skirta pradinėms klasėms. Klasės valandėlių 

metu mokiniai mokomi savireguliacijos, 

išsiugdo empatiją, mokosi valdyti emocijas, 

įgyja problemų sprendimų įgūdžių. 

Programa „Paauglystės kryžkelės“ vykdoma 

5-8 kl. Jos dėka formuojami  gyvenimo, 

pozityvaus elgesio, problemų iškėlimo, 

konfliktų sprendimo bei geros atmosferos 

bendruomenėje kūrimo įgūdžiai. To 

mokomasi klasės valandėlių metu. 9-10 
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Edukacinių 

ugdymo(si) aplinkų 

atnaujinimas, 

aplinkos kokybės 

gerinimas tenkinant 

bendruomenės 

poreikius. 

pradėsime vykdyti ,,Raktai į sėkmę” 

programą. 

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. 

Kartu su Alovės seniūnija ir visuomenine 

organizacija „Susiedai” dalyvauta seniūnijų 

konkurse, ,,Lietuvą kuriame mes”, 

nominacijoje ,,Už kūrybiškumo ugdymą” 

patekome į antrą etapą. Bendruomenė 

aktyviai dalyvauja Alovės seniūnijos 

renginiuose: Rudens šventėje, Kūčių 

vakarienėje, Kalėdų eglutė įžiebime, 

seniūnijos bendruomenių sueigoje, Užgavėnių 

šventėje.  

Seniūnija teikia rekomendacijas 

etnokultūrinio projekto programai, mokinių 

vasaros užimtumo projektui  ,,Gerumo tiltas”, 

Dalyvavome amatų kiemelio veiklose 

(„Bandų kepimas ir degustavimas” ir kt.) 

Pradinių klasių mokytojos organizavo ir 

vykdė projektą „Pradinuko vasara” rajono 

mokytojams. Bendradarbiaujama su Alovės 

švč. Trejybės klebonu S. Stankevičiumi, 

bibliotekininke B. Jarusevičiene (vyko 

adventiniai skaitiniai, susitikimas su knygelės 

autore ir kt.), su kultūros darbuotojais.  

Bendradarbiauta su VŠĮ „Kretingos maistas”, 

vykdytas projektas Mažosios Velykėlės su 

močiute”. Dalyvaujame ir vykdome 

„Sveikatiados” projekto inicijuotas veiklas.  

 

 

Lauko klasės kūrimas 

Lauko klasė - netradicinė aplinka, 

kurioje galima ugdyti mokinių 

gebėjimus bendrauti ir 

Šios netradicinės klasės atsiradimą lėmė 

kūrybiškas žvilgsnis į pamoką bei noras, kad 

natūralioje aplinkoje mokytojai, mokiniai, jų 
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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. 

tėveliai, kiti bendruomenės nariai jaustųsi 

saugiai, turiningai ir įdomiai leistų laiką. 

Bendruomenės nariai kurdami šią klasę vykdė 

įvairias projekto ,,Gerumo tiltas“ veiklas, 

padėjusias stiprinti kartų bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Jų metu buvo ugdomos 

mokinių komunikavimo, socialinė, 

iniciatyvumo, kūrybingumo bei 

gamtamokslinės kompetencijos. Klasėje 

vyksta pasaulio pažinimo, gamtos mokslų, 

matematikos, lietuvių k. , dailės ir 

technologijų pamokos. 

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.) 

 

Muziejuje vyksta pamokos kitaip: pasaulio 

pažinimo, dailės ir technologijų pamokos, 

lietuvių k. pamokos. 

 Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas 

Laidų uždengimas loveliu 

informatikos kabinete 

Lauko klasės įrengimas 

Laidai informatikos kabinete uždengti loveliu. 

Mokyklos vidiniame kieme įrengta lauko 

klasė. 
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III.3. 2018 M. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR 

UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

1 tikslas: gerinti ugdymo kokybę; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

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. 

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. 

Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, parengtos 

individualios ir diferencijuotos užduotys. 

Dalyvauta dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, 

pasiekti geri ir labai geri akademiniai laimėjimai. 

Pamokos  planuotos, atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus. 

Vykdyta namų darbų kontrolė, tęstinumas. 

Aptarta ir patobulinta kitaip besielgiančių mokinių 

užimtumo ir veiklinimo sistema. 

Sistemingai vykdoma pamokų nelankymo 

priežasčių analizė ir taikomi problemų sprendimo 

būdai. Kiekvieną mėnesio pirmąją savaitę 

formuojama lankomumo ataskaita, teikiama 

socialiniam pedagogui. 

Įvairiomis priemonėmis vykdomas mokinių 

skatinimas už nuopelnus ir pasiekimus. 

Metodinėse grupėse sistemingai aptariami mokinių 

ugdymo(si) rezultatai, mokomųjų dalykų 

kontrolinių darbų, įvairių pasiekimų patikrinimai. 
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 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. 

Mokiniams, nepadariusiems pažangos, numatyti 

pagalbos teikimo būdai. Metodinėse grupėse 

ieškota būdų, kaip efektyviau sustiprinti mokinių 

norą mokytis.  

Mokiniai skatinami vertinti savo ugdymosi 

rezultatus, klasių auklėtojai konsultuoja profesinio 

pasirengimo perspektyvų klausimais. 

Aptarta mokinio pažangos fiksavimo sistema bei 

įtaka jų akademiniams pasiekimams.  

 

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. 

 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. 

Vykdomos įvairios veiklos projektai, programos. 

Organizuoti renginiai skirti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Integruota neformalioji veikla ir ugdymo procesas. 

Skleidžiant 

gerąją veiklos 

patirtį kelti 

 Mokytojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimo(si) seminarai, 

kvalifikacinės programos. 

Tobulės profesinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės pamokų kokybė. 

Mokytojai gaus informacijos apie 

kolegų lankytus seminarus, 

Mokytojai nuolat tobulinasi įvairiose 

kvalifikacinėse programose.  

Sudarytas integruotų pamokų grafikas, vykdytos 

integruotos pamokos, metodinės dienos. 



 

36 

 

mokytojų 

kompetencijas 
 Metodinės dienos. 

 Metodinių grupių veiklos 

aktyvinimas. 

 Mokytojų kompetencijos 

tobulinimas refleksijos 

srityje. 

 Bendradarbiavimas su kitų 

mokyklų pedagogais. 

mokymo(si)  naujoves, pritaikys jas 

ugdymo veikloje. 

Mokytojai pasidalins informacija apie 

savo pasiekimus, laimėjimus, skleis 

gerąją veiklos patirtį. 

Stiprės mokyklų partnerystės ryšiai. 

 

Mokslo metų pabaigoje mokytojai reflektuoja 

pildydami veiklos analizės anketas. 

Mokytojai bendradarbiauja su kitų mokyklų 

mokytojais. 

2 tikslas - ugdyti pasididžiavimą šeima, gimnazija, valstybe; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

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 

tikslai. Mokykla bus vieta, kurioje gera 

visiems kartu augti, stiebtis, tobulėti, 

mokytis, bendradarbiauti, planuoti 

ateitį. Tai bus mokslo,  kūrybos ir 

atradimų erdvė. 

Nepakankamas tėvų dalyvavimas vaikų ugdymosi 

erdvėse. Numatyta tėvų apklausa, ieškojimas 

priežasčių.  

Klasių auklėtojai periodiškai teikia informaciją 

tėvams apie jų vaikų ugdymąsi, laimėjimus, 

problemas. 

Veiklos vienija bendruomenę bendriems tikslams. 

 

 

● 5-8, 9-10 kl. klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų,  diskusijų ugdymo 

klausimais organizavimas. 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

Pasiektas sklandus visų bendruomenės sluoksnių 

bendradarbiavimas siekiant ugdymosi rezultatų 

kokybės.  
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● Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

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. 

Numatyti anketavimas tėvams, padėsiantis 

efektyvinti jų įsitraukimą į skyriaus veiklą.  

Neproduktyviai vykdyta atvirų durų diena. 

● 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. 

Sistemingai teikiamos psichologinės konsultacijos 

mokiniams bei jų tėvams.  

Vyko visuotiniai tėvų susirinkimai, individualūs 

pokalbiai.  

 

3 tikslas: gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

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. 

Pagal galimybes dalyvauta gimnazijos ir Alovės 

skyriaus renginiuose. 

Išlaikyta bendradarbiavimo tradicija su kitomis 

rajono mokyklomis. 

Vykdyti du susitikimai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

Nuolat palaikomas ryšys su vietos 

bendruomenėmis, kaimo biblioteka, seniūnijomis. 
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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 

kitomis ugdymos 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. 

 

Buvusiose bibliotekos patalpose įrengta poilsio 

zona. 

Atnaujinta lauko aikštelė ir takas.  

Pagal galimybes atnaujintos kabinetų grindys.  

Nuolat palaikomas ryšys su kitais gimnazijos 

skyriais.  

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

 

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 mitybos bei 

gyvensenos įpročius. 

 Patyčių prevencija. 

 Saugesnės aplinkos kūrimas. 

 Socialinės paslaugos ir 

specialiosios pagalbos į 

namus užtikrinimas. 

 Sisteminga ir įvairiapusė 

pagalba mokiniui, jo tėvams, 

mokytojams. 

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 

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. 

Užtikrintas mokinių maitinimas sveiku ir 

kokybišku maistu. 

Vykdoma švietėjiška veikla formuojant teisingos 

saugios ir sveikos mitybos bei gyvensenos 

įpročius, patyčių prevencija. 

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. 

Įrengtos stebėjimo kameros mokyklos viduje ir 

lauke.  
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 Bendradarbiavimas su 

Alytaus rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus apskrities 

vyriausiuoju policijos 

komisariatu, Raitininkų ir 

Nemunaičio seniūnijomis. 

Grįžtamojo ryšio formavimas. 
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III.4. DAUGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 
 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Pasiektas rezultatas 

1 2 3 4 

1 tikslas – Siekti aktyvaus bendradarbiavimo su pedagogais ir tėvais gerinant ugdymo kokybę, puoselėti visas vaiko galias. 

Informacijos sklaida 

siekiant geresnio 

ugdymo. 

Renginiuose ir 

veiklose įprasminti 

Lietuvos šimtmetį. 

Į renginius ir veiklas 

įtraukti ugdytinių 

šeimos narius, kad 

renginiai būtų 

patrauklesni  ir 

prieinamesni visiems 

norintiems. 

Sudaryti sąlygas  ir 

galimybes ugdyti  

vaikus pagal 

amžiaus grupes. 

 

Pedagogai dalinasi 

informacija iš rajono ir 

respublikinių renginių, 

pasitarimų ugdymo 

klausimais. Patirtis pritaikyta 

darbe su ugdytiniais. 

 

 

Įrengti etnokultūrinę erdvę, 

supažindinti ugdytinius su 

mūsų krašto istorija. 

 

 

 

 

 

Pedagogai savo patirtį pritaikytų 

ugdomojoje veikloje bei organizuojant 

renginius, tėvų susirinkimus, šventes. 

Sudominti tėvus ir kviesti juos 

aktyviai dalyvauti ,,Rudens gėrybių” 

bei ,, Kalėdinių eglučių” parodėlėse ir 

įrengiant etnokultūrinę erdvę. 

Visada džiaugiamės galėdami savo darbo 

vaisiais pasidalinti su ugdytinių tėvais ar 

Daugų m. bendruomene tuo džiugindami 

visus savo ugdytinių pasiekimais: 

dalyvavome parodose, šventėse: dalyvavome 

moliūgų įžiebimo parodoje bei kalėdinėje 

šventėje Daugų meno ir sporto mokykloje. 

Įrengėme etnokultūrinę erdvę, supažindinome 

ugdytinius su mūsų krašto istorija, papročiais, 

tradicijomis, rankdarbiais. 

Nuo rugsėjo 1-osios pradėjo veikti dar viena 

ikimokyklinio amžiaus grupė. Šiuo metu 

įstaigoje veikia 3 ikimokyklinio ugdymo ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupė. Vaikai 

grupėse ugdomi pagal amžių. Grupes 

pavadinome vaikų pasiūlytais pavadinimais:  

2-3 metų grupė - ,, Nykštukų“, 3 – 4 metų - ,, 

Ančiukų“, 4-5 metų - ,, Kiškučių“ ir 

priešmokyklinė - ,, Drugelių“. 
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III.5. VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2018METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 2018 metais, grupę lankė 19 vaikų. Vaikų amžius  - mišrus 2 -5 m. Keturi vaikai buvo išleisti į priešmokyklines grupes. Dauguma vaikų 

buvo smalsūs, aktyvūs, bendraujantys. Sunkiau sekėsi adaptuotis darželyje 2-3m amžiaus naujokams. Ryto rato metu vaikai dalyvavo suplanuotose, 

įvairiose teminėse veiklose, žaidė stalo žaidimus, kūrybinius-vaidmeninius žaidimus, domėjosi juos supančia aplinka, mėgsta meninius 

užsiėmimus. Siuntėme sveikinimus Anglijos lietuvių emigrantų lopšeliui –darželiui „Obelėlė“. (interaktyvus projektas „MANO LIETUVA“).  

Sveikinome juos su Lietuvos tūkstantmečio švente, šokome dainavome, bei kvietėme kuo greičiau sugrįžti į savo gimtąją šalį. Tūkstantmečio 

šventei paminėti, įsirengėme tautiškumo kampelį su nuotraukomis apie gražiausias Lietuvos vietas. 

Sausio 13-ąją paminėjome degindami žvakutes. Surengėme parodėlę „Piešiu laisvą Lietuvą“. Vaikai piešė Lietuvos trispalves, įvardijo jos spalvas, 

jų reikšmę mūsų gyvenime. Kovo mėnesį vykome į edukacinę keramikos pamokėlę Merkinėje. Vaikai susipažino su molio paslaptimis, prisilietė 

prie molio, nusilipdė sau po darbelį. Velykinį rytmetį vaikučius aplankė Raudonkepuraitė su dovanomis. Vaikai šoko, dainavo. Džiaugiamės  spalio 

mėnesį  surengta Smagurių diena. Vaikai vaidino lietuvių liaudies pasaką „Pagrandukas“, vaišinosi tėvelių iškeptais gardėsiais, sulaukėme svečių 

iš Anglijos. Pasaką vaikai puikiai išmoko, įsisavino duonos kepimo eigą, procesą. Ruošėmės kalėdiniam renginiui. Tėveliai pateikė eksponatus 

parodai .„Pasipuoškime eglutę kitaip???“.  Tėveliai su vaikučiais  pagamino įvairiausių papuošimų, kurie  buvo labai originalūs, išskirtiniai. Vaikai 

laukdami Kalėdų, patys gamino žaisliukus iš imbierinės tešlos, dekoravo pagardukais. Grudžio 19d. vaikučius aplankė Senis Šaltis iš FM99 su 

staigmenomis.  

