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ŠVENČIONIŲ RAJONO PABRADĖS ,,RYTO“ GIMNAZIJOS 2011-2012 M.M. VEIKLOS PLANAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos  veiklos 2011-2012 m.m. planas (toliau – 
planas) – dokumentas, numatantis gimnazijos bendruomenės veiklą 2011-2012 m.m.  

Gimnazijos metinis veiklos planas rengtas vadovaujantis Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ 
vidurinės mokyklos strateginiu planu iki 2012 metų, kuriame atsispindi Lietuvos Respublikos Švietimo 
įstatymo, Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų, Švenčionių rajono plėtros strateginio plano iki 
2010 metų, Švenčionių rajono švietimo strateginio plano iki 2012 metų nuostatos, taip pat gimnazijos 
ugdymo planais, gimnazijos veiklos įsivertinimo  išvadomis. 

Gimnazijos veiklos planą rengė darbo grupė, paskirta 2011 m. birželio 10 d.  gimnazijos 
direktoriaus įsakymu Nr. V-168. 
 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS 2010-2011 M. M. ANALIZĖ 
 

2. 2010-2011 m. m. Pabradės „Ryto“ gimnazijoje iš viso mokėsi 583 mokiniai: 137 mokiniai 1-
4 klasėse (8 komplektai), 8 mokiniai lavinamojoje 6 klasėje, 190 mokinių 5-8 klasėse (8 komplektai), 114 
mokinių I- II gimnazijos klasėse (5 komplektai), 115 mokinių III-IV gimnazijos klasėse (4 komplektai). 
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankė 19 vaikų. Mokinių skaičius sumažėjo lyginant su ankstesniais mokslo 
metais 9 mokiniais. 

2010-2011 m. m.  m. gimnazijoje dirbo 58 mokytojai, iš kurių 12 yra įgiję mokytojo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją, 31 – vyresnieji mokytojai. Gimnazijos klasėse dirbo 8 metodininkai, 
21 vyresnysis mokytojas.  

IV gimnazijos klasėse mokėsi 55 mokiniai. Nacionalinio egzaminų centro duomenimis, lietuvių 
kalbos valstybinį brandos egzaminą pasirinko laikyti 56,4 proc. (2007-2008 m. m. - 54,8 proc. abiturientų, 
2008-2009 m. m. – 46,3proc., 2009-2010 m. m. – 63 proc.), užsienio (rusų kalbos) – 67,3 proc. (2007-2008 
m. m. – 50 proc., 2008-2009 m. m. – 50 proc., 2009-2010 m. m. – 57 proc ), užsienio (anglų kalbos) – 30,9 
proc. (2007-2008 – 26 proc., 2008-2009 m. m. – 24 proc., 2009-2010 m. m. – 43 proc), istorijos – 49 proc. 
(2007-2008 m. m. – 42,9 proc., 2008-2009 m. m. - 47 proc., 2009-2010 m. m. – 48 proc.), matematikos – 
21,8 proc. (2007-2008 m. m. – 28,6 proc., 2008-2009 m. m. -17 proc., 2009-2010 m. m. – 40 proc), 
informacinių technologijų – 5,45 proc. (2007-2008 m. m. – 4,8 proc., 2008-2009 m. m. – 3,7 proc., 2009-
2010 m. m. – 6 proc), biologijos – 20 proc. (2007-2008 m. m. 11,9 proc., 2008-2009 m. m. – 3,7 proc., 2009-
2010 m. m. – 15 proc.), chemijos – 9,09 proc. (2007-2008 m. m. – 7,1 proc., 2008-2009 m. m. – 3,7 proc., 
2009-2010 m. m. – 7,4 proc), fizikos – 5,45 proc. (2007-2008 m. m. – 16,7 proc., 2008 – 2009 m. m.- 
3,7proc.,2009-2010 m. m. – 7,4 proc). Geriausiai laikyti istorijos, lietuvių kalbos, užsienio kalbų ( rusų) 
valstybiniai brandos egzaminai. Pirmą kartą lietuvių gimtosios kalbos egzaminas pagal 90-100 balų mokinių 
gautus įvertinimus sėkmingiausiai išlaikytas tarp rajono lietuvių kalba dėstomų gimnazijų ir vidurinių 
mokyklų. 

Vidurinį išsilavinimą įgijo ir gavo Brandos atestatus 55 abiturientai, 4 iš jų – su pagyrimu.  
Į aukštąsias mokyklas įstojo 38 abiturientai arba 69 proc. (2009m.- 39 mokiniai arba 71,9 

proc.,2010 m. -43 abiturientai arba 80 proc.) IV gimnazijos klasių mokinių. Iš jų 68,5 proc. (2009 m. - 46,3 
proc., 2010 m.- 84 proc.) mokosi aukštosiose universitetinėse ir 31.5 proc. (2009 m. - 25,6 proc., 2010 m. – 
16 proc., 2010 m. – 16 proc.) - aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (kolegijose). 40 proc. mokinių 
aukštosiose universitetinėse (kaip ir 2010 m.) ir 70 proc. aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose(kaip ir 
2010 m.) įstojo į valstybės finansuojamas vietas. Studijas profesinėse mokyklose ir mokymo centruose 
pasirinko 8 arba 14,5 proc. mokinių (2009 m. – 9 mokiniai arba 16,7 proc.,2010 m. -9,3 proc.). Nestojo arba 
neįstojo, dirba, kreipėsi į Darbo biržą, išvyko į užsienį iš viso 8 mokiniai (2010 m. - 6 mokiniai arba 
11proc.)Tai sudaro 14,5 proc. visų mokinių skaičiaus. 2011 m., lyginant su ankkstseniais metais, padidėjo 
stojusių į profesines mokyklas ir profesinio mokymo centrus mokinių skaičius. 1 mokinė, baigusi gimnaziją 
su pagyrimu, įstojo į universitetą Anglijoje.  
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Lietuvių kalbos PUPP patikrinime dalyvavo 48 (81 proc.) II gimnazijos klasių mokiniai. 9 (18,8 
proc.) mokiniai buvo įvertinti 9-10 balais, 13 (27,1 proc.) – 7-8 balais. 22 mokiniai įvertinti 4-6 balais (46 
proc.). Neišlaikė lietuvių kalbos PUPP 3 mokiniai (6,3 proc.). 

Matematikos PUPP patikrinime dalyvavo 46 (78 proc.) II gimnazijos klasių mokiniai. 
12 (26,1 proc.) mokinių gavo 9-10 balų įvertinimus, 12 (26,1 proc.) – 7-8 balų įvertinimus, 4-6 – 12 
mokinių (26,1 proc.), neišlaikė – 9 mokiniai (19,6 proc.) ir 1 mokinys neatėjo (2,2 proc.).  

2010 – 2011 m.m. visi 1-4 klasių mokiniai tiek per pamokas, tiek namuose turėjo galimybę 
naudotis mokomuoju internetiniu portalu Mokinukai.lt. Toliau buvo tęsiamas tarptautinės programos „Zipio 
draugai“ įgyvendinimas, programoje dalyvavo 25 pirmųjų klasių mokiniai, programos pedagogo 
kvalifikaciją įgijo dar 2 pradinių klasių mokytojos. 1 -4 klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų, aktyviai 
dalyvavo įvairiuose konkursuose, varžybose: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių 
policijos valdybos organizuotame piešinių konkurse „Dviratininkas – saugus eismo dalyvis“, Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame mokinių plakatų konkurse 
„Saugi vasara“, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariato 
konkurse „Mes - policijos bičiuliai, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kvadrato varžybose, Lietuvos 
mokinių olimpinio festivalio „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, Švenčionių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro organizuotoje 4-ųjų klasių mokinių viktorinoje „Higienos ABC“. 
Laimėtos prizinės vietos: pirmosios vietos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajoninėse kvadrato bei 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybose, trečioji vieta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse kvadrato 
varžybose, antroji vieta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 
organizuotame piešinių konkurse „Dviratininkas – saugus eismo dalyvis“, antroji vieta Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, apskričių priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame mokinių plakatų konkurse 
„Saugi vasara“, antroji vieta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos 
komisariato organizuotame konkurse „Mes policijos bičiuliai“. 

2010-2011 m.m. bendrojo lavinimo klasėse integruotai mokėsi 32 specialiųjų poreikių mokiniai 
(1 iš jų buvo mokomas namuose).8 mokiniai mokėsi specialiojoje lavinamojoje klasėje, vasario mėnesį 1 
mokinys, pablogėjus sveikatai, išvyko. Per mokslo metus atliktas 5 mokinių pakartotinis tyrimas. Specialiųjų 
poreikių mokiniams buvo rengiamos modifikuotos, adaptuotos, individualios programos, mokymosi 
pasiekimai ir iškilusios problemos aptariami specialiojo ugdymo komisijos posėdžiuose bei individualiai su 
dalykų mokytojais. Logopedines pratybas lankė 64 mokiniai, turintys kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 
8 mokiniams šie sutrikimai pašalinti. Specialiosios pedagoginės pagalbos specialistai dalyvavo SUK darbe. 