 Tėveliai buvo įtraukiami į skyriaus veiklą, buvo nuolat skatinami , aktyvinami bendradarbiauti. Susirinkimų metu rengėme paskaitėles apie 

vaikų mitybą, sveikatą, dantukų priežiūrą pasikviečiant Alytaus r. visuomenės sveikatos biuro specialistes.  

 Muzikos pamokėlėse vaikai buvo mokomi dainelių, žaidimų, etnokultūrinių tradicijų  

 Anglų kalbos pamokėlių metu vaikai domėjosi anglų kalba, sužinojo daug naujų žodelių, mėgino juos taikyti šnekamojoje kalboje, žaidė, 

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

 Ugdytiniams dar sunku patiems rasti taikius sprendimus, todėl skiriamas dėmesys socialinių gebėjimų tugdymui, susitarimams dėl bendros 

veiklos, vienas kito išklausymo, paskatinimo, pagalbos, supratimo ir draugiškumo, mandagumo, gražaus elgesio su suaugusiais skatinimo, teisingo 

sprendimo ieškojimo įvairiose bendravimo  situacijose. 

 Nuo spalio mėnesio pradėjome dalyvauti  prevencinėje programoje „Zipio draugai“. 
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IV. PLANUOJAMA 2019 M. VEIKLA 

 

IV.1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS PLANUOJAMA VEIKLA 

 

 

1 tikslas: Tobulinti pamokos vadybą. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

1.1. Skatinti 

mokinio 

aktyvųjį 

mokymą(-si) 

pasirenkant 

mokymosi 

būdus 

 

1. 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 

2. Nuosekli, mokinių žinias, 

gebėjimus ir įgūdžius 

formuojanti tarpdalykinė 

integracija pamokose. 

Parengtas atvirų integruotų pamokų 

vedimo tvarkaraštis. 

Per metus kiekvienos metodinės 

grupės mokytojai praveda atviras 

integruotas pamokas (pagal mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją numatytas 

atvirų pamokų skaičius). 

Per metus Metodinių grupių 

pirmininkai  

Dalykų mokytojai  

 

Žmogiškieji 

ištekliai  

 

3. Plėtojamas tyrinėjantis 

mokymas, vedant pamokas 

netradicinėse edukacinėse 

aplinkose (muziejuose, 

bibliotekose, tėvų 

darbovietėse ir kt.) 

Ugdomos bendrosios mokinių 

kompetencijos, gebėjimas susieti 

teorines žinias ir praktinę veiklą. 

Per metus  Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

4. Pamokose taikomi metodai, 

sudarantys sąlygas aktyviam 

mokinių mokymuisi. 

Dauguma mokinių aktyvūs mokymosi 

dalyviai. Derinamas individualus, 

partneriškas, grupinis, visos klasės 

Per metus Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 
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 mokymasis. ,,Mąstymo žemėlapių” 

taikymas pamokose. 

Beveik visose pamokose naudojamas 

skaitmeninis turinys. Mokiniai patys 

kuria mokymosi turinį (,,Vaizdas 

moko“). 

5. Pamokose taikomi įvairūs 

vertinimo ir įsivertinimo būdai. 

Pamokose vyrauja refleksijos įvairovė. 

Daugumoje pamokų stebimas 

Formuojamasis vertinimas. 

   

 

1.2.Siekiant 

pažangos, 

ugdyti 

sąmoningą 

mokinio 

gebėjimą 

mokytis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Atsakingo mokymosi 

sistemos kūrimas: 

 mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas 

 integruojamosios programos 

,,Mokymosi mokytis“ 

aktualinimas 

 I-IV klasių mokinių karjeros 

planų, kaip atsakingų 

mokymosi priemonių, kūrimo 

skatinimas 

Gimnazijos ugdymo planuose 

nustatyta, kad kompetencijų 

ugdymą planuoja integravimą 

ilgalaikiuose planuose. 

33 proc. stebėtų pamokų bus 

fiksuojamas labai geras ar geras 

bendrųjų kompetencijų, vertybinių 

nuostatų ugdymas, mokiniai šiose 

pamokose pasitikės savo jėgomis, bus 

atsakingi mokydamiesi. 

Visi I-IV klasių mokiniai sudarys 

karjeros planus. 

Per metus Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. 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 

3. Efektyvinti darbą su gabiais 

mokiniais. Ruošti juos 

konkursams, olimpiadoms.  

Naujų talentų paieška, dalyvavimas 

renginiuose, ne mažiau kaip 5 prizinės 

vietos rajono konkursuose ir/ ar 

olimpiadose.  

Per metus Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 



 

44 

 

I g klasėje 80 %  mokinių pasirenka ir 

atlieka tiriamuosius, kūrybinius, 

projektinius darbus  

4. 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 

auklėtojas, 

psichologė 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

 5. Sumažinti nepateisintų 

pamokų skaičių klasėse 

Nepateisintų pamokų skaičių 

sumažinti 3 proc 

Per metus Klasių auklėtojai  

1.3.Gilinti 

mokytojų 

gebėjimus 

organizuoti 

aktyvią 

pamoką/ 

veiklą, 

naudojant 

mokymosi 

motyvaciją 

skatinančius 

ugdymo(si) 

metodus bei 

ugdymo 

aplinkas 

 

 

1. Taikyti kolegialaus grįžtamojo 

ryšio ir pamokų stebėjimo 

metodą tarp mokytojų. 

 

Taikant kolegialaus grįžtamojo ryšio ir 

pamokų stebėjimo metodą vykdoma 

ugdymo proceso stebėsena. Per 

,,Pamokos studiją“  mokytojai 

analizuoja savo pamokų kokybę. 

Per metus Dalykų mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Metodinė diena 

„Prevencinių ir kitų 

integruotų programų bei 

integruotų pamokų nauda ir 

pritaikymo integracijoje 

metodai bei stiliai 

gimnazijoje“. 

Išsiaiškinama integracijos privalumai 

ir trūkumai, numatoma perspektyva. 

Balandžio 

mėn. 

Metodinė taryba Žmogiškieji 

ištekliai 

3. 3D klasės, SMART lentos, 

interaktyvių programų, aktyvių 

mokymo metodų, kurie skatina 

mokinių savarankiškumą, loginį 

mąstymą, aktyvų dalyvavimą, 

naudojimas ugdymo procese.  

Pamokose mokymui (-si) įsivertinimui 

naudojamos interaktyvios programos. 

Pamokos bus įvairesnės ir įdomesnės, 

pagerės mokymosi rezultatai. 

Per metus Visi mokytojai Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2 tikslas – sutelkti tvarią, pozityvią gimnazijos bendruomenę, kuri glaudžiai bendradarbiauja, siekia pokyčių 

Emocinis klimatas, saugumas  
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Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

2.1.Ugdyti 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas, 

siekiant 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių lyderystės 

raiškos 

 

Prasmingas socialinių pilietinių 

ugdymo veiklų plėtojimas 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, mokinių 

savanoriškos veiklos 

inicijavimas 

Mokiniams bus suprantama vertybių 

išraiškos funkcija – pagalba kitam ir 

tarnauti bendruomenei yra 

svarbiausios vertybės. 

Kraujo donorystės akcija,  

Saldi gerumo akcija - Pyragų diena. 

Per metus Raimonda Šilalienė 

Klasių auklėtojai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos taryba organizuoja 

tėvų dieną gimnazijoje; 

karjeros dieną. 

Šeimos šventė; teiks siūlymus 

gimnazijos administracijai dėl 

aktyviausiai veikiančių tėvų 

apdovanojimo. Karjeros diena. 

Gegužė, 

kovas 

Gimnazijos taryba; 

klasių tėvų 

komitetai 

žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos taryba inicijuoja 

mokytojų - tėvų folklorinio 

ansamblio subūrimą.  

Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, 

suorganizuoti 1 - 2 ansamblio 

pasirodymus. 

Spalis,  

balandis 

G. Volungevičienė 

D. Zarauskienė 

R. Šilalienė 

D. Laniauskienė 

A.Mikailionienė 

žmogiškieji 

ištekliai 

Efektyvus mokyklos ir tėvų 

bendradarbiavimas vaikų 

ugdymosi klausimais. 

Elektroninio dienyno, socialinių tinklų  

galimybių panaudojimas  stiprinant 

tėvų įsitraukimą į vaiko ugdymo 

procesą.  

Per metus Administracija 
Dalykų mokytojai 

Klasių auklėtojai 

 

žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Kurti saugią 

gimnaziją 

užtikrinant 

pozityvią 

socialinę emocinę 

aplinką 

Gimnazijos taryba rūpinasi vaikų 

maitinimu valgykloje. 

Įvertinta maitinimo kokybė vykdant 

mokinių apklausą.   

Rugsėjis Raimonda Šilalienė žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazijos taryba  mokinių 

uniformų nešiojimo tvarka. 

Teikia pasiūlymus dėl patogios 

moksleivių uniformos.  

gegužė Gimnazijos taryba 

Mokinių taryba 

žmogiškieji 

ištekliai 

Įgyvendinti ne mažiau kaip 4 

sertifikuotas, socialines 

kompetencijas ugdančias, 

prevencines programas. 

Kiekvienam mokiniui sudarytos 

sąlygos dalyvauti  Socialinio ir 

emocinio ugdymo programose. 

Per metus  Pagalbos mokiniui 

specialistai 

Klasių auklėtojai 

žmogiškieji 

ištekliai 
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Vaikų užimtumo ir edukacijos 

tobulinimas atostogų metu, 

organizuojant stovyklas, išvykas, 

užsiėmimus. 

Stiprės mokinių bendruomeniškumas, 

kultūros, bendravimo įgūdžiai. 

Organizuojamos vaikų užimtumo 

stovyklos. 

Per metus Dalykų mokytojai, 

būrelių vadovai, 

klasių vadovai 

žmogiškieji 

ištekliai 

3 tikslas – modernizuoti gimnazijos aplinką, užtikrinant tinkamas sąlygas mokinių formaliajam ir neformaliajam ugdymui 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

3. 1. Kurti naujas 

bei puoselėti 

esamas 

edukacines ir 

poilsio aplinkas, 

tinkamas 

aktyviam 

mokymui(-si). 

Projektas  „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis” 5-8 klasės 

Įrengta laboratorija Per metus Direktorius 

Ūkvedė 

Europos 

Sąjungos lėšos 

Vaikų poilsio vietų atnaujinimas. Poilsio erdvių plėtojimas ir 

išnaudojimas užtikrins mokinių gerą 

savijautą, stiprins sveikatą. 

Per metus Direktorius 

Ūkvedė 

Savivaldybės 

lėšos 

3.2.Aprūpinti 

kabinetus 

moderniomis 

mokymo(si) 

priemonėmis ir 

vadovėliais 

Atnaujinta IKT bazė Įsigytos IKT priemonės ir programos Per metus Direktorius 

Ūkvedė 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

Savivaldybės 

lėšos 

Naujų priemonių ir vadovėlių 

įsigijimas. 

Naujos, atnaujintos priemonės ir 

vadovėliai padės geriau organizuoti 

ugdymo procesą.  

Vasaris 

Birželis 

Ūkvedė 

Metodinė taryba  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

 

3.3. Mokymosi 

aplinkos 

atnaujinimas. 

Pirmu etapu renovuojama sporto 

salė 

Sporto erdvių plėtojimas ir 

išnaudojimas užtikrins mokinių fizinį 

aktyvumą, stiprins mokinių sveikatą. 

Per metus Direktorius 

Ūkvedė 

Europos 

Sąjungos lėšos, 

Savivaldybės 

lėšos 

Antras etapas gimnazijos 

aplinkos sutvarkymas ir fasadų 

šiltinimas. 

Atnaujintas pastatas, pagerės ugdymo 

(-si) sąlygos. 

Per metus Direktorius Ūkvedė Europos 

Sąjungos lėšos, 

Savivaldybės 

lėšos 
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Mokomųjų kabinetų estetinės 

aplinkos atnaujinimas.  

Atnaujinti kabinetai  Per metus Ūkvedė Savivaldybės 

lėšos 

Logopedo kabineto įrengimas. Atnaujinta mokymosi aplinka 

mokiniams turintiems specialiųjų 

poreikių.  

Per metus Ūkvedė Savivaldybės 

lėšos 

Valstybinės ir rajono simbolikos 

atnaujinimas viešose erdvėse.  

Įsigyta ir aktų salėje pakabinta 

valstybinė ir rajono simbolika. 

Per metus Ūkvedė 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 – ugdymo tobulinimas taikant praktinius metodus, individualizuojant ir diferencijuojant mokinių veiklą; 

2 tikslas – gimnazijos kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

3 tikslas –  naujų mokymosi aplinkų kūrimas, esamų tobulinimas ir modernizavimas. 

 

1 tikslas: ugdymo tobulinimas taikant praktinius metodus, individualizuojant ir diferencijuojant mokinių veiklą. 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Taikyti 

praktinius 

metodus  

mokinių 

įtraukimui ir 

geresniems 

rezultatams 

siekti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojant aktualizuoti ugdymo 

turinį, siejant su mokinių patirtimi 

ir praktine veikla: 7-8 kl. dalykų 

pamokose  taikyti ,,Mąstymo 

žemėlapio”, savitarpio mokymosi 

metodus. 9-10 kl. -  kūrybiniai  

tiriamieji  projektiniai darbai.    

 

 

 Mokytojų numatytos  palankios 

mokiniams mokymosi strategijos, 

aktyvaus mokymosi ir mokymo 

metodai suteiks galimybę mokiniams 

ne tik tobulinti mokėjimo mokytis 

kompetenciją, bet ir gebėjimą įgytas 

žinias taikyti kasdieniam gyvenime.  

Per metus Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pamokose naudojamų praktinių 

metodų  taikymo efektyvumo 

analizė. 

 

 

 

 

 

Mokytojas stebi ir  analizuoja, mokiniai  

įsivertina. Metodinėse grupėse 

pasidalina gerąja patirtimi, priimami 

sprendimai/metodinės rekomendacijos 

dėl tolimesnės veiklos organizavimo. 

 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai,  

dalykų mokytojai 

 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai,  

dalykų mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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Didinti gamtos 

mokslų dalykų 

patrauklumą 

naudojant 

gautas naujas 

priemones ir 

plėtojant 

dalykines 

mokytojų 

kompetencijas 

 

Individualizuot

i ir 

diferencijuoti 

ugdymo turinį 

taip, kad 

kiekvienas 

mokinys įgytų 

kompetencijų, 

būtinų 

tolimesniam 

mokymuisi. 

 

 

 

Motyvuojančios mokymosi 

aplinkos kūrimas pamokose, 

panaudojant mokymą(si) 

skatinančias technikas (mokymas 

vaizdu), metodus, priemones. 

 

 

 

 

 

 

 

Individualių užduočių parengimas, 

atsižvelgiant į mokinių gebėjimus. 

Olimpiadų, konkursų 

organizavimas. 

 

 Individualių, grupinių  

konsultacijų teikimas  gabiems 

mokiniams ir mokiniams, 

turintiems mokymosi sunkumų. 

 

Mokinio individualios pažangos 

stebėjimas ir savalaikė pagalba. 

 

 

 

Namų darbų kontrolė, tęstinumas 

 Mokytojai  pamokose kurs 

motyvuojančią mokytis aplinką, skatins 

mokinius mokytis bendradarbiaujant, 

mokys prisiimti atsakomybę už savo 

mokymąsi, gebėjimą planuoti, 

asmeninės pažangos stebėjimą. 

 

 

 

 

 

 

Bus suteikta galimybė kiekvienam 

mokiniui patirti sėkmę, didės 

mokymosi motyvacija. 

Gerės mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

 

Mokiniai užpildys mokymosi spragas. 

 

 

 

Mokinys su mokytoju fiksuoja 

įsivertinimus asmeninės pažangos lape, 

stebi savo pažangą. 

 

 

 

 

Namų darbai yra tikslingi, prasmingai 

pratęsiantys pamokos veiklas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 

kontrolini

ų  darbų ir 

pasibaigus 

pusmečiui 

 

 

Per metus  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai,  

dalykų mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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atitinkantys vaiko poreikius ir 

gebėjimus. 

Gerės mokymosi rezultatai ir kokybė. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2 tikslas - gimnazijos ir skyriaus bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

 

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 tikslai. Mokykla bus vieta, 

kurioje gera visiems kartu augti, stiebtis, 

tobulėti, mokytis, bendradarbiauti, 

planuoti ateitį. Tai bus mokslo,  kūrybos 

ir atradimų erdvė. 

 

2019 

metai 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų ir gimnazijos vadovų 

bendradarbiavimo tobulinimas. 

● 5-8, 9-10 kl. klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų,  diskusijų ugdymo 

klausimais organizavimas. 

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais:  skyriaus ir 

gimnazijos mokytojai 

bendradarbiaudami tarpusavyje numato 

bendras ugdomąsias veiklas, susijusias 

su naujų priemonių ir metodų taikymu 

2019 

metai 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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● Specialiųjų poreikių mokinių 

mokymosi rezultatų aptarimas. 

 

pamokose ir kartu veda pamokas 

naudodami 3D objektus, interaktyvias 

grindis ir pan. 

 

Taikyti įvairias 

ryšių tarp 

vaiko, tėvų ir 

gimnazijos 

formas 

 

 

 

 

Tėvų ir gimnazijos 

bendradarbiavimas 

 

● Tėvų įtraukimas į  veiklas. 

● Visuotiniai mokinių tėvų 

susirinkimai. 

● Atvirų durų dienos. 

 

 

 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

 

Laiku teikiamas grįžtamasis ryšys apie 

sėkmę ir spragas. 

Tėvai laiku informauojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

 

 

 

 

 

Lapkričio 

mėn.  

 

Balandžio

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 

ir kokybės veiksmo tyrimu 

panaudojant Nacionalinio 

mokinių pasiekimų 

patikrinimo įrankius. 

● Tėvų informavimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje, el. 

dienyne, skyriaus Facebook 

paskyroje. 

 

 

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. 

 

 

 

2019 m. 

sausio 

mėn. 

 

 

 

 

 

2019 

metai 

Skyriaus vedėja, 

klasių vadovai 

švietimo pagalbos 

specialistai 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

3 tikslas: naujų mokymosi aplinkų kūrimas, esamų tobulinimas ir modernizavimas 
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Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Įrengti gamtos 

mokslų 

laboratoriją bei 

robotikos 

klasę. 

Laisvų patalpų panaudojimas jas  

 sutvarkant ir įrengiant gamtos 

mokslų laboratoriją  ir robotikos  

klasę pradinių klasių mokiniams 

Pasaulio pažinimo pamokos taps 

patrauklesnės, grįstos tyrimine veikla,  
skatins vaikus domėtis juos supančia  

aplinka, formuos mokinių pažinimo, 

kūrybiškumo, socialumo ir mokymosi 

mokytis kompetencijas. 

Robotikos užsiėmimų metu mokiniai  

ne tik įgis naujų įgūdžių, bet ir bus 

įkvėpti kurti ir patys išrasti 

technologinius sprendimus. 

 

Vasario - 

kovo mėn. 

Skyriaus vedėja Žmogiškieji 

ištekliai 

Atlikti 

remonto 

darbus 

sporto 

salėje 

Sporto salės stogo remontas ir 

sienų perdažymas. 

Salė naudojama ne tik sporto 

renginiams, bet ir kitai edukacinei ir 

kultūrinei veiklai vykdyti. Sveika, 

tvarkinga, jauki aplinka teigiamai 

veikia joje esančiųjų ne tik fizinę 

sveikatą, bet ir emocinę būklę, kuria 

gerą įstaigos įvaizdį. 

Iki rugsėjo  Gimnazijos 

administracija 

Biudžeto lėšos 

Lauko klasėje 

įrengti Kneipo 

takelį, 

sutvarkyti 

išėjimą į lauko 

klasę. 

 

 

 

 

 

Lauko klasės  kūrimo antrasis 

etapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatingumo tako nauda: vaikščiojant 

basomis skirtingais paviršiais bei 

dirginant padus, masažuojamos kojos. 

Toks natūralus masažas atpalaiduoja, 

šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, 

gerina darbingumą, atmintį bei dėmesį.  

Lauko klasėje vyks pamokos ir kitos 

edukacinės veiklos. 

 

Edukacinės erdvės bus nuolat 

atnaujinamos, estetiškos, informatyvios, 

Iki rugsėjo 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biudžeto lėšos, 

projektinės 

lėšos, rėmėjų 

lėšos 
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Plėsti 

muziejaus, 

bibliotekos 

erdvių 

panaudojimą 

ugdymo 

procesui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 procentų dalyko pamokų vyks 

kitose erdvėse 

stiprinančios bendruomenės narių 

tapatumo jausmą, gerinančios 

mokymosi motyvaciją. 

 

 

,,Pamoka kitaip”, praturtinta unikalia 

muziejaus medžiaga, leidžianti 

mokiniams pajusti, kad praeitis yra gyva 

ir gali būti iš naujo interpretuojama ir 

aktualizuojama, o tradicinėms 

vertybėms suteikiamas naujas turinys. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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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 – veiklos kokybės gerinimas; 

2 tikslas –  gimnazijos bendruomenės kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

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

 

1 tikslas: veiklos kokybės gerinimas  

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Taikyti įvairias 

ugdymo 

strategijas, 

plėtojančias 

mokinių 

kompetencijas ir 

kūrybiškumą, 

ugdymo turinį 

priderinant prie 

mokinių 

poreikių 

(diferencijuojan

t, 

individualizuoja

nt ir 

humanizuojant 

mokymą). 

 

 

 Individualių ir 

diferencijuotų užduočių 

parengimas, atsižvelgiant į 

mokinių gebėjimus. 

 LL3 projekto praktinis 

taikymas ugdymo procese.  

 Olimpiadų, konkursų 

organizavimas ir mokinių 

skatinimas dalyvauti 

tolimesniuose etapuose. 

 Pamokos  planavimas, 

atsižvelgiant į vertinimo 

rezultatus. 

 Įvairios veiklos projektai, 

programos. 

Atsiskleis ir plėtosis skirtingi mokinių 

gebėjimai. 

Tobulės mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencija. 

Mąstymo žemėlapių metodo taikymas 

7-8 klasių pamokose lavins mokinių 

kritinį mąstymą, skatins analizuoti 

išmoktą medžiagą.  

Kūrybinių, tiriamųjų, projektinių darbų 

rengimo metodas 9-10 klasėse padės 

įsisavinti veiksmingas mokymosi 

strategijas (analizuoti, apibendrinti, 

daryti išvadas), ugdys viešojo 

kalbėjimo įgūdžius.  

Mokiniai užpildys mokymosi spragas. 

Gilės tarpdalykiniai ryšiai. 

Modernesnis neformaliosios veiklos 

turinio perteikimas stiprins 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Skyriaus vedėja, 

metodinių grupių 

pirmininkai, 

klasių auklėtoja, 

dalykų mokytojai. 

Žmogiškieji 

ištekliai  
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 Renginiai skirti Lietuvos 

vietovardžių metams  

paminėti. 

 Neformaliosios veiklos ir 

ugdymo proceso 

integravimas 

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. 

Mokinio 

asmeninės 

pažangos 

stebėsena ir 

rezultatų analizė 

 Mokinių ugdymo(si) 

rezultatų aptarimas. 

 Mokomųjų dalykų 

kontrolinių darbų, įvairių 

pasiekimų patikrinimo 

analizavimas. 

 Namų darbų kontrolė, 

tęstinumas. 

 Pamokų nelankymo 

priežasčių analizė ir 

problemų sprendimo būdų 

sistema. 

 Mokinių skatinimas už 

nuopelnus ir pasiekimus 

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. 

Stiprės mokymosi motyvacija, gerės 

ugdymo(-si) pasiekimai. 

Išanalizuotos pamokų nelankymo 

priežastys, problemos, numatytos 

priemonės joms šalinti. 

Sėkmingi rezultatai. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Skyriaus vedėja, 

Soc. pedagogas, 

klasių auklėtojai, 

Mokytojai. 

Psichologas 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Skleidžiant 

gerąją veiklos 

patirtį kelti 

mokytojų 

kompetencijas 

 Mokytojų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimo(si) seminarai, 

kvalifikacinės programos. 

 Metodinės dienos.  

Tobulės profesinės ir bendrosios 

kompetencijos, gerės pamokų kokybė. 

Mokytojai gaus informacijos apie 

kolegų lankytus seminarus, 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Gimnazijos 

administracija, 

skyriaus vedėja 

Biudžeto lėšos 
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 Atviros pamokos. 

 Metodinių grupių veiklos 

aktyvinimas. 

 Bendradarbiavimas su kitų 

mokyklų pedagogais. 

mokymo(si)  naujoves, pritaikys jas 

ugdymo veikloje. 

Numatytas individualus atvirų pamokų 

skaičius, sudarytas grafikas.  

Stiprės mokyklų partnerystės ryšiai. 

2 tikslas: gimnazijos bendruomenės kultūros, bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimas; 

 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis ir 

finansavimo 

šaltiniai 

Formuoti 

bendruomenės 

vertybines 

nuostatas, 

pilietinį 

sąmoningumą, 

darnaus 

vystymosi 

idėjas, 

studijuojant 

savo krašto ir 

mokyklos 

kultūrinį 

paveldą bei 

tradicijas. 

 Partnerystė, bendri projektai Bus skatinamas tęstinis 

bendradarbiavimas su vietos 

bendruomenėmis, išorinėmis 

organizacijomis, kitomis mokyklomis, 

palaikomi ilgalaikiai prasmingi 

santykiai su mokyklą baigusiais 

mokiniais. 

Mokslo 

metų 

eigoje 

Skyriaus vedėja Žmogiškieji 

ištekliai 

Telkti skyriaus 

ir gimnazijos 

bendruomenę 

bendrai veiklai 

 Dalykų mokytojams, klasių 

vadovams ir tėvams 

glaudžiau bendradarbiauti 

tarpusavyje, tobulinti 

santykius su socialiniais 

partneriais 

Aptartos ir atnaujintos patrauklesnės 

bendradarbiavimo formos, 

įtraukiančios didesnę bendruomenės 

dalį į gimnazijos gyvenimą.  

Tėvų dalyvavimas sąlygos sėkmingą 

vaikų ugdymą(si). Tėvai gaus išsamią 

   



 

57 

 

 5-10 kl. klasėse dirbančių 

mokytojų, klasės auklėtojų, 

specialistų,  diskusijų 

ugdymo klausimais 

organizavimas. 

 

informaciją apie jų vaikų ugdymą(si) ir 

tobulėjimą,  gimnazijos skyriaus 

veiklą, laimėjimus, problemas jiems 

prieinamais būdais.  

Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, 

specialistai, vadovai bendradarbiauja  

ugdymo klausimais, siekiama bendrų 

ugdymo rezultatų. 

Įtraukti tėvus į 

mokyklos 

veiklą, didinti 

jų įtaką 

ugdymosi 

rezultatams. 

 Trišaliai pokalbiai: 

mokytojas – mokinys – 

tėvai. 

 Atvirų durų dienos. 

 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 

Stiprėja bendruomeniškumas. 

Laiku teikiamas grįžtamasis ryšys apie 

sėkmę ir spragas. 

Tėvai laiku informuojami apie 

kiekvieno mokinio daromą pažangą. 

Suteikiama pedagoginių, psichologinių 

žinių, padedančių teigiamai veikti 

mokinių mokymosi motyvaciją, 

skiepyti tinkamas vertybines 

orientacijas, koreguoti elgesį, skatinti 

pozityvų savęs vertinimą. 

Organizuojami individualūs pokalbiai, 

atvirų durų dienos, kviečiami pagalbos 

mokiniui specialistai. 

   

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

Kurti 

pokyčiams 

palankią, 

 Mokinių maitinimo sveiku ir 

kokybišku maistu 

užtikrinimas. 

Bendruomenės nariai, dalyvaudami  

renginiuose, rūpinsis sveika 

gyvensena, tobulės visapusiškai. 