2010-2011 m. m. gimnazijoje veikė 26 būreliai (5 būreliais daugiau nei 2009-2010 m. m.). 
Meninio ugdymo programoms skirta 22 val., socialinių įgūdžių ugdymo programai skirtos 2 val., 
kraštotyrinio ugdymo programai – 1 val., sveikos gyvensenos ugdymo programai – 12 val., intelektualinio 
ugdymo programai – 8 val., etnokultūrinio ugdymo programai – 1 val., gamtosaugos ir ekologinio ugdymo 
programai – 2 val., altruistinei veiklai – 4 val.. 

Nuo 2011 m. kovo mėn. gimnazija dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje (vienoje iš 5 
Aplinkosauginio švietimo fondo (Foundation for Environmental Education - FEE)  įgyvendinamų 
programų).  Siekiant įgyti Gamtosauginės mokyklos statusą, gimnazijoje sudarytas Gamtosauginis komitetas. 
Atliktas aplinkosauginis auditas, sudarytas veiksmų planas ir pradėta vykdyti gamtosauginė programa. 

Jaunieji miškininkai, glaudžiai bendradarbiaudami su Nemenčinės miškų urėdija, sėkmingai 
dalyvavo akcijoje  kuriant memorialinį želdinių įrašą  „Žalgiris 600“ ir įamžinant Žalgirio mūšio sukaktį. 

Meninės krypties būrelių veikla išlieka ryški, dramos būrelis „Daigeliai“ rajono mokyklų teatrų 
šventėje-konkurse laimėjo 1-ąją vietą. Gimnazijos šokių būrelio šokėjų kolektyvas yra rajono mokinių šokių 
konkurso „Šok ir nesustok 2011“ nugalėtojas, 21 kartą koncertavo įvairiuose renginiuose. Dainavimo būrelio 
„DO-RE-MI“ ugdytiniai antrą kartą sėkmingai dalyvavo rajoniniame festivalyje Svirkų pagrindinėje 
mokykloje, koncertavo 22-uose renginiuose, gruodžio mėnesį sėkmingai dalyvavo Vilniaus įgulos karininkų 
ramovės rengiamame Advento muzikos festivalyje „Kalėdų rytą rožė pražydo“, skirtame LAF Vilniaus 
karinio štabo narių žūties 69-ųjų metinių paminėjimui. 

Dvyliktus metus veikiančio Jaunųjų dizainerių būrelio veikla buvo tikslinga ir produktyvi. 
Būrelio nariai sėkmingai įvaldė naują technologinę įrangą. Tradicinėje rajoninėje šventėje „Rudens 
kermošius“, kurioje dalyvavo jaunieji dizaineriai,  „Amatų miestelyje“ buvo įkurtas įspūdingas mokyklos 
„kiemelis“. Jame mokiniai demonstravo ir pardavinėjo savo gamybos darbus. 
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Pirmus metus gimnazijoje veikė meninio ugdymo būrelis „Lėlių teatras“ pradinių klasių 
mokiniams. Mokiniai buvo supažindinti su viena teatro rūšių – lėliu teatru, išmoko pagaminti lėles-
marionetes, pirštines lėles. 

Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai lavino muzikinius bei kitus meninius gebėjimus 
lankydami meninės raiškos būrelio „Žiburėliai“ užsiėmimus. Tai, ką vaikai gamino užsiėmimų metu, buvo 
eksponuojama gimnazijoje organizuotoje specialiosios lavinamosios klasės mokinių darbų parodoje, skirtoje 
Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.  

Sveikos gyvensenos įgūdžius mokiniai lavino lankydami penkis šios krypties būrelius. Stiprinti 
fizinę būklę mokiniai turėjo galimybę lankydami sveikuolių, judriųjų žaidimų, lengvosios atletikos, krepšinio 
būrelius.  

Intelektualines žinias mokiniai gilino lankydami anglų bei vokiečių kalbos būrelius, 
informacinių technologijų būrelį „Kompiuteris ir aš“, fizikos būrelį „Kvantas“, matematikos būrelius.  

Etnokultūros būrelio užsiėmimų metu buvo siekiama gilinti ir plėsti mokinių etninės kultūros 
žinias, įgytas lietuvių kalbos , pasaulio pažinimo, muzikos, dailės pamokose. Pradinių klasių mokiniai buvo 
skatinami pažinti savo krašto gamtą, galvoseną, bei tikėjimą taip, kaip jie glūdi tautos legendose, 
papročiuose, dainose išvaizduojamajame mene. 

Trečius metus gimnazijoje veikė socialinių įgūdžių ugdymo būrelis pradinių klasių mokiniams. 
Organizuoti prasmingą veiklą padėjo dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. Vaikai mokėsi 
sėkmingai įveikti sunkumus ir stresus, ieškoti socialiai priimtinų išeičių ir paramos, padėti kitiems, prisiimti 
atsakomybę už savo elgesį. 

Gimnazijos ateitininku kuopos „Rasa“ nariai įtraukti į bendradarbiavimo (partnerystės) su 
mokyklomis stiprinimo, ugdant jaunų asmenų pilietiškumą ir tautiškumą programą TAPK, kuri buvo ir 2011-
2012 m.m. bus vykdoma Pabradės „Ryto“ gimnazijoje. Kuopas nariai aktyviai dalyvavo Vilniaus krašto 
ateitininkų organizuotuose akademiniuose savaitgaliuose. 

Specialiosios lavinamosios klasės mokiniai lavino muzikinius bei kitus meninius gebėjimus 
lankydami meninės raiškos būrelio „Žiburėliai“ užsiėmimus. Mokslo metų pabaigoje specialiosios 
lavinamosios klasės mokiniai sėkmingai koncertavo mokslo metų pabaigos šventėje „Besišypsanti vaikystė“. 

Trečius metus gimnazijoje veikė socialinių įgūdžių ugdymo būrelis pradinių klasių mokiniams. 
Organizuoti prasmingą veiklą padėjo dalyvavimas tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 

2010-2011 m.m. papildomi darbai buvo skirti 22 mokiniams, (2009-2010m. m.-28 mokiniams), 
iš jų 5-8 klasių – 8 (2009-2010m. m.-7 mokiniams) ir I-IV gimnazijos klasių – 14 mokinių (2009-2010m. m.-
21 mokiniui. Po papildomų darbų 2 mokiniai palikti kartoti Pagrindinio ugdymo programos (2009-2010 m. 
m.-3).Visi ketvirtųjų gimnazijos klasių mokiniai baigė Vidurinio ugdymo programą. 

Šeštus metus nuo projekto pradžios dalyvauta vykdant ŠMM ir Europos judėjimo Lietuvoje 
projektą ,,Drąsinkime ateitį“, vykdytas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas ,,Būk 
laisvas“, tęstinis smurto ir patyčių prevencijos projektas. 

Analizuojant 2010-2011 m.m. numatytų veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, pažymėtina, 
kad didelis dėmesys ir praėjusiais mokslo metais buvo skirtas ugdymo kokybei. Pradėta dalyvauti Švietimo 
plėtotės centro projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, 
IIetapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos 
šiuolaikiniam darbo pasauliui“. Sėkmingai dalyvauta projektą vykdančių mokyklų idėjų mugėje 
Vilniuje.Pavyko suaktyvinti gimnazijos bendruomenės – mokinių, mokytojų, tėvų – bendradarbiavimą 
organizuojant renginius, pateikiant informacinę medžiagą apie gimnaziją. Sėkmingai vykdyta mokinių 
tautinio ir pilietinio ugdymo programa, mokinių profesinis informavimas ir konsultavimas. 

Prevencinio darbo grupės nariai sėkmingai vykdė tęstinę Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 
prevencinę programą „Būk laisvas!” ir Smurto, patyčių (psichologinės krizės) prevencijos programą „Saugi 
mokykla”.  

Parengtas ir vykdytas sveikatingumo projektas „Rūpinkis savimi”, skirtas 6-8, I gimnazijos 
klasių mokiniams ir mokytojams. 

Gimnazijos socialinis pedagogas ir psichologas organizavo individulius ir grupinius 
užsiėmimus, konsultavo mokinius lankomumo, smurto, psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 
temomis.  

Siekiant mažinti mokinių psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir platinimą gimnazijos teritorijoje, 
2010-2011 m.m. aktyviai bendradarbiauta su Vilniaus apskrities VPK Švenčionių rajono PK pareigūnais. 
Gimnazijos socialinis pedagogas kartu su  klasių vadovais atliko 5-8, I-II gimnazijos klasių mokinių tyrimą 
„Psichoaktyvių medžiagų įsigijimo vietos Pabradės mieste”. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Pabradės miesto 
vietas, kuriose nepilnamečiai nelegaliai gali įsigyti psichoaktyvių medžiagų. 
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Prevencinio darbo grupės narių iniciatyva Sandrai Paškevičiūtei, Iag klasės mokinei, Janinai 
Plotnikovai, Iag klasės mokinei, Viktorijai Mickevič, 7b klasės mokinei, Švenčionių rajono savivaldybės 
direktoriaus įsakymais skirtos minimalios priežiūros priemonės. Po minimalių priežiūros priemonių skyrimo 
Sandros Paškevičiūtės ir Janinos Plotnikovos lankomumo situacija nepasikeitė, Viktorijos Mickevič pamokų 
lankymas, mokymosi rezultatai  pagerėjo. 

2010-2011 m.m.  atliktas tyrimas „Mokinių saugumas mokykloje”. Tyrime dalyvavo 8-17 metų 
specialiųjų poreikių mokiniai ir 10-17 metų mokiniai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 52% mokinių 
gimnazijoje visada jaučiasi saugiai, specialiųjų poreikių mokiniai (67%) jaučiasi gimnazijoje saugiau negu 
kiti gimnazijos mokiniai (38%). Saugiausios gimnazijos vietos specialiųjų poreikių mokiniams yra valgykla, 
aktų salė, tualetas, sporto salė, ir klasė, o kitiems respondentams- aktų salė, valgykla, klasė. Nesaugiausios 
gimnazijos vietos specialiųjų poreikių mokiniams yra koridorius ir rūbinė, o kitiems respondentams – rūbinė, 
mokyklos kiemas, koridorius. 29% specialiųjų poreikių mokinių ir 35% likusių apklaustų mokinių teigia, kad 
yra visada emociškai palaikomi ir remiami, atitinkamai 10% ir 2% mokinių niekada negauna emocinės 
paramos iš mokinių ar mokytojų. 62% specialiųjų poreikių mokinių ir 41% kitų mokinių jaučiasi 
pilnaverčiais gimnazijos nariais, atitinkamai 10% ir 16% apklaustųjų teigia priešingai. Apie 15% apklaustų 
mokinių pažymi, kad tarp jų ir mokytojų būna abipusio nepagarbaus bendravimo. 32% respondentų visada 
gali drąsiai, nevaržomi išreikšti savo nuomonę bendraudami su mokytojais, ir tik 8% mokinių, 24% 
specialiųjų poreikių mokinių negali atvirai kalbėtis. 69% apklaustų mokinių patiria sėkmės jausmą 
pamokose, 63% visų mokinių tokį pat jausmą patiria ir popamokinėje veikloje. 62% respondentų teigia, kad 
gimnazijoje juos pakankamai išmokina gyvenimo įgūdžių, 14% mokinių, net nesuvokia, kad jiems yra 
ugdomi socialiniai įgūdžiai. 

2010 – 2011 m.m. Pabradės „Ryto“ gimnazijos Profesinio informavimo taške informacija 
mokiniams buvo teikiama individualiai ir grupėms. Per mokslo metus PIT,e apsilankė apie 550 mokinių, ne 
mažiau kaip ankstesniais mokslo metais. Individualias konsultacijas gavo 54 mokiniai. Buvo rengiamos 
išvykos į atvirų durų dienas aukštosiose, profesinėse mokyklose ir į parodą ,,Mokymasis. Studijos. Karjera“. 
Gimnazijoje buvo organizuoti susitikimai su Vilniaus pedagoginio universiteto, Vilniaus kolegijos,  
Švenčionių profesinio rengimo centro pedagogais, J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentais.  Vyko 
du susitikimai su organizacijų „Fox universe“ ir „Kastu Internacional“ atstovais, kurie informavo 
abiturientus apie nemokamų studijų galimybes Olandijoje, Švedijoje ar kitose Europos šalyse. Abiturientams 
organizuotas susitikimas su banko DNB Nord darbuotojais, kurie papasakojo apie šios įstaigos darbo 
specifiką. Lapkričio mėnesį buvo pristatyti klasių vadovams apklausos „Ką aš žinau apie karjeros kelio 
pasirinkimą“ rezultatai,  skaitytas pranešimas „Informacinių technologijų naudojimo galimybės profesinio 
informavimo veikloje“. 

PITo darbo grupės narė mokytoja Rita Jedik kartu su IIg klasių mokiniais dalyvavo „Lietuvos 
Junior Achievement“ programoje „Jaunasis kolega“. Mokiniai vyko į vertybinių popierių biržą, Swed banką. 
gruodžio mėnesį kartu su mokiniais dalyvauta projekto „Drąsinkime ateitį“ konferencijoje. Dalyvavimas 
šiame nacionaliniame projekte tapo paskata organizuoti Verslumo savaitę. I-IV gimnazijos klasių mokiniai, 
vadovaujami mokytojos Ritos Jedik, paruošė verslo planą, kurį įgyvendino 6 – 8 klasių mokiniai. Jie gamino 
rankdarbius, rengė reklamą, prekiavo prieš tėvų susirinkimą savo gaminiais. 

III-IVg klasių mokiniai dalyvavo parodoje „Mokslas. Studijos. Karjera. 2011” Lietuvos parodų 
centre „LITEXPO“, ir  kalbų mokyklos parodose dalyvavo atstovai iš užsienio šalių  mokymosi įstaigų, kurie 
mielai suteikė informaciją. III – IV g klasių mokiniams buvo organizuota išvyka į Vilniaus pedagoginio 
universiteto Edukologijos fakulteto atvirų durų dieną. 

II – IIIg klasėse vyko karjeros planavimo pamokos, Ig klasėse profesinio orientavimo modulio 
pamokos, kuriose buvo kalbama apie profesijas, savo asmenybės pažinimo svarbą, studijas kolegijose, 
universitetuose, mokymus profesinėse mokyklose, individualaus ugdymo plano sudarymo principus. 
Mokiniai rengė projektinius darbus apie įdomias profesijas. 

 2010 – 2011 m. m. pavyko organizuoti išvykas į įmones, esančias Pabradės mieste. PITo darbo 
grupės narys mokytojas Romualdas Gadliauskas I gimnazijos klasių mokiniams surengė pažintines išvykas į 
metalo apdirbimo įmonę „Monblana“, kvėpavimo sistemas gaminančią UAB„Intersurgical“. 

Organizuojant kultūrinius renginius, pagyvėjo bendradarbiavimas su mokinių tėvais. Jie 
aktyviai dalyvavo kalėdinėje vakaronėje ir vakaronėje su Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų 
ramovės folkloro ansambliu „Vilnelė“. Gimnazijos veiklos sklaida vykdyta rajoninėje ir respublikinėje 
spaudoje – laikraščiuose „Švenčionių kraštas“, „Žeimenos krantai“, „Voruta“, žurnale „Ateitis“. 

2010-2011 m.m. gimnazijos bibliotekoje gauta iš mokinio krepšelio lėšų 839 vnt. vadovėlių, 63 
mokymo priemonės už 3001,6 Lt. Visi mokiniai buvo aprūpinti reikiamais vadovėliais. Nurašyta 1620 vnt. 
pasenusių, sugadintų, netinkamų naudoti vadovėlių ir grožinės literatūros. Naudojant informacines 
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technologijas, pildyta vadovėlių apsakitos kartoteka, atliktas vadovėlių užsakymas, parengti vadovėlių 
išdavimo-grąžinimo lapai. Naujai gautiems leidiniams, naudojant MOBIS programinę įrangą, sudaryti 
bibliografiniai aprašai, sukurtos sąskaitos ir egzemplioriai. Bibliotekoje buvo parengtos ir veikė knygų 
parodos „Naujos knygos“, „Pasikartokime prieš egzaminą“, „Žinių pasaulyje“.2010-2011 m.m. gimnazijos 
biblioteka bendradarbiavo su mokomųjų dalykų mokytojais ir mokytojų metodinėmis grupėmis tiriant  ir 
užsakant ugdymo procesui reikalingą literatūrą, mokymo priemones bei vadovėlius. 

Gimnazijos  veiklos įsivertinimą atliko darbo grupė, paskirta 2011 m. balandžio 11 d.  
gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V – 133. 2010-2011 m.m. gimnazijoje atliktas II srities „Ugdymas ir 
mokymasis“ temos „Mokymosi kokybė“ rodiklių įsivertinimas.  Įsivertinimas atliktas vadovaujantis 
Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis, patvirtintomis LR švietimo ir 
mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-607 ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 
projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas” Mokyklų savęs 
vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijomis. Įsivertinimo tikslas - atskleisti gimnazijoje vykdomą 
veiklą, įžvelgti pokyčius, kurie skatintų mokinį mokytis, o mokytoją tobulėti. Siekiant įvykdyti šį tikslą buvo 
apklaustos tikslinės gimnazijos bendruomenės grupės (mokytojus, mokinius, jų tėvus) ir  palyginta ar 
ugdymo ir mokymosi sritį jie vertina vienodai. Išsiaiškintos gimnazijos veiklos stiprybės ir įvardintos 
mokytis ir dirbti trukdančios silpnybės.  

Išanalizavus trijų respondentų grupių (mokytojų, mokinių ir jų tėvų) anketų duomenis, 
paaiškėjo, kad 2010-2011 m.m. daugiausia teigiamų pokyčių išryškėjo srityje „Vertinimas ugdant”: mokinių 
pažanga bei pasiekimai ugdymo procese nuolat planuojami ir vertinami; mokiniai, mokinių tėvai, mokytojai 
gimnazijos vadovai laiku gauna informaciją apie mokinių pasiekimus; įvertinimai už atsakinėjimą pamokų 
metu, už kontrolinių ir namų darbų yra pelnyti. Kaip tobulintina sritis pažymėta „Mokymo ir mokymosi 
diferencijavimas”: siekti dažniau diferencijuoti užduotis; teikti mokiniams didesnę pasirinkimo galimybę, 
atsižvelgiant į jų gebėjimus; leisti mokiniams patiems įvertinti, kiek jie sugebės išmokti žodžiu ar atlikti 
pratimų. 
 