2019 

metai  

Administracija 

Bendruomenė 

Biudžeto lėšos 

 



 

58 

 

saugią, sveiką 

bei ekologišką 

aplinką, 

formuojant 

tvirtą patyčių 

prevencijos 

kultūrą. 

 Švietėjiška veikla 

formuojant teisingos saugios 

ir sveikos mitybos bei 

gyvensenos įpročius. 

 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. 

Vieniši asmenys gaus pagalbos į namus 

paslaugą. 

Mobilių grupių veikla ir pastovi 

partnerystė leis mažinti įtariamą 

smurtą, vienišų asmenų ir vaikų 

nepriežiūrą, alkoholio vartojimą, 

asmenų teisių pažeidimus. 

„Antrojo žingsnio“ LIONS QUEST 

"Paauglystės kryžkelės" programų 

integravimas ugdymo procese. 

Stiprės tėvų ir gimnazijos skyriaus 

ryšys. 

Tėvai laiku gaus informaciją apie 

mokinio daromą pažangą bei iškilusias 

mokymosi ar elgesio problemas. 

Grįžtamojo ryšio formavimas.                

 

Lankomosios 

priežiūros 

specialistė 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

Esamų 

materialinių 

išteklių 

pritaikymas, 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

 Skelbiant idėjų konkursą 

sukurti naujas poilsio ir 

edukacines zonas. 

 Esamų materialinių išteklių 

pritaikymas, atnaujinimas ir 

turtinimas. 

 Pagal galimybes pastato 

remontas. 

 Ieškoti partnerystės ryšių su 

kitomis ugdymos įstaigomis 

centrais ir stiprinti ryšius. 

Bendruomenė turės poilsio ir 

edukacines zonas, kurios pagerins 

užimtumą ir saugumą. 

 

2019 m. Skyriaus vedėja Biudžeto lėšos 
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IV.4. DAUGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019 M. PLANUOJAMA VEIKLA 
 

 

1 tikslas: Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima ir visuomene per įvairias veiklas siekiant geresnės ugdymo kokybės. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Kuo glaudžiau bendrauti su 

tėvais, kad geriau pažintume 

kiekvieną vaiką, atsižvelgti į 

amžių ir poreikius bei 

lūkesčius dėl veiklos 

organizavimo. 

 

Supažindinti tėvus su veiklomis, 

grupės ritmu bei dienotvarke, 

kad bendrai galėtume priimti 

tinkamus sprendimus dėl veiklų 

ar kitų renginių organizavimo. 

Tam pasitelkti ne tik pokalbius 

bet ir išmaniąsias technologijas: 

mobilieji telefonai, planšetės, 

kompiuteriai. 

Į ugdymo planų ir veiklų 

sudarymą įtraukti tėvus ir 

vaikus, ieškoti būdų, kad 

ugdomosios veiklos būtų 

patrauklios ir įdomios vaikams. 

Teikti visą įmanomą pagalbą 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turintiems ugdytiniams, o taip 

pat gabiems vaikams, į pagalbą 

pasitelkiant logopedą, 

Veikiant visiems kartu: vaikai- 

tėvai – pedagogai – turėtume 

pasiekti keliamų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimo. 

2019 m. mokytojos Žmogiškieji 

ištekliai 
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psichologą ir socialinį 

darbuotoją. 

Šiltuoju metų laiku sudaryti 

sąlygas vaikams kuo daugiau 

būti gryname ore. 

2 tikslas: Lavinti vaikų meninius gebėjimus, skatinti domėtis įvairia menine- kūrybine veikla. 

Uždaviniai Įgyvendinamos priemonės Planuojami rezultatai Laikas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšų poreikis 

ir 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 

Pastebėti grožį aplinkoje, 

gamtoje ir dailės kūriniuose, 

džiaugtis kūrybos procesu, 

jausti pasitenkinimą kuriant, 

laisvai, spontaniškai, 

pasitikint savimi reikšti savo 

idėjas, nuotaiką, mintis, 

ugdyti estetinę nuovoką, 

pažinti skirtingų žanrų, 

įvairių tautų ir įvairių 

istorinių laikotarpių dailės 

kūrinius. 

Vaikai skatinami drąsiai 

eksperimentuoti įvairiais raiškos 

būdais, tyrinėti įvairias 

medžiagas. Sudominti, 

paskatinti kurti kiekvieną vaiką, 

atsižvelgiant į vaiko interesus, 

lytį, specialiuosius ugdymo(si) 

poreikius, charakterio bruožus. 

Sukuriamos situacijos vaikams 

patirti geras emocijas, jausmus 

muzikuojant: šokant, dainuojant, 

improvizuojant bei žaidžiant 

įvairius žaidimus. 

Organizuoti parodas, piešinių 

konkursus, šventes, minėjimus, 

dalyvauti rajoniniuose, miesto ar 

respublikiniuose projektuose, 

šventėse bei kituose renginiuose. 

2019m. mokytojos, 

meninio 

ugdymo 

pedagogė 

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 

Tobulinti pozityvius vaikų 

bendravimo ir problemų 

sprendimo įgūdžius, 

Dalyvauti prevencinėse 

programoje „Zipio draugai“, 

projektuose ir veiklose: 

Kuo plačiau paskleisti 

informaciją apie šias programas, 

veiklas ir projektus, kalbėtis su 

2019 

metai 

mokytojos, 

jų 

padėjėjos, 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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laiduojančius sėkmingą 

adaptaciją ugdymo įstaigoje 

ir gerą emocinę vaiko 

savijautą bei fizinę sveikatą. 

tolerancijos dienose, vaikai prieš 

patyčias, solidarumo bėgimuose, 

judrumo savaitėje, saugaus 

eismo savaitėje. 

ugdytinių tėvais susirinkimų ir 

individualių pokalbių metu, 

įtraukti ir juos dalyvauti ir taip 

pasiekti kuo geresnių ugdymo 

rezultatų, o taip pat pozityvaus 

bendravimo ir bendradarbiavimo 

bei grįžtamojo ryšio. 

logopedė, 

meninio 

ugdymo 

mokytoja. 
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IV.5. VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS 2019 M. PLANUOJAMA VEIKLA 

 Rūpinantis vaikų ir tėvų ekologine kultūra, bus sudaromos galimybės šeimoms aktyviai įsitraukti į ekologinę veiklą įstaigoje, 

padedant tvarkyti aplinką, dalyvaujant akcijose. Dalyvausime prevencinėje programoje „Zipio draugai“ ir vykdysime joje pateiktas užduotis. Taip 

pat įstaigoje bus sudaromos sąlygos neformaliam bendravimui su tėvais, naudojant kuo įvairesnius bendravimo būdus, atitinkančius įvairių šeimų 

poreikius, pasikviečiant sveikatos specialistes, logopedę.  

 Minėsime  Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją. (Sausis-vasaris). Gilinsime žinias apie Lietuvą. Šoksime liaudiškus šokius, dainuosime, bei 

taip garsinsime savo šalį. Svečiuosis muzikos mokyklos mokinė K.Grigonytė, gros kanklėmis. Lietuvos žemėlapyje žymėsime pačias gražiausias 

Lietuvos vietas, miestus, miestelius. Švęsime Užgavėnes, Velykas, marginsime margučius, taip pažindami švenčių tradicijas, papročius, rengsime 

parodėles. Nusiteiksime šventiniam Advento laikotrapiui, darydami gerus darbus. 

 Rengsime eksperimentų ir iššūkių dieną. Jos tikslas- supažindinti vaikus su neįprastais reiškiniais vykstančiais aplink mus, sudominti 

juos inovatyviomis idėjomis, sužadinti jų kūrybines mintis, paskatinti juos aktyviau veikti, įsitraukti į kitokias veiklas. 

Dalyvausime bendrame Daugų ikimokyklinio ugdymo skyriaus projekte „Linijų pasaulyje”. Projekto tikslas - smulkiosios motorikos, judesių, 

koordinacijos, bei vaizduotės lavinimas. 

 Planuojame edukacinę išvyką į Druskininkus „Sūri pamoka“ (gegužės mėn.). Tai bus vaikams nauja patirtis prisiliesti prie druskos, 

sužinoti druskų galias,eksperimentuoti. 

 Aktyviai dalyvausime sveikatinimo programoje, rengsime sveikatinimo savaitę kartu su tėveliais ir vaikais. Pakviesime tėvelius 

bendrai rytinei mankštai kieme (gegužės mėn.) Vesime aplinkos stebėjimo ir tyrinėjimo veiklas gamtoje su vaikais, jas analizuosime, fiksuosime 

įvairiomis formomis. 
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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 Gimnazijos 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 Gimnazijos 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 
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KRITERINIAI POKYČIAI 

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.1. DAUGŲ VLADO MIRONO 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 

2.  Vasario 16 – osios minėjimas 5-8, I-IV g kl. mokiniai Vasario mėn. 15 d. V.Svinkūnienė 

Ž. Maldonienė 

D. Laniauskienė 

3.  Šimtadienio šventė III – IV g kl. mokiniai Vasario 22 d. L. Karašauskienė 

Ž.Maldonienė 

D.Laniauskienė 

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

mokinių tėvai 

Kovo 2 d.  O.Miliauskienė 

A. Mikailionienė 

5.  Užgavėnės 1-4 kl. mokiniai 

5-IV kl. mokiniai  

Kovo 5 d.  Pradinių klasių mokytojos 

D.Laniauskienė 

A.Mikailionienė 

Ž.Maldonienė 

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

D. Laniauskienė 

A. Mikailionienė 

7.  Žemės dienos minėjimas 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn. V.Kukienė 

G.Sakalauskienė 

8.  Atvelykis - vaikų Velykos 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Balandžio mėn. A.Vaištarienė 

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

M. Juonienė, 

V. Svinkūnienė 

10.  Abėcėlės šventė 1 kl. mokiniai Gegužės mėn.  J.Diksienė 

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

D.Lanaiuskienė 

12.  Ketvirtokų atsisveikinimo šventė 3-4 kl. mokiniai Birželio 7 d. R.Šilalienė 

 

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

14.  Mokslo metų užbaigimo šventė 1-4 kl. mokiniai Birželio 7 d.  Pradinių klasių mokytojos 

15.  Gedulo ir vilties dienos paminėjimas  Birželio 14 d. V.Svinkūnienė 

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 5 d.  Klasių vadovai,  

mokinių savivalda 

19.  Penktokų krikštynos 5, II g kl. mokiniai, mokytojai Spalio mėn. G.Ivanauskienė 

20.  Gimnazistų krikštynos I, IV g kl. mokiniai Spalio mėn. D.Laniauskienė 

21.  Mirusiųjų pagerbimo savaitė ,,Uždeki, žvakelę 

širdies“ artimų kapų lankymas 

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

22.  Advento žvakių uždegimas 1-12 kl. mokiniai Gruodžio mėn.  A. Vaištarienė 

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

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

25.  Kalėdų belaukiant. Mažųjų šventė 1-4 kl. mokiniai 

5-IV kl. mokiniai 

Gruodžio mėn. III sav.  J. Diksienė 

D. Laniauskienė 

26.  Karnavalas 5-8, I-IV g kl. mokiniai Gruodžio mėn. Mokinių savivalda 

PARODOS 

1.  Edukacinė programa „Juostų audimas “ 

 

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

2.  Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas-paroda 

„ Sidabro vainikėlis“. 

5-II g kl. mokiniai Vasario – balandžio 

mėn. 

R. Aleksandravičienė 

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

R. Jomantienė. 
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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. Jomantas,  

R. Jomantienė 

R. Aleksandravičienė 

6.  Paroda „Dovana Lietuvai – 100 akimirkų“ 5 – 8, I-IVg kl. mokiniai Kovo mėn.  Mokinių savivalda 

7.  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 

8.  Gamtos mokslų dienos gimnazijoje, projektinių 

darbų paroda, konkursai, susitikimai su žymiais 

gamtininkais 

5 – IVg kl. mokiniai Kovo 18-22d. mėn.  D. Zarauskienė 

R. Kriptavičienė 

V. Kukienė 

G. Sakalauskienė 

9.  Velykinė paroda. 

Edukacinė programa „Velykinio paukštelio 

pynimas“. 

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

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

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

R. Jomantienė 

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

R. Jomantienė 

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

13.  Akcija „ Papuošk gimnaziją“. 

Projektas „ Sveikinimo atvirukas“. 

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

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

14.  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 
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2.  Bandomasis gimtosios kalbos egzaminas. Vertinimas 

ir rezultatų aptarimas 
 Sausio mėn. 

S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

3.  Dalyvavimas mokyklinėje rusų kalbos olimpiadoje 8-

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

4.  XXIX Lietuvos mokinių istorijos olimpiada  Sausio mėn.  V.Svinkūnienė 

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

6.  Dalyvavimas rajoninėje anglų kalbos olimpiadoje III 

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

7.  XXXI Lietuvos mokinių geografijos olimpiada  Vasario mėn.  V,Kukienė 

8.  
Alytaus rajono dailės olimpiada I-IV g kl. mokiniai Vasario mėn. 

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

9.  
Dailės, technologijų mokyklinės olimpiados I-IV g kl. mokiniai Sausio, vasario mėn.  

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

10.  
Tarptautinis matematikų konkursas ,,Kengūra“ 1-12 kl. mokiniai Kovo mėn.  

D. Baranauskienė 

A.Vitkauskienė 

11.  
Alytaus rajono technologijų olimpiada. I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn.  

R. Jomantas,  

R. Jomantienė 

12.  Anglų kalbos konkursas – olimpiada gabiems 

mokiniams 7-8 klasės 

 

7-8 klasių mokiniai 
Balandžio mėn.  

O. Šerelienė 

S. Vitkauskienė 

13.  Alytaus apskrities jaunųjų matematikų komandinė K. 

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

14.  Fizikos, chemijos, biologijos, informacinių 

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

15.  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.  47-asis tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio 

konkursas 
II-IV g kl. mokiniai Sausio mėn.  

S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 
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3.  
Anglų kalbos konkursas I – IIag klasėms I – II g kl. mokiniai Sausio mėn.  

O. Šerelienė 

S. Vitkauskienė 

4.  Viktorina Signatarų namuose, skirta 1918 m. 

signatarų vardo mokykloms 
I-IV g kl. mokiniai Vasario mėn.  V. Svinkūnienė 

5.  2019 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių - lietuvių 

liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas ,,Tramtatulis’’. 