Mokinių sportiniai pasiekimai 
 

Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2010 m. 
lapkričio 30 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajoninės 3-4 klasių 
kvadrato varžybos 

3-4 klasių komanda 
(12 mokinių) 

1-oji 
komandinė 
vieta 
 

Edita Gerojimienė 
Renata Markinienė 

2010 m. 
gruodžio 4 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio  
zoninės kvadrato 4 ir 
žemesnių klasių 
varžybos 

3-4 klasių komanda 
(12 mokinių) 

3-oji 
komandinė 
vieta 
 

Edita Gerojimienė 
Renata Markinienė 

2010 m. 
lapkričio 17 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajono zoninės 
kvadrato varžybos 

5-6 klasių merg. 
komanda (12 mokinių) 
5-6 klasių bern. 
komanda (12 mokinių) 

1-oji vieta 
 
2-oji vieta 

Jurgita 
Meškauskienė 

2010 m. 
gruodžio 4 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajoninės kvadrato 
varžybos 

5-6 klasių merg. 
komanda (12 mokinių) 
5-6 klasių bern. 
komanda (12 mokinių) 

1-oji vieta 
 
3-oji vieta 

Jurgita 
Meškauskienė 

2010 m. 
gruodžio 17 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
tarpzoninės kvadrato 
varžybos 

5-6 klasių merg. 
komanda (12 mokinių) 
 

3-oji vieta 
 

Jurgita 
Meškauskienė 

2011 m. kovo 
2 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajono zoninės 5-6 
klasių „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs“ 
varžybos 

5-6 klasių komanda 
(24 mokiniai) 

2-oji 
komandinė 
vieta 
 

Grigorij Kisel 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. kovo 
2d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajono zoninės 3-4 
klasių „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs“ 
varžybos 

3-4 klasių komanda 
(24 mokiniai) 

1-oji 
komandinė 
vieta 
 

Edita Gerojimienė 
Renata Markinienė 

2011 m. kovo 
3d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajoninės 5-6 klasių 
„Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“ varžybos 

5-6 klasių komanda 
(24 mokiniai) 

Sėkmingas 
dalyvavimas 

Grigorij Kisel 

2011 m. 
gegužės 27 d. 

Respublikinės sporto 
varžybos 

Artur Mastenica, IV 
bg klasė 

Švenčionių r. 
savivaldybės 
administracijos 
PUC padėka 
už nuopelnus 
ginant rajono 
sporto garbę 
respublikinėse 
varžybose 

Viktor Markov 

2011 m. 
gegužės 3d. 
 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajono gimnazijų, 
vidurinių ir 
pagrindinių mokyklų 
rudens kroso ir kroso 
estafečių varžybos 

I- IV klasių komanda 
(10 mokinių) 

2-oji 
komandinė 
vieta 

Jurgita 
Meškauskienė 

2011 m. 
gegužės 10 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajoninės gimnazijų, 
vidurinių ir 
pagrindinių mokyklų 
keturkovės varžybos 

5-8 kl. mokinių 
komanda (6 merg.) 
 
5-8 kl. mokinių 
komanda (6 vaik.) 
 

3-oji 
komandinė 
vieta 
5-oji 
komandinė 
vieta 

Jurgita 
Meškauskienė 

2011 m. 
gegužės 17 d. 

Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio 
rajoninės lengvosios 
atletikos atskirų 
rungčių varžybos 

Mokinių komanda (6 
merg.) 
 
Mokinių komanda (6 
vaik.) 

3-oji 
komandinė 
vieta estafečių 
bėgime  
- 

Jurgita 
Meškauskienė 

 
Mokinių akademiniai pasiekimai 

 

Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. sausio 
20 d. 

Švenčionių r. 
mokinių 
matematikos 
olimpiados II etapas 

Robertas Jankauskas, 
IV ag klasė 
Aurelija Narytė, IIag 
klasė 

2-oji vieta 
 
2-oji vieta 

Edita Meškovienė 
 
Olga Grigorjeva 

2011 m. sausio 
21 d. 

Švenčionių r. 
mokinių biologijos 
olimpiados II etapas 

Aurelija Narytė, IIag 
klasė 
Rūta Suchockytė, Ibg 
klasė 

2-oji vieta 
 
3-oji vieta 

Zita Sėliukaitė 
 
Daiva Morozienė 

2011 m. sausio 
20 d. 

Švenčionių r. 
mokinių lietuvių 
gimtosios kalbos ir 
literatūros olimpiada 

Aurelija Naprytė, IIag 
klasė 
Milda Kavaliūnaitė, 
IV bg klasė 

1-oji vieta 
 
3-oji vieta 

Asta 
Andrijauskienė 
Vijolė Trofimova 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. sausio 
28 d. 

Švenčionių r. 
mokinių fizikos 
olimpiados II etapas 

Artūras Cicėnas, IIIag 
klasė 
Robertas Jankauskas 
IV ag klasė 

2- oji vieta 
 
 
2- oji vieta 

Nina Jakuš 

2011 m. kovo 
3 d. 

Rajono mokinių 
rusų(užsienio) kalbos 
olimpiada 

Darjuš Gudanec, IIcg 
klasė 
Romanas Titorenko 
III bg klasė 
Katerina Kliavzo, III 
ag klasė 

1-oji vieta 
 
2-oji vieta 
 
3-oji vieta 

Liudmila Popkova 
 
Liudmila Popkova 
 
Liudmila Popkova 

2011m. kovo 
2d.  

Rajono mokinių 
technologijų 
olimpiada 

Violeta Lavrinovič, 7b 
klasė 
Deividas Jadzevičius, 
7b klasė 

2-oji vieta 
 
2-oji vieta 

Janina Žeromskaja 
 
Romualdas 
Gadliauskas 

2011 m. kovo 
3 d. 

Rajono mokinių 
istorijos olimpiada 

Martynas 
Andrijauskas, IIIag 
klasė 

3-oji vieta Danguolė 
Grincevičienė 

2011 m. kovo 
4 d. 

Rajono mokinių 
geografijos 
olimpiada 

Aurelija Naprytė, IIag 
klasė 
Karina Paškevič, IV 
ag klasė 

1-oji vieta 
 
3-oji vieta 
 

Zita Čičiurkienė 
 
Zita Čičiurkienė 

2011 m. kovo 
25 d. 

Respublikinė 
Lietuvių gimtosios 
kalbos ir literatūros 
olimpiada Lietuvos ir 
užsienio lietuviškų 
mokyklų mokiniams 

Aurelija Narytė, II ag 
klasė 

Sėkmingas 
dalyvavimas 

Asta 
Andrijauskienė 

2011 m. kovo 
28-30 d. 

Tarptautinė 
mokytojų ir mokinių 
konferencija JA – 
YE Europe Trade 
Fair 2011 
Slovakijoje, 
Bratislavoje 

Aleksandr Poniatajev, 
IIag klasė 
Julija Zubkova, IIag 
klasė 

Sėkmingas 
dalyvavimas 
prekybos 
sesijoje 

Rita Jedik 

2011 m. 
balandžio 16 d. 

Lietuvos mokinių 
rusų kalbos 
(gimtosios ir 
užsienio) olimpiada 

Darjuš Gudanec, IIcg 
klasė 
 

Pagyrimo 
raštas už labai 
gerai atliktą 
testą 

Liudmila Popkova 
 

2010 m. Vytauto Landsbergio 
fondo rašinių 
konkursas „Vytautas 
didysis. Žalgirio 
mūšis. Kokia 
reikšmė mums?“ 

Diana Valeikaitė, I ag 
klasė 
Rūta Suchockytė 
Emilija Zenko, III ag 
klasė 
 
Artur Maculevič, IV 
bg klasė 
Karina Paškevič, IVg 
klasė 
Robertas Jankauskas, 
IV ag klasė 

3- oji vieta 
 
2-oji vieta 
Apdovanotas 
paskatinamuoju 
raštu 
2- oji vieta  
 
3-oji vieta 
 
Apdovanotas 
paskatinamuoju 
raštu 

Margarita Šalnė 
 
Margarita Šalnė 
Asta 
Andrijauskienė 
Vijolė Trofimova 
 
Laima Jurevičienė 
 
Laima Jurevičienė 

2011m. kovo  
8 d. 

Rajono mokinių 
anglų kalbos 
olimpiada 
 

Laimonas Rastenis, III 
ag klasė 

3-oji vieta Justina Zacharevič 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. 
gegužės  
17 d. 

Respublikinis 9-12 
klasių moksleivių 
kūrybinių – 
mokslinių darbų 
konkursas 
„Tikėjimas ir 
mokslas – du sparnai 
kilti į tiesą“ 

Rūta Suchockytė, Ibg 
klasė 
 
 
 
 
 
Viktorija Špakova, 
Ibg klasė 

Pateko į finalą 
bei pristatė 
savo darbą,  
VU Katalikų 
teologijos 
fakulteto 
pažymėjimas 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
VU Katalikų 
teologijos 
fakulteto 
pažymėjimas 

Jelena Liubčenko 
 
 
 
 
 
 
Jelena Liubčenko 

2011 m. 
gegužės 2 d. 

XXIII-oji Lietuvos 
mokinių geografijos 
olimpiados 
respublikinis etapas 

Aurelija Narytė, II ag 
klasė 

Sėkmingas 
dalyvavimas 

Zita Čičiurkienė  

2011 m. 
gegužės 13 d. 

Europos egzamino 
antrasis etapas 

Aleksandr Poniatajev, 
IIag klasė 

Surinko 75 
taškus, laimėjo 
32 vietą iš 345 
dalyvių 

Zita Čičiurkienė 

2011 m. 
gegužės mėn. 

Vytauto Didžiojo 
universiteto 
organizuota fizikos 
olimpiada 

Robertas Jankauskas, 
IV ag klasė 
Artūras Cicėnas, III 
bg klasė 

2-oji vieta 
 
2-oji vieta 
 

Nina Jakuš 
 
Nina Jakuš 

2011 m.  
kovo mėn. 

Tarptautinis 
matematikos 
konkursas 
„KENGŪRA 2010“ 

Vytautas 
Chumorovas, 1 klasė 
Ugnė Rožukaitė, 1 
klasė 
Violeta Bučinskaitė, 2 
klasė 
Jolanta Balevičiūtė, 2 
klasė 
Mantas Paškevič, 2 
klasė 
Andrius Jedik, 3 klasė 
Elvyra Barkauskaitė, 
3 klasė 
Saulius Kazlauskas, 4 
klasė 
Rolandas 
Romanovskis, 4 klasė 
Ieva Paukšta, 4 klasė 
Austėja 
Andrijauskaitė, 4 
klasė 
Gabrielė 
Samulevičiūtė, 4 klasė 
Gabrielė Ivanauskaitė, 
6 klasė 
Ernestas Andrukianec, 
6 klasė 
Sabina Šinkovska, 6 
klasė 
Gabija Bitinaitė, 6 

7 rajone 
 
10 rajone 
 
3 rajone 
 
4 rajone 
 
9 rajone 
 
2 rajone 
 
10 rajone 
 
2 rajone 
 
3 rajone 
 
 
5 rajone 
8 rajone 
 
 
9 rajone 
 
 
2 rajone 
 
3 rajone 
 

Alma Šekštelienė 
 
Esmiralda 
Verikienė 
Ritutė 
Martinkienienė 
Danutė 
Godliauskienė 
Danutė 
Godliauskienė 
Olė Kavaliūnienė 
 
Daiva 
Semaškevičienė 
Renata Markinienė 
Edita Gerojimienė 
 
 
Edita Gerojimienė 
Renata Markinienė 
 
Edita Gerojimienė 
 
 
Olga Grigorjeva 
 
Olga Grigorjeva 
 
Olga Grigorjeva 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

klasė 
Diana Grochovskytė, 
7 klasė 
Andrius Paukšta, 7 
klasė 
Ernesta Šostakas, 7 
klasė 
Giedrius 
Grigelevičius, 7 klasė 
Giedrius Jocius, 8 
klasė 
Vitalij Volodkovič, 8 
klasė 
Darius Ingelevičius, 8 
klasė 
Vytautas Vakietis, 9 
klasė 
Martynas 
Andrijauskas, 10 klasė 
Mindaugas Volskas, 
10 klasė 
Aurelija Naprytė, 10 
klasė 
Robert Jedik, 11 klasė 
Greta Azarčenkaitė, 
11 klasė 
Robertas Jankauskas, 
12 klasė 

4 rajone 
 
8 rajone 
 
3 rajone 
 
6 rajone 
 
7 rajone 
 
8 rajone 
 
6 rajone 
 
9 rajone 
 
10 rajone 
 
5 rajone 
 
4 rajone 
 
 
5 rajone 
 
6 rajone 
 
6 rajone 
 
10 rajone 
 
7 rajone 

Olga Grigorjeva 
 
Edita Meškovienė 
 
Olga Grigorjeva 
 
Edita Meškovienė 
 
Olga Grigorjeva 
 
Rita Jedik 
 
Rita Jedik 
 
Rita Jedik 
 
Jonas Kavaliūnas 
 
Olga Grigorjeva 
 
 
Olga Grigorjeva 
 
Olga Grigorjeva 
 
Edita Meškovienė 
 
Edita Meškovienė 
 
Edita Meškovienė 
 
 

2011 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarptautinis 
konkursas „KALBŲ 
KENGŪRA 2011“ 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
 
Rusų k. 
Rusų k. 
 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k.  
 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 
Rusų k. 

 
 
 
 
 
Aleksandr Poniatajev 
Bernardas Losinskij 
Ilona Pavliukovič 
Ingrida Mačiulaitytė 
Erika Bulyčeva 
Darjuš Gudanec 
Evelina 
Boguslavskytė 
Jonesa Tunkytė 
Jurgita 
Gaidamovičiūtė 
Julija Barzdo 
Katarina Kliavzo 
Luiza Vachliajeva 
Marija 
Bagdonavičiūtė 
Povilas Vaketis  
Renata Savickaitė 

 
 
 
 
 
191,25 t. 
196,75 t. 
193,75 t. 
194,75 t. 
190,75 t. 
194 t. 
 
193 t. 
195,25 t. 
 
192,25 t. 
190 t. 
191,5 t. 
193 t. 
 
191 t. 
193,25 t. 
191,5 t. 

 
 
 
 
 
Aliona Ivanova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
 
Liudmila Popkova 
Aliona Ivanova 
 
Liudmila Popkova 
Aliona Ivanova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 m. 

Rusų k. 
 
Lietuvių k. 
Lietuvių k. 
 
Lietuvių k. 
Lietuvių k. 
 
Lietuvių k. 
 
 
Anglų k. 
 
Tarptautinis 
konkursas „KALBŲ 
KENGŪRA “. 
Lyderių turas 
 

Robertas Kerulis  
Simona Dmitrijeva 
Vitalij Volodkovič 
Austėja 
Andrijauskaitė 
Andrius Jedik 
 
Jeva Paukšta 
Rolandas 
Romanovskis 
Sandra Matiusovičiūtė 
Rolandas 
Romanovskis 
 
 
 
 
 
 
Darjuš Gudanec, IIc 
klasė 
Aleksandr Poniatajev, 
IIa klasė 
 
Viktorija Špakova, Ib 
klasė 
 
Karina Gaidukaitė, Ib 
klasė 
 
Julija Barzdo, 8b 
klasė 
 
Jolanta Komiško, IIa 
klasė 

194 t. 
190,5 t. 
195 t. 
 
191,5 t. 
192,25 t. 
 
193.25 t. 
 
192,25 t. 
 
196 t. 
 
196,75 t. 
 
 
 
 
 
 
Lyderių turo 
nugalėtojas 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
Lyderių ture 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
Lyderių ture 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
Lyderių ture 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
Lyderių ture 
Sėkmingas 
dalyvavimas 
Lyderių ture 

Liudmila Popkova 
Liudmila Popkova 
Aliona Ivanova 
Renata Markinienė 
Rita Leleikienė 
Ilona 
Žolnerovičienė 
Ilona 
Žolnerovičienė 
 
Rita Leleikienė 
Simona 
Mocevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
Liudmila Popkova 
 
Liudmila Popkova 
 
 
Liudmila Popkova 
 
 
Liudmila Popkova 
 
 
Aliona Ivanova 
 
 
Aliona Ivanova 
 

 
Mokinių meniniai pasiekimai 

 

Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. kovo 
23 d. 

Rajono mokinių 
šokių konkursas 
„Šok ir nesustok 
2011“ 

Violeta Lavrinovič, 7b 
klasė 
Luiza Vachliajeva, 7a 
klasė 
Sonata Karaliūnaitė. 
7a klasė 
Rūta Suchockytė Ibg 
klasė 

Nugalėtoja 
 
Nugalėtoja 
 
Nugalėtoja 
 
Nugalėtoja 

Lilia Andrukianec 

2011 m. 
vasario  
10 d. 

Rajono mokinių 
meninio skaitymo 
konkursas 
 

Jolanta Ruzgaitė, IIIbg 
klasė 
Gabrielė Ivanauskaitė 
6a klasė 
 

2-oji vieta  
 
2-oji vieta  

Laima 
Markauskienė 
Laima 
Markauskienė 
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Data 
Renginio 

pavadinimas 
Dalyviai Rezultatas 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

2011 m. kovo 
30 d. 

Rajono mokyklų 
teatrų šventė - 
konkursas 

Dramos būrelio 
„Daigeliai“ nariai 

1-oji vieta Danutė 
Godliauskienė 

2011 m. 
gegužės 4 d. 

Priešgaisrinės 
apsaugos ir 
gelbėjimo 
departamento prie 
VRM organizuotas 
plakatų konkursas 
„Saugi vasara“ 

Jeva Belevičiūtė, 2a 
klasė 

2-oji vieta Danutė 
Godliauskienė 

2010 m. 
gegužės mėn. 

Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato Kelių 
policijos valdybos 
organizuotas vaikų 
piešinių konkursas 
„Dviratininkas – 
drausmingas eismo 
dalyvis“ 

Nomeda Plikšnytė, 3b 
klasė 

2-oji vieta Daiva 
Semaškevičienė 

 
III. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
3. 2011-2012 mokslo metus Pabradės „Ryto“ gimnazijoje pradėjo 567 mokiniai: 

 

Klasė 
Priešmokyklinio 
ugdymo grupė 

1-4 kl. 
Lavinamosios 

klasės (4 
kompl.) 

5-8 kl. Ig - IIg IIIg -IVg IVg 

Mokinių 
skaičius 

20 142 23 180 102 106 

 
28 mokiniai (5,09 proc.), turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruotai mokosi bendrojo 

lavinimo klasėse. 6 mokiniai mokosi gimnazijoje, 7 lavinamojoje klasėje. Nuo rugsėjo 1 d. įsteigtos trys 
lavinamosios klasės Pabradės socialinės globos namų ugdytiniams. Jos veikia Pabradės socialinės globos 
namuose. Šiose lavinamosiose klasėse ugdoma 17 vaikų su negale.  