I etapas. 

 

Ig kl. mokinys  Vasaris  D. Laniauskienė 

6.  Rašinio konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę, kančių 

ir netekčių istorija.“ 
6-8, I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn. V. Svinkūnienė 

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

8.  Saugaus eismo savaitė. ,,Šviesoforas 2019“ varžybos. 1-4 kl. mokiniai Balandžio mėn.  A. Vitkauskienė  

9.  Respublikinis Č. Kudabos geografijos konkursas  Balandžio mėn.  V. Kukienė 

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

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

12.  Geografijos konkursas ,,Mano gaublys“ 1-12 kl. 1-12 kl. mokiniai Kovo mėn.  V. Kukienė 

G. Sakalauskienė 

13.  Respublikinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ 5-8, I-II g kl. mokiniai Kovo mėn. V .Svinkūnienė 

14.  Respublikinis teatrų festivalis „Žodžiai 2019“. I-IV g. kl. mokiniai Kovo mėn.  Ž. Maldonienė 

15.  Vaikų linijos“ ir „Western Union Foundation 

Lithuania“ organizuojamo renginio „Veiksmo savaitė 

BE PATYČIŲ 2019“ mokinių konkursas.   

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

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

mėn. 

R. Aleksandravičienė 

17.  Kalėdinio žaisliuko konkursas 1-4 kl. mokiniai Gruodžio mėn.  O. Miliauskienė 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1.  Tarpklasinės šaškių varžybos, skirtos kovo 11 d. 1-4 kl. mokiniai Kovo 8 d.  R. Šilalienė 
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2.  Daugų seniūnijos sporto žaidynių stalo teniso 

varžybos 

II-IV g. kl. mokiniai Sausio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 

4.  Krepšinio varžybos 

„Draugystė mus vienija“ 

Daugų Vlado Mirono 

gimnazija, Alovės ir 

Makniūnų pagrindinio 

ugdymo skyriai 

Vasario mėn.  A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

5.  Stipruolio konkursas. I-IV g kl. mokiniai Vasario mėn. A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

6.  Daugų seniūnijos sporto žaidynių tinklinio varžybos II-IV ag kl. mokiniai  Vasario mėn.  A. Cincilevičius 

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 

10.  Rajoninės kvadrato varžybos 1-4 kl. mokiniai Gegužės III sav.  J. Diksienė 

11.  Orientacinės varžybos 5-8, I-II g kl. mokiniai Birželio mėn. Mokinių savivalda 

12.  Rajoninės lengvosios atletikos keturkovės varžybos Gimnazijos rinktinė Birželio mėn. A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

13.  Sveikatingumo diena (išvyka dviračiais prie 

Bukauciškių koplyčios.  

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

M. Juonienė 

14.  Rajoninės lengvosios atletikos rudens kroso varžybos 5 – 8, I-IIg kl. mokiniai Spalio mėn.  A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

15.  Sveikatingumo ir sporto diena 1 - 4 kl. mokiniai Spalio mėn. I sav.  J. Diksienė 

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

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 
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18.  Tinklinio varžybos  

„ Mokiniai ir mokytojai“ 

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

M. Juonienė 

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

M. Juonienė 

KITI RENGINIAI 

1.  Pažintinės, edukacinės išvykos 1 - 4 kl. mokiniai Sausio – gruodžio mėn. 

mėn.  

Pradinių klasių mokytojos 

2.  Kultūros pasas. Pažintinės ekskursijos, edukacijos. 1-4 kl. mokiniai Sausio – birželio mėn. Pradinių klasių mokytojos 

3.  Atvira, integruota, netradicinė technologijų ir anglų 

kalbos pamoka "Mano mėgstamiausias receptas" 

7a Sausio mėn.  R. Jomantienė 

O. Šerelienė 

4.  Pusiaužiemio šventė 1-4 kl. mokiniai Sausio 24 d.  R. Šilalienė 

A. Mikailionienė 

5.  Laiškas bendraamžiams 1-4 kl. mokiniai Sausio 25 d. A. Vitkauskienė 

6.  Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas  Sausio 25 d.  V. Svinkūnienė 

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

G. Ivanauskienė 

8.  Akcija „Gerumo lašelis“ 1-12kl.mokiniai Vasario mėn. 4 d.  J. Diksienė 

Mokinių savivalda 

9.  Pasaulinė ligonių diena 1-IV kl. mokiniai  Vasario 11 d.  Mokinių savivalda 

10.  Konkursas „ Aš Lietuvos pilietis“ 1-4 kl. mokiniai  Vasario III sav.  O. Miliauskienė 

11.  Lietuvių kalbos dienos  2019-02-16 iki 03-11 S. Juškevičienė 

G. Ivanauskienė 

L. Ryženinienė 

12.  Kalbų savaitė. Dailyraščio konkursas 1-4 kl. mokiniai  Kovo I sav. J. Diksienė 

13.  Protmūšis „Apie Lietuvą“ 5-8, I-IV g kl. mokiniai Kovo 12 d. Ž. Maldonienė 5a klasė 

14.  Žemės dienai paminėti  

Paukščių diena 

1-4 kl. mokiniai Kovo 23 d.  O. Miliauskienė 

R. Šilalienė 

15.  Trėmimų operacijos „Bangų mūša“ paminėjimas. 

Dainos festivalis „Dainos iš tremties“ 

5-8, I-IV g kl. mokiniai Kovo mėn.  V. Svinkūnienė 

16.  Respublikinis renginys ,,Visa mokykla šoka“ I-IV g kl. mokiniai  Kovo – birželio mėn.  A. Mikailionienė 
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17.  Spalvų savaitė 5-8 kl. mokiniai Balandžio I sav.  R. Juonienė 6a klasė 

18.  „Crazy day“ 5-8, I- IV g kl. mokiniai Balandžio 5 d. V. Svinkūnienė 8a klasė 

19.  Vaikų Velykėlės – Atvelykio šventė 1 - 4 kl. mokiniai Balandžio 26 d. J.  Diksienė 

20.  Saugaus eismo savaitė. ,,Šviesoforas 2019“ varžybos. 1-4 kl. mokiniai Balandžio mėn.  A. Vitkauskienė 

21.  Pradinių klasių matematikos olimpiada. 1-4 kl. mokiniai Balandžio mėn.  A. Vitkauskienė 

22.  Pilietinė akcija „Darom 2019“ 5-8, I-IIIg kl. mokiniai Balandžio mėn. Organizacinė grupė 

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

24.  Karaoke vakaras IV klasių mokiniai, jų tėvai, 

mokytojai 

Balandžio mėn.  Mokinių savivalda 

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

26.  Koncertas motinos dienai,  šeimos dienai. 5 – 8, I-IV g kl. mokiniai Gegužės mėn. D. Laniauskienė, 

Ž. Maldonienė, 

A. Mikailionienė 

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

A. Cincilevičius,  

M. Juonienė 

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

29.  Saugaus eismo akcija ,,Apsaugok mane“. 1-4 kl. mokiniai Rugsėjo mėn.  R. Šilalienė 

30.  Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienos 

Paminėjimas. Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ 

 Rugsėjo 23 d. V. Svinkūnienė 

31.  Europos kalbų dienos organizavimas  2019-09-26 Kalbų metodinė grupė 

32. N Netyradicinė pamoka A.Puškino muziejuje 

Markučiuose. 

 Spalio mėn.  Kalbų metodinė grupė 

33.  Akcija ,,Būk matomas kelyje“ 1-4 kl. mokiniai Lapkričio mėn. II sav.  O. Miliauskienė 

34.  Tolerancijos dienai paminėti, skirti renginiai, 

pokalbiai. 

5-8, I-IVg kl. mokiniai Lapkričio mėn. 16 d. Mokinių savivalda 

35.  Meninio skaitymo konkursas 1-4 kl. mokiniai Lapkričio mėn. R. Šilalienė 

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

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

S.Juškevičienė 

 

38.  Vilnonių kojinių vakarėlis „Nusimauk batus, 

praturtink sielą“. 

I-IV g kl. mokiniai Gruodžio mėn. Ž. Maldonienė 

39.  Dalyvavimas e-Twinning projektuose gimnazijos mokiniai Visus mokslo metus S. Vitkauskienė,  

O. Šerelienė 



 

78 

 

VI.2. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

1.  ,,Atmintis gyva, nes liudija” Bendruomenė Sausio 11 L. Leonienė 

L. Ryženinienė 

Z. Cikanienė 

2.  Valentino diena 5-10 kl. mokiniai Vasario 14 V. Kalimavičienė 

Mokinių taryba 

3.  Vasario 16-osios minėjimas. Poezijos valandėlė 

,,Užaugau Lietuvoj”. 

5-10 kl. mokiniai Vasario 15 L. Leonienė 

 L. Ryženinienė 

4.  Lietuvių kalbos  dienos: 

 Mažasis diktantas 

Garsiniai Vaižganto kūrybos skaitymai  

 

Lietuvių kalbos  ir literatūros pamoka 5-6 kl.  

,,Vietovardžių kilmė“  etnografiniame muziejuje 

,,Dzūkų pirkia“ . 

 

3-4 kl. mokiniai 

0-10 kl. mokiniai 

 

5-6 kl. mokiniai 

 

Vasaris 25-kovo 08 

 

 

Kovo 07 d. 

 

S. Kaminskienė 

L. Alksninienė 

 

L. Ryženinienė 

L. Alksninienė 

5.  Dešimtokų Šimtadienis 9-10 kl. mokiniai Kovas L. Alksninienė 

L. Leonienė 

 

6. A Užgavėnės. Renginių ciklas ,,Lašininio ir Kanapinio 

kova” 

0-4 kl. mokiniai Kovo 05 d. S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

7.  Kaziuko šventė ,,Visi į ,, jomarką” 0-10 kl. mokiniai Kovo 4 Menų ir kūno kultūros 

metodinės grupės nariai 

8.  Kovo 11-osios minėjimas Bendruomenė Kovo 08 d. L. Leonienė 

L. Alksninienė 
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9.  Mažosios Velykėlės  Pradinių kl. mokiniai ir 

priešmokyklinės grupės 

vaikai 

Balandis  S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

10.  Bendruomenės šventė ,,Šeimos delnuose” Bendruomenė Gegužės 17 d. Menų ir kūno kultūros 

metodinės grupės nariai, 

klasių vadovai 

11.  Atsisveikinimas - išvyka „Lik sveika, pradine 

mokykla“. 

4 kl. mokiniai ir tėvai Gegužė  S. Kaminskienė 

12.  Gimnazijos garbė 5-10 kl. mokiniai Birželis  L. Alksninienė 

13. Paskutinis skambutis 5-10 kl. mokiniai ir tėvai Birželis A.Bulovienė 

L.Alksninienė 

L.Leonienė 

14. Mokslo ir žinių diena Bendruomenė Rugsėjo 2 d. L. Alksninienė 

15. Mokytojo diena. Savivaldos diena. Bendruomenė Spalio 4 d. V. Kalimavičienė 

Mokinių taryba 

16. Rudenėlio šventė ,,Rudens spalvos” Pradinių kl. mokiniai Spalis S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

17. Adventinis rytmetys ,, Po žvaigždėjančiu dangum” 0-10 kl. Gruodis L. Peckutė 

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

19. Karnavalas arba išvyka į teatrą  5-10 kl. mokiniai Gruodis Klasių vadovai 

PARODOS 

1. ,,Snaigių, sagų sūkury...” 

 

5 kl. mokiniai Sausis H. Lapinskaitė 

2. ,,Mes mylim Lietuvą” 0-4 kl. mokiniai Vasaris R. Miškauskienė 

S. Kaminskienė 

J. Petkevičienė 

3. Gražiausios Užgavėnių kaukės Pradinių kl. mokiniai Kovas S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

4.  ,,Gamta mano akimis” 5-10 kl.  Kovas J. Petkevičienė 
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V. Kalimavičienė 

D. Česnulevičienė 

R. Kriptavičienė 

A.Vaitkevičius 

5.  Autorinių knygelių paroda konkursas, skirtas 

Knygnešio dienai 

0-10 kl. Kovas S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė  

H. Lapinskaitė 

6. Mokytojos H. Lapinskaitės rankdarbių paroda Bendruomenė Balandis H. Lapinskaitė 

7. Darbelių iš rudens gėrybių paroda Pradinių kl. mokiniai Spalis S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

8. Kalėdinių atvirukų paroda ,,Pasveikink draugą”  Gruodis  G. Šiugždinienė 

OLIMPIADOS 

1.  51-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada 8-10 kl. Sausio 10 d. J. Petkevičienė 

2.  67-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada 9-10 kl. Sausio 11 d. V. Kalimavičienė 

3.  66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada 8-10 kl. Sausio 24 d. D. Česnulevičienė 

4.  25-oji Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada 6-10 kl. Vasario  5 d. N. Martušienė 

5.  Lietuvos mokinių technologijų olimpiada 8-10 kl. Vasario 5 d. H. Lapinskaitė 

6.  28-oji Lietuvos mokinių istorijos olimpiada 9-10 kl. Vasario 7 d. L. Leonienė 

7.  24-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada 8-10 kl. Vasario 15 d. G. Šiugždinienė 

8.  30-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada 9-10 kl. Kovo 6 d. G. Šiugždinienė 

9.  57-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada 8-10 kl. Gruodis  R. Kriptavičienė 

10.  Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 5-10 kl. Gruodis L. Alksninienė 

11.  Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 8-10 kl. Gruodis  A. Bulovienė 

KONKURSAI, VIKTORINOS 

1.  Konkursas ,,Pasigamink knygutę” 1-4 kl. mokiniai Kovas  
 

R. Miškauskienė  

H. Lapinskaitė 

2.  Raiškiojo skaitymo konkursas Pradinių kl. mokiniai Balandis   S. Kaminskienė 



 

81 

 

3.  Saugaus eismo konkursas ,,Saugokime jaunas 

gyvybes keliuose” 

Pradinių kl. mokiniai Balandis S. Kaminskienė 

4.  Konstitucijos egzaminas 5-10 kl. Rugsėjis/spalis L.Leonienė 

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

6.  Knyga – dvasios stiprybė. Dailyraščio konkursas 

Knygnešio dienai paminėti.  