Į gimnaziją geltonuoju mokykliniu autobusu pavežami 32 Pabradės „Ryto“ ir 5 Pabradės 
„Žeimenos“ “ gimnazijų mokiniai, UAB ,,Svirka“ transportu - 112 mokinių, UAB ,,Molėtų autobusų parkas“ 
- 10mokinių. Iš viso pavežami 154 mokiniai (27 proc.). 2010-2011 m. m. buvo pavežami 168 mokiniai (29 
proc.). 2009-2010 m.m. -176 mokiniai (28 proc). 

Mokinių maitinimą vykdo UAB ,,Saunila“. Nemokamas maitinimas 2011 m. rugsėjo mėnesį  
yra skirtas 116 mokinių.  

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. tęsiamas pradinių klasių mokinių dalyvavimas tarptautinėje patyčių ir 
prevencijos programoje ,,Zipio draugai“. Vykdant informacinių technologijų diegimo programą dalyvaujama 
internetinio portalo Mokinukai.lt programose. Tęsiamas dalyvavimas nacionaliniame projekte ,,Drąsinkime 
ateitį“, Sveikatą stiprinančių mokyklų judėjime, įsitraukta į Gamtosauginių mokyklų judėjimą. Dalyvaujama 
Švietimo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų 
mokiniams IIetapo : gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, 
reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui vykdyme. Pradedama dalyvauti  Švietimo ir mokslo ministerijos 
bei Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“(AKIM), 
bendradarbiaujant su Kaltanėnų ugdymo centru bus vykdomas Pilietinio ir tautinio ugdymo projektas 
„Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“, dalyvaujama Ateitininkų federacijos projekte „TAPK“. 

Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje dirba 58 mokytojai, iš kurių 12 yra įgiję mokytojo 
metodininko kvalifikacinę kategoriją, 31 – vyresnysis mokytojas. Gimnazijos klasėse dirba 8 metodininkai, 
21 vyresnysis mokytojas.  
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IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2011-2012 M.M. 

 
4.Tikslai: 
4.1. Siekti užtikrinti ugdymo kokybę, įgyvendint priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programas. 
4.2. Ugdyti mokinių tautinį sąmoningumą, pagarbą Lietuvos ir Pabradės krašto istorijai. 
4.3. Stiprinti gimnazijos, kaip miestelio bendruomenės, tradicijų kūrimo vaidmenį. 
 5. Uždaviniai: 
5.1. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir saugų vaiką atsižvelgiant į individualius mokinių  

poreikius. 
5.2. Modernizuoti ugdymo procesą, taikant informacines komunikacines technologijas. 
5.3. Tobulinti mokymo ir mokymosi diferencijavimą ir individualizavimą, įgyvendinant 

pagrindinio ugdymo programą, dalyvaujant Ugdymo plėtotės centro projekte „Mokymosi krypties 
pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, IIetapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir 
individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“. 

5.4. Tęsti tautinio ir patriotinio ugdymo programų vykdymą, rengiant ir vykdant projektus 
Pabradės istorijai pažinti. 

5.5. Vykdyti smurto ir patyčių, teisėtvarkos pažeidimų prevencijos, sveikos gyvensenos  
programas. 

5.6. Stiprinti  mokinių profesinį konsultavimą ir informavimą. 
5.7. Gerinti mokytojų, mokinių ir jų tėvų glaudų bendradarbiavimą. 

 
V. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 
6. Tikslai: 
6.1. Sudaryti sąlygas siekti ugdymo kokybės. 
6.2. Skatinti gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą. 
6.3. Siekti turtinti gimnazijos materialinę bazę. 
6.4. Dalyvauti švietimo kaitos projektuose. 
7. Uždaviniai: 
7.1. Vykdyti ugdymo proceso kokybę užtikrinančią veiklą. 
7.2. Analizuoti ugdymo(si) pasiekimus ir teikti siūlymus gimnazijos bendruomenei. 
7.3. Tobulinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, įtraukiant juos į gimnazijos prevencinę ir kt. 

veiklą. 
7.4. Vykdyti rėmėjų paiešką gimnazijos materialinei bazei turtinti. 
8. Veiklos planas: 

Eil.
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas Atsakingi  

1 Gimnazijos nuostatų, gimnazijos metinio 
veiklos plano 2011-2012 m.m. svarstymas 

2011 m. rugsėjis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

2 Aprūpinimo mokymo priemonėmis ir jų 
panaudojimo ugdymo procese analizė 

2011  m. gruodis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Verikienė 

3 Dalyvavimo projektinėje veikloje patirtis. 
Mokinių maitinimo organizavimas 

2012 m. vasaris  Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui J.Kavaliūnas, 
E.Meškovienė 

4 Metinio  gimnazijos veiklos plano vykdymo 
analizė. Bendradarbiavimo su tėvais ir 
socialiniais partneriais analizė 

2012 m. kovas Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

5 Gimnazijos veiklos įsivertinimo analizė. 
Gimnazijos ugdymo plano 2012-2013 m.m. 
projekto aptarimas.Veiklos gairės 2012 – 
2013 m. m. 

2012 m. birželis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė, 
direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui J.Kavaliūnas, 
E.Verikienė, V.Verikienė 
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VI. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 
 

9. Tikslai: 
9.1. Siekti ugdymo(si) kokybės. 
9.2. Kurti palankią ugdymosi aplinką. 
10. Uždaviniai: 
10.1. Analizuoti atnaujintų vykdomų ugdymo programų įgyvendinimą. 
10.2. Svarstyti, analizuoti ugdymo(si) pasiekimus, numatyti priemones geriems mokymosi 

pasiekimams siekti. 
10.3. Nagrinėti Lietuvos Respublikos švietimą įstatymą ir kitus dokumentus, 

reglamentuojančius švietimo kaitą. 
11. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas Atsakingi  

1 Elektroninio dienyno naudojimas mokinių 
ugdymo ir lankomumo apskaitos fiksavimui ir 
tėvų informavimui. Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymas- švietimo veiklos pagrindas 

2011 m. lapkritis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

2 1 ir 5 klasių mokinių, naujai atvykusių mokinių 
adaptacijos ypatumai. 5-8 klasių mokinių pirmojo 
pusmečio pasiekimų analizė 

2011 m. gruodis Direktoriaus pavaduotojos 
ugdymui V.Verikienė, 
E.Verikienė, psichologė 
V.Šestakovskienė 

3 Pamokos kokybės įtaka mokinių mokymosi 
motyvacijai. Vidurinio ugdymo programų 
įgyvendinimas ugdymo procese. 1-4 ir I – IV 
gimnazijos klasių mokinių pirmojo pusmečio 
pasiekimų analizė 

2012 m. sausis Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui  
E.Meškovienė, 
J.Kavaliūnas  

4 Dalyvavimo Švietimo plėtotės centro projekto 
„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių 
didinimas 14 – 19 metų mokiniams IIetapo : 
gilesnis mokymosi diferencijavimas ir 
individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, 
reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 
vykdyme patirtis. 5-8, I-II gimnazijos klasių 
mokinių ugdymosi pasiekimų pokyčiai 

2012 m. kovas Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui J.Kavaliūnas, 
V.Verikienė 

5 Pagalbos mokiniui svarba, siekiant ugdymo 
kokybės.  II ir IV gimnazijos klasių mokinių 
pasirengimas laikyti PUPP ir brandos egzaminus. 
1-4 ir 5 klasių mokinių pasiekimai 

2012 m. gegužė Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė, 
direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui J.Kavaliūnas, 
V.Verikienė 

6 Gimnazijos ugdymo plano 2012-2013 m.m. 
projekto svarstymas.Gimnazijos veiklos 
vertinimas- prielaida ugdymo kokybei gerinti. 6-8, 
I,III gimnazijos klasių mokinių pažangos ir 
pasiekimų pokyčiai 

2012 m. birželis Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui V.Verikienė, 
E.Verikienė, J.Kavaliūnas 

7 2012 m.m. brandos egzaminų rezultatai. 
Gimnazijos veiklos prioritetai 2012-2013 m.m. 

2012 m. rugpjūtis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

 
VII. BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS VEIKLOS PLANAS 

 
12. Tikslai: 
12.1. Tobulinti bendradarbiavimą  su tėvais. 
13. Uždaviniai: 
13.1. Organizuoti kultūrinius, sportinius renginius įtraukiant tėvus. 
13.2. Vykdyti teisinį tėvų švietimą. 
13.3.Teikti tėvams reikalingą informaciją apie vaikų ugdymąsi, pasiekimus, patarimus vaikų 

ugdymo klausimais. 
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14. Veiklos palanas: 
Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Vykdytojai 

Šviečiamoji veikla 
1. Visuotinis tėvų susirinkimas: 2011 m. brandos 

egzaminų, mokinių pasiekimų analizė. 
Supažindinimas su Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu 

2011 m. lapkritis Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

2. Visuotiniai tėvų susirinkimai: 
Mokinių pasiekimai gimnazijoje 

2012 m. kovas Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

3. Klasių tėvų susirinkimai įpusėjus trimestrui, 
pusmečiui 

2011-2012 m.m.  Klasių vadovai 
 

4. Lankstinukų, kt. informacinės medžiagos apie 
gimnazijos veiklą, vaikų ugdymo galimybes ir 
kt. parengimas  
 

2011-2012 m.m. Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui, gimnazijos 
psichologė, socialinė pedagogė, 
specialioji pegagogė  

Neformalioji veikla 
5. Kalėdinė popietė „Pabūkime kartu“ 2011 m. gruodis Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui E.Meškovienė 
6. Tėvų dalyvavimas gimnazijos šventėse, 

kultūriniuose renginiuose 
2011-2012 m.m. Klasių vadovai 

7. Sporto varžybų organizavimas (tėvų, mokinių, 
mokytojų komandos) 

2012 m. gegužė– 
birželis 
 

Kūno kultūros mokytojai, klasių 
vadovai 

8. Turistinis žygis po Pabradės apylinkes 2012 m. birželis Kūno kultūros mokytojai, klasių 
vadovai  

Stebimoji konsultacinė veikla 
9. Tėvų diena 

 
2011 m. gruodis, 
2012 m. vasaris, 
gegužė 

Gimnazijos direktorė 
L.Markauskienė 

10. II gimnazijos klasių tėvų konsultavimas 
PUPP, mokinių perėjimo mokytis pagal 
vidurinio ugdymo programą klausimais  
 

2012 m. vasaris – 
balandis 
 
 

Direktoriaus pavaduotojai 
ugdymui J.Kavaliūnas, 
V.Verikienė, II gimnazijos 
klasių vadovai 

11. IV gimnazijos klasių tėvų konsultavimas 
brandos egzaminų, tolesnės abiturientų 
veiklos klausimais 

2012 m. vasaris – 
birželis 

Direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui J.Kavaliūnas, IV 
gimnazijos klasių vadovai 

 
VIII. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 
15. Tikslai: 
15.1. Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti gimnazijos bendruomenės gyvenime, popamokinėje 

veikloje. 
15.2. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą. 
15.3. Atstovauti mokinių interesams gimnazijos bendruomenėje. 
16. Uždaviniai: 
16.1. Inicijuoti bei organizuoti kultūrinius renginius, pilietines akcijas. 
16.2. Dalyvauti tęstinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos „Būk 

laisvas!“  vykdyme. 
16.3. Padėti mokiniams spręsti jų problemas. 
16.4. Dirbti įvairiose darbo grupėse. 
17. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Renginiai Laikas Atsakingi mokiniai 

1. Mokinių tarybos veiklos plano rengimas 2011 m. rugsėjis Mokinių tarybos nariai 
Mokinių prezidentas 
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Eil. 
Nr. 

Renginiai Laikas Atsakingi mokiniai 

2. Mokinių prezidento rinkimai 2011 m. spalis Katrina Kosiak 
Luiza Vachliajeva 

3. Savivaldos diena. Šventė mokytojams „Ačiū, 
mokytojau!“ 

2011 m. spalis Linas Akambakas 
Darjuš Gudanec 

4. Pilietinė akcija „ Į pamokas neateini – daug žinių 
prarandi“. Mokyklos nelankymo prevencija 

2011 m. lapkritis Rūta Vaketaitė 
Aurelija Jasudaitė 

5. Tolerancijos dienos minėjimas 2011 m. lapkritis Raimondas Kovalevskis 
Arūnė Pivoraitė 

6. Naujametinis karnavalas 
 

2011 m.gruodis Beata Ščiuko 
Erika Bulyčeva 

7. Pilietinė akcija „Aš –„Ryto“ gimnazijos 
mokinys!“ 

2012 m. sausis Diana Grochovskytė 
Luiza Vachliajeva 

8. Vakaras – susitikimas su buvusiais mokyklos 
auklėtiniais 

2012 m. vasaris Darjuš Gudanec 
Aurelija Jasudaitė 

9. Tradicinis madų šou renginys. Psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo prevencijos programos „Būk 
laisvas!“  vykdymas 

2012 m. vasaris Katrina Kosiak 
Eimantas Romanovskis 

10. Savaitė BE PATYČIŲ. Akcijos organizavimas 2012 m. kovas Rūta Vaketaitė 
Linas Akambakas 

11. Akcija„Gyvenk ir leisk gyventi“. Rūkymo 
prevencija 

2012 m. gegužė Raimondas Kovalevskis 
Diana Grochovskytė 
 

12. Mokslo metų pabaigos šventė II gimnazijos klasių 
mokiniams 

2012 m. birželis Beata Ščiuko 
Eimantas Romanovskis 

 
IX. METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 
18. Tikslai: 
18.1.Gerinti ugdymo kokybę, modernizuojant ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių 

gebėjimus. 
19. Uždaviniai: 
19.1.Kurti šiuolaikišką ir saugią aplinką. 
19.2. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi. 
19.3. Stiprinti mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimą. 
20. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Laukiami 
rezultatai 

1. Metodinės veiklos tikslų ir 
uždavinių numatymas 2011-2012 
m.m. 
Metodinės tarybos veiklos plano 
sudarymas ir aptarimas 

2011 m. 
rugsėjis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Verikienė, 
Metodinės tarybos 
pirmininkė  
Z.Čičiurkienė  

Sudarytas 
Metodinės tarybos 
veiklos planas 
2011-2012m. m. 

2. Vieningų reikalavimų dėl 
elektroninio dienyno pildymo, 
ilgalaikių planų struktūros, 
kontrolinių darbų organizavimo ir 
suderinimo principų aptarimas 

2011 m. 
rugsėjis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Verikienė 
 

Mokytojai laikysis 
vieningų 
reikalavimų 

3. Švietimo įstatymo aptarimas 2011m. spalis Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Verikienė 

Švietimo 
dokumento 
išmanymas 

4. Kūrybiškumo ugdymo galimybės 
dorinio ugdymo, menų, 
technologijų pamokose 

2011 m. 
lapkritis –  
2012 m. vasaris 

J.Liubčenko 
 

Sėkmingas IKT 
taikymas ugdymo 
procese 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Laukiami 
rezultatai 

5. Informacinių technologijų  
priemonių, gautų iš projekto 
„Technologijų, menų ir gamtos 
mokslų infrastruktūra“ taikymo 
ugdymo procese galimybės 

2011 m. 
gruodis 

Z.Čičiurkienė 
Z.Sėliukaitė 
 

Sėkmingas IKT 
taikymas ugdymo 
procese 
 

6. Elektroninio dienyno naudojimo 
galimybės 

2012 m. sausis Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
E. Meškovienė 
O. Kavaliūnienė 

Ugdymo proceso 
tobulinimas 
 

7. Darbo pagal vidurinio ugdymo 
bendrąsias programas aptarimas 

2012 m. vasaris Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
E. Meškovienė 

Sėkmingas 
bendrųjų programų 
taikymas ugdymo 
procese 

8. Metodinės dienos „ Gerąja patirtimi 
pasidalink su kolega“ 
organizavimas  

2012 m. 
balandis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V. Verikienė, 
Metodinės tarybos 
pirmininkė  
Z. Čičiurkienė 

Mokytojų 
bendradarbiavimas, 
gerosios patirties 
sklaida 

9. Gimnazijos veiklos sklaida 
(straipsniai spaudoje, internetiniame 
gimnazijos puslapyje ir kt.) 

Per mokslo 
metus 

MG pirmininkai Gimnazijos 
gerosios patirties 
sklaida 

10. Pedagoginės literatūros skleidimas 
gimnazijoje (metodinių žurnalų 
„Švietimo naujienos“, „Dialogas“ ir 
kt. apžvalga) 

2011 m. 
rugsėjis-
lapkritis 
2011 m. 
gruodis-2012 
m. vasaris 
2012 m. kovas-
birželis 

I. Macanko 
 
V.Trofimova 
 
N. Volujevič 

Aktualijų žinojimas 
ir išmanymas, 
naujovių taikymas 
ugdymo procese 

11. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose 

Per mokslo 
metus 

MG pirmininkai Dalykinė ir 
metodinė 
kompetencija 

12. Gimnazijos veiklos įsivertinimas Per mokslo 
metus 

MT nariai Ugdymo proceso 
įgyvendinimo 
kokybės gerinimas 

11. Metodinės tarybos veiklos plano 
analizė ir gairių numatymas 2012-
2013m.m. 

2012 m. 
birželis 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Verikienė, MG 
pirmininkai 

Sėkmingas 
pasirengimas  
2012-2013 m. m. 