Pradinių kl. mokiniai Kovo 15 Pradinių kl. mokytojos 

7.  Viktorina ,,Gamtos vartus atvėrus” 5-10 kl. kovas  J. Petkevičienė 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1. Pagarbos bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu” 5-10 kl. Sausio 10 R. Klimavičius 

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  R. Klimavičius 

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

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

6. Alytaus r. gimnazijų Olimpinio festivalio mergaičių 

futbolo varžybos 

 

5-10 kl. mergaitės Gruodis - sausis R. Klimavičius 

7. Lady Golas 5- 10 kl. mergaitės Sausis- kovas R. Klimavičius 

8. Alytaus r. Mr. Golo varžybos 5-10 kl. berniukai Gruodis -  kovas R. Klimavičius 

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

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

S.Kaminskienė 

11. Pradinių klasių moksleivių futbolo turnyras 

,,Pradinukų lyga” 

Pradinių kl. mokiniai Sausis – gegužė   

KITI RENGINIAI 

1.  ,,Noriu augti sveikas” (Gerosios patirties knygos 

,,Misija:vaikų sveikatos kompetencija” pristatymas 

1-4 kl. mokiniai, priešm. 

grupės vaikai 

Sausio 20 d. Pradinių kl. mokytojos, 

bibliotekininkė 

 B. Jarusevičienė 
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2.  ,,Mėnuo be patyčių” Mokiniai  Kovas  Klasių vadovai 

3.  Gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė. Renginių ciklas, 

skirtas Žemės dienos paminėjimui. 

1-10 kl. mokiniai Kovo 18-22 d. Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų metodinė grupė,  

pradinių kl. mokytojos 

4.  Visuomenės sveikatos biuro renginys 1-10 kl. mokiniai Pagal VSB planą K. Matukynienė 

5.  Atvirų durų savaitė skyriuje Tėvai Lapkritis  

Balandis 

Klasių vadovai 

6.  ,,Darom 2019” Bendruomenė Balandis Mokinių taryba 

7.  Karjeros diena ,,Šok į tėvų klumpes” 5-10 kl. Birželis  L. Alksninienė 

8.  Kūrybiškumo paradas ,,Sveikinam vasarą” 1-4 kl. mokiniai, priešm. 

grupės vaikai 

Gegužė S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

9.  Projektas ,,Išskleisk eilėraštį kaip žiedą” 5-10 kl. mokiniai Birželis  L. Alksninienė 

10.  Projektas ,,Partizanų takais” 5-10 kl. mokiniai Birželis L. Leonienė 

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

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

N.Martušienė 

L. Ryženinienė 

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

14.  Tolerancijos diena 1- 10 kl.  Lapkričio 15 L. Leonienė 

15.  Visa Lietuva šoka Bendruomenė Rugsėjis A.Mikailionienė 

16.  Šv. Florijono dienos minėjimas Pradinių kl. mokiniai Gegužė S. Kaminskienė 

R. Miškauskienė 

J. Petkevičienė 

17.  Akcija ,,Diena be namų darbų” 5-10 kl. Mėnesio pirmą 

ketvirtadienį 

Mokinių taryba 

18.  Akcija ,,Pasveikinkim vieni kitus”. 

 Gerų darbų mėnuo. 

1- 10 kl. mokiniai, 

priešmokyklinės grupės 

vaikai 

Gruodis  Klasių vadovai 
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VI.3. MAKNIŪNŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR DAUGIAFUNKCIO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

27.  Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ 

Netradicinio ugdymo diena, Laisvės gynėjų dienai 

paminėti 

Bendruomenė Sausio 11 Skyriaus vedėja 

Klasių auklėtojai 

 

28.  Edukacinė diena  ”Duonos kelias”. Bendruomenė Vasario 5 Skyriaus vedėja 

 

29.  “Myliu nuo mėnulio ir atgal”. Skirta Šv. Valentino 

dienai.  

Bendruomenė Vasario 14 Skyriaus vedėja 

 

30.  Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Bendruomenė Vasario 25 Lietuvių kalbos 

mokytoja 

Pradinių klasių 

mokytojos 

31.  Kaziuko mugė „Gur, gur, gur, gur į Kaziuko turgų...“ Bendruomenė Kovo 4 Pradinių klasių 

mokytojos 

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

bendruomenė 

Kovo 5 Muzikos ir šokio 

mokytoja 

33.  Kovo 11-osios minėjimas  „Diena Lietuvai“ Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Kovo 12 Skyriaus vedėja 

Kultūrinio darbo 

organizatoriai 

34.  Pi diena Bendruomenė Kovo 14 Matematikos 

mokytoja 

35.  Žemės diena Bendruomenė Kovo 20 Gamtos ir geografijos 

mokytojai 

36.  Akcija „Darom 2019“ Bendruomenė Balandžio 19 Skyriaus vedėja 

37.  Šeimos diena Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Gegužės 17 Skyriaus vedėja 

38.  „Žalioji stotelė“ Bendruomenė Birželio 5 Geografijos mokytoja  
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39.  Pradinių klasių mokslo metų baigimo šventė 

„Pasitikim vasarėlę“ 

Bendruomenė Birželio 7 Skyriaus vedėja 

40. A Mokyklos baigimo šventė “Vasara, aš ateinu” Bendruomenė Birželio 21 Skyriaus vedėja 

41.  Mokslo ir žinių diena Bendruomenė Rugsėjo 2 Skyriaus vedėja 

42.  Savivaldos diena, skirta Tarptautinei mokytojų dienai Bendruomenė Spalio 4 Skyriaus vedėja 

43.  Tolerancijos diena Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Lapkričio 15 Tikybos mokytoja 

44.  Adventinis renginys “Kalėdų stebuklo belaukiant” Mokyklos ir kaimo 

bendruomenė 

Gruodžio 20 Skyriaus vedėja 

Tikybos mokytoja 

PARODOS 

15.  Mokinių kūrybinių darbų paroda „Žiemos pasaka“  Bendruomenė Sausis Menų ir technologijų 

mokytojai 

16.  Piešinių, atvirukų paroda, skirta Vasario 16 – ajai ir 

Kovo 11-ajai paminėti.  

Bendruomenė Vasaris - kovas Pradinių klasių 

mokytojos 

PUG mokytoja 

Lietuvių kalbos 

mokytoja 

17.  Fotografijų paroda – konkursas „Mano tėviškės 

vardai“, skirtas Vietovardžių metams  

Bendruomenė Balandis - gegužė Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojos 

18.  Rudens gėrybių paradas. Bendruomenė Sausis-lapkritis Menų ir technologijų 

mokytojai 

19.  Mokinių kūrybinių darbų parodos Bendruomenė Per metus Menų ir technologijų 

mokytojai 

20.  Kalėdinė mokinių darbų paroda Bendruomenė Gruodis Menų ir technologijų 

mokytojai 

OLIMPIADOS,  KONKURSAI, VIKTORINOS 

16.  

Dalykinės olimpiados  

Sausis 

Vasaris 

 

Skyriaus vedėja 
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17.  Meninio skaitymo konkursas “Ir knyga mane augina” Pradinių klasių mokiniai Vasario 12 Pradinių klasių 

mokytojos 

PUG mokytoja 

18.  

Tarptautinis ,,Kengūros“ konkursas. Bendruomenė 

Sausis 

Vasaris 

Kovas 

Skyriaus vedėja 

19.  Protmūšis „Pašauk mane vardu“ Bendruomenė Kovo 7 Lietuvių kalbos ir 

geografijos mokytoja 

20.  Dailyraščio konkursas, skirtas knygnešio dienai 

paminėti.  

Bendruomenė Kovo 15 Pradinių klasių 

mokytojos 

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

mokytojos 

22.  Protmūšis „AIDS – geriu žinoti“  Bendruomenė Gruodžio 2 Biologijos mokytoja 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

20.  Tarpmokyklinis krepšinio turnyras, skirtas Laisvės 

gynėjų dienai paminėti. 

Rajono mokyklos Sausio 11 Kūno kultūros 

mokytojas 

21.  Šaškių turnyras Kovo 11-ajai Bendruomenė Kovo 8 Kūno kultūros 

mokytojas 

 

22.  Stalo teniso mažasis turnyras Bendruomenė Balandžio mėn Kūno kultūros 

mokytojas 

23.  5-10 klasių mokyklos mokinių futbolo varžybos ‘Visi 

į stadioną” 

5-10 klasės Gegužė mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

24.  1-6 klasių mokyklos berniukų ir mergaičių kvadrato 

varžybos 

1-6 klasės Gegužė mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

25.  Mokyklos sporto šventė Bendruomenė Birželio mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

26.  Europos judėjimo savaitės bėgimas Bendruomenė Rugsėjo mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 
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27.  Estafečių, kliūčių ruožų žaidynės Bendruomenė Spalio mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

28.  5-10 klasių baudų metimo turnyras “Tiesiai į krepšį” Bendruomenė Lapkričio mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 

29.  Bilijardo varžybos Bendruomenė Gruodžio mėn. Kūno kultūros 

mokytojas 
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VI.4. DAUGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data Atsakingi 

1. Akcija „Atmintis gyva , nes liudija” 

(sausio 13 – jai paminėti) 

 

Ugdytiniai, darbuotojai Sausio 11 d. J. Laugalienė, 

pedagogės 

2. Parodėlė ,, Senių besmegenių šalyje“ 

 

Ugdytiniai, tėvai, pedagogės  Sausio – vasario mėn. pedagogės 

3. Projektas ,,Visas pasaulis -  linijomis“. 

 

Pedagogės, ugdytiniai, tėvai Sausio 15 – gegužės 15 

d. 

pedagogės 

4. „Mažoj širdelėj – visa Lietuva". 

Vasario 16 – osios šventė 

Ugdytiniai, tėvai, pedagogės Vasario 14 d. J. Laugalienė 

auklėtojos 

5. Užgavėnių linksmybės Darželio bendruomenė Kovo 5 d. 

 

pedagogės 

6. Kovo 11-osios minėjimas 

 

Ugdytiniai, tėvai, pedagogės Kovo 8 d. 

 

pedagogės 

7. Vaikų piešinių parodėlė ,, Aš myliu Tėvynę“.  Ugdytiniai Kovo mėn. pedagogės 

8. Edukacinė pramoga ,, Gandro šventė“ 

 

Ugdytiniai,  pedagogės Kovo 25 d. pedagogės 

9.  Susitikimas su Daugų Vlado Mirono gimnazijos 

kolektyvu ,, Grikucis“ 

Ugdytiniai, tėvai, pedagogės. Kovo mėn. pedagogės 

10. Susitikimas su sveikatos biuro specialistais 

 

Ugdytiniai, pedagogės, tėvai. Balandžio mėn.. pedagogės 

11. Edukacinė pramoga ,,Rieda margi margučiai“ 

 

Ugdytiniai, tėvai, pedagogės Balandžio mėn. J. Laugalienė 

pedagogės 

12. Pramoga šeimai ,, Mano didelė šeima“ Ugdytiniai, tėvai, pedagogės Gegužės 16 d. J. Laugalienė 

pedagogės 

13. ,, Užaugom dideli, keliausim mokyklėlėn“. 

Priešmokyklinės grupės ugdytinių edukacinė pramoga. 

Ugdytiniai, tėvai, grupės 

pedagogė 

Birželio mėn. 

 

J. Laugalienė 

O. Lesniauskienė 

14. Mokslo metų pradžios šventė. Darželio bendruomenė Rugsėjo mėn. pedagogės 
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J. Laugalienė 

15. Individualūs pokalbiai priešmokyklinėje grupėje Pedagogas- ugdytiniai- tėvai. Rugsėjo – spalio mėn.. O.Lesniauskienė 

16. „Aš saugus, kai žinau.“ 

Saugaus eismo savaitė 

Ugdytiniai, pedagogės 

 

Rugsėjo mėn. pedagogės 

17. Dalyvaujame akcijoje ,, Apibėk mokyklą“ Ugdytiniai, pedagogės Rugsėjo mėn. pedagogės 

 

18. Rudens gėrybių parodėlė Ugdytiniai, tėvai, pedagogės Spalio mėn. pedagogės 

 

19. Rudenėlio šventė ,, Sutikau aš Rudenėlį“ Darželio bendruomenė Spalio mėn. pedagogės 

 

20. Tarptautinė tolerancijos diena,, Mums smagu visiems 

kartu“ 

Darželio bendruomenė Lapkričio mėn. pedagogės 

21. Adventinis rytmetis 

 

Ugdytiniai,  pedagogės Gruodžio mėn. pedagogės 

22. Kalėdinė šventė ,, Sušilk prie Kalėdų eglutės“ 

 

Darželio bendruomenė Gruodžio mėn. pedagogės 

23. Dalyvavimas prevencinėje programoje ,,Zipio draugai“ Ugdytiniai Sausio – gegužės mėn. 

Rugsėjo –gruodžio 

mėn. 

I. Naruševičienė 

24. Tėvų susirinkimai ugdymo įstaigoje Pedagogai, tėvai. 3 kartus per mokslo 

metus. 

Pedagogės 

25. Dalyvavimas šventėse, renginiuose, parodėlėse, 

konkursuose už savo įstaigos ribų 

Pedagogai, tėvai, ugdytiniai. Pagal poreikį Pedagogės 
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VI.5. VENCIŪNŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Dalyviai Vykdymo data 

Atsakingi 

(V. PAVARDĖ) 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI  

1. KALBOS SAVAITĖ. 

(Teatras, žaidimai iš kalbos skrynelės) 

Ugdytiniai Sausio 28-31 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

2. „MANO LIETUVĖLĖ.“ 

Minėsime VASARIO 16-ĄJĄ. 

Svečiuosis Alytaus m. muzikos mokyklos mokinė 

Karina Grigonytė.(muzikuos kanklėmis) 

Ugdytiniai Vasario 15 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

Z.Cikanienė 

3. Užgavėnės. Lūžo ledo tiltai Ugdytiniai Vasario 28 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

Z.Cikanienė 

4. Ėjimas į Venciūnų kapinaites pagal „Zipio draugų” 

prevencinę programą 

Ugdytiniai Kovo 15 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

5. Kaziuko mugė.amatai, verslai, meistrystė. Ugdytiniai Kovo 4-8 d E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

6. Velykos. Gyvybės atbudimas. Ugdytiniai Balandis  15 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

Z.Cikanienė/ 

7. Šventė „Brangi, mamyte” Ugdytiniai Gegužės 3 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

Z.Cikanienė 

8. VAIKŲ GYNIMO DIENA. .Linksmybių savaitė. Ugdytiniai Biželio 1-7 d.  E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 
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9. Ekologiniu takeliu. 

Įrengsime gamtos stoteles”gvazdikų kelmas”, 

“daržas”, “gėlynas”,”skruzdėlynas” 

Ugdytiniai Rugsėjis E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

10. 

 

Šventinis rytmetys „Pilna kraitelė” 

 

Ugdytiniai, tėvai. 

 

Spalis E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

11. Adventinė vakaronė.  

 

Ugdytiniai, tėvai Gruodis E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

PARODOS 

1. Mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta Sausio 13-

ajai atminti  « Piešiu laisvą Lietuvą. 

Ugdytiniai Sausis  E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

2. Kaziuko mugei skirtų darbelių paroda. Tėvai ir ugdytiniai Kovas  E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

KONKURSAI, VIKTORINOS 

1. Alytaus r.Daugų IUir Venciūnų IU skyrių bendras 

projektas „Linijų pasaulyje“ 
ugdytiniai Sausis-gegužė auklėtojos 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1. Sveikatinimo savaitė. 

Rytinė mankšta su tėveliais kieme. 

Sveikatingumo tako atnaujinimas 

Ugdytiniai Gegužės  11-16 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

KITI RENGINIAI 

1. Tėvų susirinkimas “Prevencinės programos “zipio 

draugai” įvertinimas, aptarimas. 

Tėvai Balandis E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

2. Tėvų susirinkimas “Sunkumai, su kuriais susiduria 

tėvai auklėjant savo vaikus” 

Tėvai Lapkritis E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 
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3. Tėvų susirinkimas : „Vaikų sveikatinimo būdai“ Tėvai, Alytaus r. visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojos. 

Rugsėjis 21 d. E.Kasparavičienė 

L.Pranskevičienė 

4. Išvyka į edukacinę pamokėlę Druskininkuose „Sūri 

pamoka” 

Piknikas gamtoje, atsisveikinimas su darželiu. 

Ugdytiniai 

tėveliai 

Gegužės 31 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 

 
VII. 1. ALOVĖS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS BENDRADARBIAVIMO  TILTAI: MOKYKLA – ŠEIMA – VISUOMENĖ 

  

Eil. 

Nr. 

Numatoma veikla Laikas Dalyviai, vykdo Atsakingi 

1. Klasių tėvų susirinkimai 

„Pagrindiniai paauglystės etapai“ 

Balandis Visuotinis tėvų susirinkimas Skyriaus vedėja 

L. Alksninienė 

Klasių vadovai 
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2. „Patarimai būsimo pirmoko tėvams“ Balandis Priešmokyklinės grupės tėvų 

susirinkimas 

J.Petkevičienė 

3. „Laisvalaikis kartu su tėvais“ 

  

Balandis 1-2 kl. tėvų susirinkimas R.Miškauskienė 

4. „Mokinių pasiekimų patikrinimas - standartizuoti testai 4 

klasėje“ 

Balandis 3-4 kl. tėvų susirinkimas S.Kaminskienė 

5. „Draugiškų tarpusavio santykių kūrimas“ Balandis 5-6 kl. tėvų susirinkimas V.Kalimavičienė 

6. „Šeimos įtaka vaiko socialinių įgūdžių ugdymui“ Balandis 7-8 kl. tėvų susirinkimas L.Leonienė 

7. „Tėvų vaidmuo karjeros planavimo procese“ 

  

Balandis 9 kl. tėvų susirinkimas L. Alksninienė 

8. „10 kl. pasiekimų  patikrinimo reikalavimai ir vykdymo 

tvarka“ 

Balandis 10 kl. tėvų susirinkimas A.Bulovienė 

9. „Patarti negalima pasitikėti. Tėvams apie vaikus ir jų 

sprendimus“ 

Lapkritis Visuotinis tėvų susirinkimas Skyriaus vedėja 

Klasių vadovai 

10. „Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją 

labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą“ 

Lapkritis Priešmokyklinės grupės tėvų 

susirinkimas 

J. Petkevičienė 

11. „Kodėl motyvacija labai svarbi?“ 

  

Lapkritis 1-2  kl. tėvų susirinkimas R. Miškauskienė 

12. „Geri tėvų ir vaikų santykiai - sėkmės pagrindas“ 

  

Lapkritis 3-4 kl. tėvų susirinkimas S. Kaminskienė 
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13. „Padėkime savo vaikams mokytis“ Lapkritis 5-6 kl. tėvų susirinkimas  5-6 kl. vadovė 

14. „Kaip reaguoti į vaiko bauginantį elgesį“ Lapkritis 7-8 kl. tėvų susirinkimas V.Kalimavičienė 

15. „Vaikų vertybių, atsakingumo ugdymas“ Lapkritis 9 kl. tėvų susirinkimas L.Leonienė 

16. „PUPP - psichologinis išbandymas mokiniams ir tėvams“ Lapkritis 10 kl. tėvų susirinkimas L.Alksninienė 

17. Atvira mokykla Visus metus Mokinių tėvai, buvę mokiniai Skyriaus vedėja, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

18. Individualūs pokalbiai su tėvais aktualiomis temomis Pagal poreikį Mokinių tėvai Skyriaus vedėja, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

19. Suaugusiųjų švietimo savaitė Pagal atsiųstą 

programą 

Mokinių tėvai Skyriaus vedėja, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

20. Susitikimai su Alytaus apskrities VPK, Alovės seniūnijos 

socialinėmis darbuotojomis, Alytaus miesto PPT tarnybų 

specialistais prevencinio darbo klausimais 

Per mokslo 

metus 

  

L. Alksninienė 

21. ,,Antro žingsnio” ,,Paauglystės kryžkelės” , ,,Raktas į 

sėkmę” programų įgyvendinimas 

Per mokslo 

metus 

1-10kl. mokiniai Klasių vadovai 
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VIII. 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 
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VIII. 1. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Pakabinti daugialypės terpės projektorius 

informatikos ir logopediniam kabinetuose. 

Sausio mėn. A.Turskienė 

 

3. Logopedinio kabineto remontas  Balandžio – kovo 

mėn. 

A.Turskienė 

 

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

 

5. Sutvarkyti biologijos kabineto paruošiamąjį Gegužės mėn. A.Turskienė 

 

6.  Aktų salės einamasis remontas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

7. Bendrabučio patalpų  ir aplinkos 

paruošimas vasaros stovykloms 

Birželio mėn. A.Turskienė 

 

8. Makulatūros išvežimas Birželio – liepos 

mėn. 

A.Turskienė 

 

9. Aplinkos prie katilinės sutvarkymas Liepos mėn. A.Turskienė 

 

10. Lauko klasės apsodinimas vaistingaisiais 

augalais 

Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė, D. 

Zarauskienė 

 

VIII.2. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS ALOVĖS  

PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS ADMINISTRACINĖ ŪKINĖ VEIKLA 

 
Eil. 

Nr. 

Atliekami darbai Atlikimo laikas Atsakingi 

1. Paradinio įėjimo fasado nudažymas Gegužės – birželio 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 
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2. Lauko klasės kūrimo antrasis etapas:laiptų, stogelio 

remontas, Kneipo tako įrengimas 

Birželio – liepos 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 

3. Sporto salės stogo remontas, sienų perdažymas, 

apšvietimo sutvarkymas 

Birželio – liepos 

mėn. 

A. Turskienė 

L. Alksninienė 

 

VIII.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 

2. Lietvamzdžių remontas Vasario – kovo mėn.  A. Turskienė 

G. Sakalauskienė 

3. Katilinės siurblio remontas Pasibaigus šildymo 

sezonui 

A. Turskienė 

G. Sakalauskienė 

 

VIII.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.  Vaikų lauko žaidimų aikštelės įregimas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 

 

4.  Laiptų perdažymas Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

A.Turskienė 
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VIII.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. Rūsio patalpų sutvarkymas ir įrengimas sporto salės 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 

 

  



 

 

IX. BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 

 Plane numatytų uždavinių įgyvendinimui priemonės  tikslinamos, detalizuojamos, 

papildomos sudarant kiekvieno mėnesio veiklos planus. 

 Plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo  gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 

2019 M. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 

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

Pagalbos mokiniui specialisto (socialinio pedagogo) veiklos planas (2 priedas); 

Mokinių tarybos veiklos planas (3 priedas); 

„Dzūkų pirkios“ muziejaus veiklos planas (4 priedas). 
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1 priedas 

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 

2019 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. 

 

Psichologo darbo laikas: pirmadieniais:  7.45-18.00,  pietų pertrauka: 11.30-12 antradieniais, 

ketvirtadieniais:  7.45-16.00,  pietų pertrauka: 11.30-12.00,  trečiadieniais: 13.00-17.45. 

 

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.  

2019 m. Klasių auklėtojai, 

mokytojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNERIAI 

Teikimas psichologinės pagalbos 

mokiniams linkusiems tyčiotis, 

turintiems elgesio, socialinės 

adaptacijos  problemų, žalingų 

įpročių.  

2019 m.  Socialinis 

pedagogas, klasių 

auklėtojai, 

seniūnija 

Konsultavimas mokinių – jų polinkių 

ir gabumų, profesijos pasirinkimo 

klausimais. 

2019 m. kovo – 

balandžio, 

rugsėjo - spalio 

mėn. 

Klasių auklėtojai, 

socialinis 

pedagogas 

Mokinių turinčių mokymosi 

sunkumų ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių vertinimas psichologiniu 

aspektu 

2019 m. esant 

reikalui 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai, 

logopedė 

Pagalba sprendžiant 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. 

2019 m. esant 

reikalui  

Mokytojai, klasių 

auklėtojai,  

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. 

2019 m. Klasių auklėtojai, 

socialinis 

pedagogas 

 Dalyvavimas tėvų susirinkimuose  2019 m. Klasių auklėtojai 

Konsultavimo grafiko su tėvais 

sudarymas, jeigu mokiniui Vaiko 

gerovės siūlymu skiriama psichologo 

pagalba  

2019 m. esant 

poreikiui  

Vaiko gerovės 

komisija, socialinis 

pedagogas 

Rašytinių susitarimų su tėvais 

sudarymas 

2019 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 

2019 m. esant 

poreikiui 

Vaiko gerovės 

komisija 

Bendradarbia

vimas su 

klasės 

vadovais, 

mokytojais, 

darbas 

grupėse ir 

komandose 

Bendradarbiavimas su klasių 

auklėtojais sprendžiant mokinių 

psichologines problemas 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių auklėtojai, 

seniūnija, 

psichologas 

Pagalba kasių auklėtojams vedant 

klasės valandėlės. 

 Mokslo metų 

eigoje 

Klasių auklėtojai 

Dalyvavimas įvairiose  klasėje 

dirbančių mokytojų susirinkimuose, 

aiškinantis mokiniams kylančias 

problemas. 

Mokslo metų 

eigoje 

Klasių auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

VEIKLA (METODAI, FORMOS) VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNERIAI 

Prevencinės 

veiklos 

vykdymas 

 

Dalyvavimas prevencinėje veikloje, 

kuri numatyta VGK darbo plane 

2019 m. Gimnazijos 

administracija, 

VGK nariai 

Dalyvavimas veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“ veikloje 

2019 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  

Bendradarbia

vimas su 

kitomis 

institucijomis 

 

 

Konsultavimasis su Alytaus r. sav. 

VTAS, Alytaus apskr. VPK, Daugų 

seniūnija dėl socialinės rizikos 

šeimų, bendradarbiavimas 

sprendžiant pamokų nelankymo, 

netinkamo elgesio mokykloje 

problemas 

Iškilus 

problemai arba 

gavus 

informaciją  

Klasių auklėtojai 

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 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 

2019 METAMS 

 

I. Tikslas:  

Rūpintis mokinių socialine gerove, teikti socialinę – pedagoginę pagalbą gimnazijos 

bendruomenės nariams ir užtikrinti sėkmingą ugdymosi procesą, šalinat priežastis, kurios trukdo 

mokinių ugdymo(-si) procesui, pozityviai socializacijai šeimoje bei gimnazijoje.  

 

II. Uždaviniai: 

1. Laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokinių pamokų nelankymo, nepatenkinamo mokymosi, 

vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, užimtumo, emocijų ir elgesio, bendravimo su 

aplinkiniais ir kt. problemas, vykdyti jų prevenciją ginti mokinių teises ir interesus. 

2. Pažinti vaiką ir jo aplinką, atskleisti socialinius ir psichologinius veiksnius, įtakojančius jo 

asmenybės raidą, lemiančius socializacijos sunkumus. 

3. Dirbti komandoje, bendradarbiauti su mokytojais, klasių ir grupių auklėtojais, administracija, 

kitais specialistais, dirbančiais gimnazijoje, sprendžiant mokinių socialines – psichologines 

problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 

4. Dirbti su tėvais (globėjais, rūpintojais) padedant jiems vaiką ugdyti, suprasti jo socialinius 

psichologinius poreikius, geriau suprasti mokinio, turinčio mokymosi sunkumų poreikius.   

5. Vykdyti socialinės paramos mokiniams teikimo priežiūrą, rengti įvairius socialinius 

projektus, skirtus sėkmingesnei vaikų adaptacijai visuomenėje ir vaikų socializacijai.  

6. Palaikyti ryšį su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis 

teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą, užtikrinančiomis vaikų gerovę ir 

saugumą.  

 

III. Pagrindinės veiklos kryptys: 

1. Individualus darbas su mokiniais. 

2. Darbas su mokinių šeimomis (globėjais, rūpintojais). 

3. Darbas su klasių ir grupių auklėtojais, mokytojais.  

4. Darbas grupėse ir komandose. 

5. Užimtumo organizavimas.  

6. Bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis. 

7. Kvalifikacijos kėlimas. 

 

IV. Funkcijos: 

1. Įvertinimo: rinkti informaciją, analizuoti, daryti išvadas, apibendrinti. 

2. Konsultacinė: patarti, padėti, rekomenduoti. 

3. Korekcinė: skatinti, įgalinti, padėti adaptuotis. 

4. Vadybinė: paluoti, organizuoti, kontroliuoti, vertinti, tikslinti. 

5. Šviečiamoji informuoti, aiškinti, mokyti. 

6. Koordinacinė: palaikyti ryšius, dalintis informacija. 

7. Prevencinė: numatyti ir koreguoti neigiamus reiškinius, poelgius, padėti jų išvengti. 

8. Teisinė: atstovauti vaiką ir ginti jo interesus. 

 

VEIKLOS 

KRYPTYS 

METODAI VEIKLOS TURINYS VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNE 

RIAI 

Individualu

s darbas su 

mokiniais 

Pokalbis, 

probleminės 

situacijos 

analizė  

Darbo dokumentacijos 

tvarkymas, susitikimų žurnalo 

pildymas, informacijos 

rinkimas, kaupimas, 

Per mokslo 

metus 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

METODAI VEIKLOS TURINYS VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNE 

RIAI 

analizavimas ir 

apibendrinimas 

Konsultacijos  Mokinių, kurie susiduria su 

įvairiais sunkumais 

individualus konsultavimas 

Iškilus 

problemai 

Klasių 

auklėtojai 

Mokinių grupių 

konsultavimas 

Pagal poreikį Psichologė, 

klasių 

auklėtojai  

Darbas su specialiųjų 

poreikių mokiniais, kuriems 

reikalinga socialinio 

pedagogo pagalba  

Per mokslo 

metus 

Logopedė 

Prevencinių 

priemonių 

įgyvendinimas 

Pranešimų, paaiškinimų 

registravimas žurnale, 

pranešimų apie patyčias 

formų pildymas 

Per mokslo 

metus 

Klasių 

auklėtojai 

Individualus darbas su 

žalingų įpročių, turinčiais 

mokiniais.  

Pagal 

individualius 

atvejus 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Darbas su mokiniais, 

patyrusiais patyčias, 

išnaudojimą 

Iškilus 

problemai 

Psichologė  

Darbas su elgesio problemų 

turinčiais, linkusiais 

praleidinėti ir/arba vėluoti į 

pamokas mokiniais 

Per mokslo 

metus 

Psichologė, 

klasių 

auklėtojai 

Stebėjimas Mokinių tvarkos taisyklių 

pažeidimų fiksavimas  

Įvykus 

pažeidimams 

Klasių 

auklėtojai, 

mokytojai  

Mokinių elgesio stebėjimas 

pamokose, popamokinėje 

veikloje 

Iškilus 

problemai 

 

Darbas su 

mokinių 

šeimomis 

(globėjais, 

rūpintojais

) 

 

 

 

 

Informavimas  Šeimų informavimas 

sprendžiant įvairias 

problemas. Individualūs 

pokalbiai su tėvais telefonu, 

laiškų, pranešimų siuntimas 

informacijos į el. dienyną, 

talpinimas, susitikimai 

gimnazijoje.   

Pagal poreikį Klasių 

auklėtojai 

Lankymasis mokinio 

namuose, siekiant įvertinti 

šeimos socialines buitines 

sąlygas 

Pagal poreikį Seniūnijų soc. 

darbuotojai 

Konsultavimas  

 

Bendro darbo plano, 

susitarimų sudarymas raštu 

Pagal poreikį  

Individualūs pokalbiai su 

tėvais dėl vaikų pamokų 

praleidinėjimo, elgesio ir kt. 

Pagal poreikį Psichologė, 

klasių 

auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

METODAI VEIKLOS TURINYS VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNE 

RIAI 

Tėvų konsultavimas teisiniais 

ir ugdymo klausimais 

Pagal poreikį  

Pagalba tėvams, kurių vaikai 

yra patyrę arba patys 

smurtauja 

Pagal poreikį Psichologė  

Pagalba sprendžiant 

socialinės paramos klausimus 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

Seniūnijų 

darbuotojai, 

soc. paramos 

skyrius 

Lankymasis 

šeimose 

Lankymasis mokinių 

šeimose, iškilus problemai 

Pagal poreikį Seniūnija, 

klasių 

auklėtojai 

Pagalba 

tėvams krizių 

atvejais 

Konsultavimas, 

informavimas, emocinis 

palaikymas, susitikimų su 

kitais specialistais 

organizavimas 

Pagal 

individualius 

atvejus 

Vaiko gerovės 

komisija 

Darbas su 

klasių ir 

grupių 

auklėtojais, 

mokytojais 

Bendradarbiavi

mas   

Mokinių pamokų lankomumo 

sprendimas 

Per mokslo 

metus 

Klasių 

auklėtojai 

Mokinių socialinių 

pedagoginių problemų, 

socialinės paramos klausimų 

sprendimas 

Pagal poreikį  Klasių 

auklėtojai 

Informacijos apie mokinių 

elgesį, padarytus teisės 

pažeidimus, pokalbius su 

tėvais teikimas 

Per mokslo 

metus 

 

Pagalba mokytojams, esant 

netinkamam mokinio elgesiui 

Pagal poreikį Psichologė, 

gimnazijos 
administracija 

Informacijos, pagalbos 

teikimas skyriuose 

dirbantiems auklėtojams, 

mokytojams nuotoliniu būdu 

ir/arba nuvykus į vietą 

Kartą į 

mėnesį 

Psichologė  

Švietimas  Informuoti gimnazijos 

bendruomenę apie pagalbos 

mokiniui, mokytojui 

teikiančių institucijų adresus 

ir telefonus 

Pagal poreikį  

Užimtumo 

organizavim

as  

 

 

 

 

 

Švietimas  

 

 

Organizuoti pokalbius, 

valandėles nusikalstamumo, 

žalingų įpročių prevencijos, 

prekybos žmonėmis, saugaus 

eismo ir kt. temomis 

Per mokslo 

metus 

Alytaus apskr. 

VPK, Alytaus 

r. visuomenės 

sveikatos 

biuras 

Programų 

vykdymas 

 

 

Pagalba klasių auklėtojams, 

neformaliojo ugdymo būrelių 

vadovams, organizuojant 

mokinių užimtumą, kuriant 

2019 m. 

gegužės-

birželio mėn. 

Gimnazijos 

administracija, 

klasių 

auklėtojai 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

METODAI VEIKLOS TURINYS VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNE 

RIAI 

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 

Kvalifikaci

jos kėlimas 

 

Praktinio 

darbo įgūdžių 

tobulinimas  

Dalyvauti seminaruose, 

kursuose, konferencijose 

Pagal atskirą 

grafiką 

Gimnazijos 

administracija 

Konsultavimas

is su 

kolegomis, 

dalinimasis 

gerąja patirtimi 

Dalyvauti rajono soc. 

pedagogų metodinio būrelio 

pasitarimuose 

Per mokslo 

metus 

Rajono soc. 

pedagogų 

metodinis 

būrelis  

Bendradar

biavimas 

su kitomis 

institucijo

mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita veikla, 

darbas 

grupėse, 

komandose 

Pokalbiai 

telefonu, el. 

laiškų rašymas, 

raštų rengimas 

ir siuntimas, 

specialistų į 

VGK 

posėdžius 

kvietimas  

Bendradarbiavimas su 

Alytaus apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriumi Alytaus 

rajono savivaldybėje, Alytaus 

apskr. VPK, Daugų seniūnija 

sprendžiant socialinės rizikos 

šeimų socialines problemas, 

mokinių pamokų nelankymo, 

netinkamo elgesio 

gimnazijoje atvejus 

Iškilus 

problemai 

arba gavus 

informaciją  

 

Prevencinės 

veiklos 

organizavimas  

Bendradarbiavimas su 

Alytaus apskr. VPK 

pareigūnais 

Per mokslo 

metus, pagal 

mėnesio 

darbo planą 

Gimnazijos 

administracija 

Socialinės 

paramos 

skyrimo 

klausimų 

sprendimas 

Bendradarbiavimas Alytaus r. 

socialinės paramos skyriumi, 

seniūnijomis sprendžiant 

socialinės paramos 

mokiniams skyrimo 

klausimus 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

arba iškilus 

problemai 

 

Iškilusių klausimų aptarimas 

el. paštu, telefonu, valgyklos 

kontrolė, pastebėtų problemų 

aptarimas susitikimų su 

maitinimo paslaugas 

teikiančios įmonės 

darbuotojais metu 

Per mokslo 

metus  

Gimnazijos 

administracija 

Vaiko gerovės 

užtikrinimas 

Ryšių su vietos bendruomene 

ir įvairiomis įstaigomis, 

užtikrinančiomis saugų ir 

pilnavertį vaiko vystymąsi 

palaikymas 

Per mokslo 

metus 

 

Informacijos 

teikimas  

Šviečiamosios ir mokomosios 

informacijos į gimnazijos 

Per mokslo 

metus  

Gimnazijos 

administracija 
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VEIKLOS 

KRYPTYS 

METODAI VEIKLOS TURINYS VYKDYMO 

TERMINAS 

PARTNE 

RIAI 

tinklapį, informacinį stendą 

talpinimas, ataskaitų 

sudarymas 

 

Darbas darbo 

grupėse 

Dalyvavimas strateginio, 

metinės veiklos planavimo 

darbo grupių veikloje 

2019 m. 

sausio mėn. 

Gimnazijos 

administracija 

Informacijos 

rinkimas  

Dalyvavimas gimnazijos 

vaiko gerovės komisijos 

veikloje reikiamos 

informacijos pateikimas 

komisijai 

Pagal atskirą 

grafiką 

Gimnazijos 

administracija 

Ataskaitų, 

pranešimų 

rengimas  

Dalyvavimas mokytojų 

tarybos posėdžiuose 

Per mokslo 

metus 

Gimnazijos 

administracija 

Pagalbos 

teikimas, 

paieška, 

koordinavimas  

Dalyvavimas kitoje 

gimnazijos veikloje 

Mokslo metų 

eigoje, 

mokinių 

atostogų 

metu 

Gimnazijos 

administracija 

Darbas pagal 

numatytą 

grupės darbo 

planą  

Dalyvavimas ugdymo 

karjerai koordinacinės grupės 

veikloje 

Mokslo metų 

eigoje pagal 

numatytą 

grupės 

veiklos planą 

Gimnazijos 

administracija 

 

Veikla metų eigoje gali būti keičiama, koreguojama. 

________________________ 

 

Parengė 

Socialinis pedagogas 

Giedrius Žemaitis 
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3 priedas 

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2019 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 108okykla 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 

m.m. 

eigoje 

MT, klasių 

seniūnai 

G.Gudaitytė 

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 

reikalą 

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. 2018 m. Mokinių tarybos veiklos 

analizė. 2019 m. veiklos plano 

sudarymas. 

Sausis MT organizacinė 

grupė. 

G. Gudaitytė 

 

G.Volungevičienė 

2. Sausio 13–osios minėjimas Sausio 

11d. 

1 – 8, I-IV g. 

Klasės 

IIIag klasės 

D.Laniauskienė 

3. „Žaliojo lašelio“ diena Vasario 

4d. 

1 – 8, I-IV g. 

Klasės 

Mokinių savivalda 

Klasių seniūnai 

4. Pasaulinė ligonių diena Vasario 

11d.  

1 – 8, I-IV g. 

Klasės 

Mokinių savivalda 

5. Šv. Valentino diena Vasario 

14 d. 

8, I-Ivg klasių  

mokiniai 

Iag 

 

G.Ivanauskienė 

6. Abiturientų šimtadienis Vasario 

22d. 

IV, IIIg klasių 

Mokiniai 

IIIag klasė 

D.Laniauskienė 

7. Protmūšis „Apie Lietuvą“ Kovas 5-8, I-Ivg kl. 5a klasė 
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mokiniai Ž.Maldonienė 

8. Paroda „Dovana Lietuvai – 100 

akimirkų“ 

Kovas 5-8, I-Ivg kl. 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

9. Spalvų savaitė 

 

Balandžio 

1-4d 

5-8 kl. 

mokiniai 

6a klasė 

R.Juonienė 

10. „Crazy day“ Balandžio 

5d. 

5-8, I-Ivg kl. 

mokiniai 

8a klasės 

V.Svinkūnienė 

11. Pilietinė akcija „Darom 2016“ Balandis 5-8,I-IIIg klasių 

mokiniai 

Organizacinė grupė 

12. Karaokė vakaras Balandis IV klasių 

mokiniai, jų tėvai, 

mokytojai 

Mokinių savivalda 

13. Paskutinio skambučio šventė Gegužė IV klasių 

mokiniai, jų tėvai, 

mokytojai 

IIIag klasės 

D.Laniauskienė 

14. Orientacinės varžybos Birželis 5-8,I-IIIg klasių 

Mokiniai 

Rajono mokyklų 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

15. Gimnazistų krikštynos Spalis I-IV gimnazijos 

Klasių mokiniai 

Ivag klasė 

D.Laniauskienė 

16. Penktokų krikštynos Spalis 5-8 klasių 

mokiniai 

Iiag klasė 

G.Ivanauskienė 

17. Mokinių savivaldos diena, skirta 

mokytojo profesinei šventei 

Spalis III-Ivg klasių 

mokiniai 

Ivag klasių 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

18. Tolerancijos diena Lapkričio 

16d. 

5-8, I-IV kl. 

mokiniai 

Mokinių savivalda 

19. Sveikinimosi diena Lapkričio 

21 d. 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

8a klasė 

S.Juškevičienė 

III. TIRIAMOJI VEIKLA    

1. Organizuojamų renginių kokybė Kiekvieną 

mėnesį 

5-8, I-IV g kl. 

mokiniai 

G. Gudaitytė 

2. Neformalaus ugdymo 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 taryba 

Mokinių prezidentas 

Gabija Gudaitytė 

 

  



 

110 

 

4 priedas 

 

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 

 „DZŪKŲ PIRKIOS“ MUZIEJAUS 2019 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, 

 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 – tradicijos 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. 

2019 m. planuojamos edukacinės programos moksleiviams: 

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

paukštelis, pintinė, paukštelis ir t.t.) 

 Juostų audimas 

 Vilnos vėlimas 

 Adventinio vainiko pynimas 
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Eil. 

Nr. 

Vykdoma veikla Mėnuo 

1. Veiklos planavimas. 

Edukacinė programa „Juostų audimas“ 

sausis 

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 bibloteka 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 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  

Mokytoja 

Rasa Aleksandravičienė 
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ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO 

 
2019 m. sausio 2  d. Nr.V1-1 

 Daugai 

 

         Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 2011 m. kovo 17 

d. įstatymu Nr. XI -1281 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo“ 54 straipsnio, 5 

punktu, 

 t v i r t i n u Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos 2019 metų veiklos planą (pridedama). 

 

 

 

Direktorius                                                 Almantas Jakimavičius 
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