 
X. 5–8, I–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS DARBO PLANAS 

 
21. Tikslai:  
21.1. Kurti draugišką ir saugią aplinką gimnazijoje. 
21.2. Diegti brandžias vertybines nuostatas siekiant užkirsti kelią smurto paplitimui gimnazijoje. 
22. Uždaviniai:  
22.1. Dalyvauti tęstinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos „Būk 

laisvas!“ ir smurto, patyčių (psichologinės krizės) prevencijos programos „Saugi mokykla“ vykdyme. 
22.2. Stiprinti klasių vadovų, psichologo, socialinio pedagogo bendradarbiavimą, siekiant 

geresnio mokinių lankomumo ir didesnės mokymosi motyvacijos. 
22.3.Kelti klasės vadovų kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo seminaruose, dalintis 

gerąja patirtimi. 
23. Veiklos planas: 
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Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingi 
asmenys 

Laukiamas 
rezultatas 

1. Metodinės grupės tikslų, 
uždavinių formulavimas 2011 – 
2012 mokslo metams 

2011 m. rugsėjis Direktoriaus 
pavaduotoja 
E.Meškovienė, I bg 
klasės vadovė 
Z.Sėliukaitė 

Klasių vadovai 
žino veiklos 
kryptis 

2. Dalyvavimas gimnazijos 
rudens sporto šventėje 
„Auksinis ruduo 2011“ 

2011 m. rugsėjis 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Ugdoma sveikos 
gyvensenos 
nuostata 

3. Pilietinės tautinės programos 
TAPK vykdymas 

2011 m. rugsėjis 
– 2012 m. vasaris 

I ag klasės vadovė  
J. Liubčenko 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 

4. Pilietinės aplinkosauginės 
akcijos „Rūšiuok atsakingai“  
5-8 klasių mokiniams 
vykdymas 

2011 m. spalis Z. Čičiurkienė, 
Z. Sėliukaitė, 
R. Budrienė,  5 – 8, 
I – IV gimnazijos 
klasių vadovai 

Ugdomas 
atsakingas 
požiūris į 
aplinką 

5. Apklausos „Dėl gimnazijos 
mokinių elgesio taisyklių 
papildymo apie mobiliųjų 
telefonų naudojimą“ rezultatų 
pristatymas klasių vadovams 

2011 m. spalis Direktoriaus 
pavaduotoja E. 
Meškovienė 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 

6. Tarptautinės tolerancijos dienos 
minėjimas 

2011 m. lapkritis 
 
 

5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Kitoks mokinių 
požiūris į 
bendraamžius ir 
suaugusius 
žmones 

7. Atmintinės 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių „Kaip 
suvaldyti mokinių netinkamą ir 
destruktyvų elgesį“ vadovams 
parengimas 

2011 m. lapkritis 
 

Soc. pedagogė  
N. Volujevič 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 

8. Kalėdinių renginių 
organizavimas 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasėse 

2011 m. gruodis 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Galimybė 
išbandyti save 
įvairioje 
veikloje 

9. Klasių vadovų kvalifikacijos 
kėlimas, siekiant tobulinti 
auklėjimo kokybę 

2012 m. sausis 
 

5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Klasių vadovai 
vyksta į 
seminarus 

10. Rašinių konkursas „Žaliasis 
kodas“ I – IV gimnazijos klasių 
mokiniams organizavimas 

2012 m. sausis Z. Čičiurkienė, 
Z. Sėliukaitė, 
R. Budrienė, 
L. Jurevičienė,  
klasių vadovai 

Ugdomas 
atsakingas 
požiūris į 
aplinką 

11. Valandėlės klasėse „Vasario 16 
– oji – Lietuvos Valstybės 
atkūrimo diena“ 

2012 m. vasaris 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Ugdomas 
pilietiškumas 

12. Metodinės prevencinės 
medžiagos prieš narkotines 
medžiagas pristatymas 
 

2012 m. vasaris 
 

I ag klasė vadovė  
J. Liubčenko 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 
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Eil. 
Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingi 
asmenys 

Laukiamas 
rezultatas 

13. Apklausos „Ką aš žinau apie 
karjeros kelio pasirinkimą“ 
rezultatų pristatymas I 
gimnazijos klasių vadovams 

2012 m. vasaris Psichologė 
V. Šestakovskienė 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 

14. Akcijos „Savaitė be patyčių“ 
organizavimas.  
Valandėlės klasėse „Kovo 11 – 
oji – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
diena“ 

2012 m. kovas 
 
 

5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 
Ugdomas 
pilietiškumas 

15. Akcijos „Žalioji palangė“ 5 – II 
klasėse vykdymas 

 

2012 m. kovas 
 
 

Z. Čičiurkienė, 
Z. Sėliukaitė, 
R. Budrienė,  
klasių vadovai 

Ugdomas 
atsakingas 
požiūris į 
aplinką 

16. Atviros klasės valandėlės 
organizavimas 

2012 m. kovas 
 

 Gerosios 
patirties 
pasidalijimas 

17. Dalyvavimas gimnazijos 
metodinėje dienoje 

2012 m. kovas Z. Sėliukaitė Gerosios 
patirties 
pasidalijimas 

18. M. K. Čiurlionio 100 – ųjų 
mirties metinių minėjimas 

2012 m. balandis Klasių vadovai Ugdomas 
pilietiškumas 

19. Dalyvavimas gimnazijos 
vėliavos šventėje 

2012 m. balandis 5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Ugdomas 
pilietiškumas 

20. Aplinkos tvarkymo akcijos 
„Darom 2012“ vykdymas 

2012 m. balandis 
- gegužė 

5 – 8, I – IV 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Ugdomas 
atsakingas 
požiūris į 
aplinką 

21. Atmintinės mokinių tėvams 
„Priekabiavimas. Ką gali 
padaryti tėvai?“ parengimas 

2012 m. gegužė Soc. pedagogė  
N. Volujevič 

Prevencinės 
veiklos 
plėtojimas 

22. Birželio 14 – osios – Gedulo i r 
vilties dienos minėjimas. 
Pilietinės akcijos 
organizavimas 

2012 m. birželis 5- 8, I, III 
gimnazijos klasių 
vadovai 

Ugdomas 
pilietiškumas 

23. Turistinių žygių organizavimas 2012 m. birželis Klasių vadovai Ugdoma sveikos 
gyvensenos 
nuostata. 
Galimybė 
išbandyti save 
įvairioje 
veikloje 

24. Pažintinės, kultūrinės išvykos 2011 – 2012 m. m. Klasių vadovai Ugdomas 
profesinis 
orientavimas, 
galimybė 
išbandyti save 
įvairioje 
veikloje 
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XI. SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖS 
GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 
24. Tikslai: 
24.1. Siekti ugdymo kokybės, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius, sudarant 

sąlygas ugdyti sveiką ir saugų vaiką. 
24.2. Teikti įvairiapusę pedagoginę - psichologinę pagalbą specialiųjų poreikių 

mokiniams. 
25. Uždaviniai: 
25.1. Siekti kuo geresnių rezultatų ugdant specialiųjų poreikių mokinius, kuo ankstesnės 

diagnostikos ir ugdymo korekcijos. 
25.2. Analizuoti mokinių mokymosi pokyčius, ieškoti būdų mokymosi motyvacijai 

kelti. 
25.3. Nagrinėti mokinių ugdymo sėkmingumo klausimus ir analizuoti ugdytinių 

pažangą. 
25.4. Taikyti metodines naujoves, IKT siekiant ugdymo proceso kokybės. 
26. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Metodinė tiriamoji veikla 
1.  Pedagoginės ir metodinės 

paramos mokytojams 
teikimas rengiant 
adaptuotas ir modifikuotas 
programas  

2011 m. rugsėjis 
2012 m. vasaris 

I.  Moisejevienė 
N. Pokutinskaja 
V.Šestakovskienė 

Metodiškai teisingai 
parengtos programos 

2. Individualus darbas su 
specialiųjų poreikių 
mokiniais. Specialiųjų 
poreikių korekcija 

Per mokslo metus J. Kazlauskienė 
I. Moisejevienė 
N. Pokutinskaja  
E. Drevnickienė 

Individualus darbas 
su specialiųjų 
poreikių mokiniais. 
 

3. Specialiųjų poreikių 
mokinių  konsultavimas 

Per mokslo metus V.Šestakovskienė 
N. Volujevič 

Laiku teikiama 
psichologinė pagalba,  
problemų analizė, 
priimti sprendimai 

4. Tyrimas „Tolerancija 
žmonėms su negalia“ 

2011 m. lapkritis V.Šestakovskienė 
 

Gautos išvados 
panaudojamos 
psichologo darbe, 
pristatomos 
gimnazijos 
bendruomenei 

5. Tyrimas „Psichoaktyvių 
medžiagų paplitimas tarp 
mokinių” 

2012 m. vasaris-
kovas 

N. Volujevič Gautos išvados 
panaudojamos 
socialinio pedagogo 
darbe, pristatomos 
gimnazijos 
bendruomenei 

6. Metodikos naujovės Per mokslo metus I. Moisejevienė 
N. Pokutinskaja 
E. Drevnickienė 
V.Šestakovskienė 
N. Volujevič 
 
 

Metodikos naujovių 
populiarinimas ir 
aiškinimas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

7. Pranešimų skaitymas 
metodinės grupės 
susirinkimuose 
Naujausios metodinės 
literatūros, lankytų 
seminarų, atvirų pamokų 
apžvalga ir aptarimas 

Per mokslo metus 
 

Grupės nariai 
 

Dalijimasis patirtimi, 
gerosios patirties 
sklaida 

Individualių planų kūrimas 
8. Adaptuotų, modifikuotų 

programų, individualiųjų 
planų specialiųjų poreikių 
mokiniams kūrimas, 
suderinimas 

2011 m. rugsėjis Grupės nariai 
 

Tikslingai ir 
kvalifikuotai 
organizuoti pagalbą 
mokiniui atkreipiant 
dėmesį į specialiųjų 
poreikių mokinius 
 

9. Pasirenkamojo 
psichologijos dalyko 
teminių planų III-IV 
gimnazijos klasių 
mokiniams, karjeros 
planavimo  programos IV 
gimnazijos klasių 
mokiniams, savęs 
pažinimo teminio plano Iag 
klasės mokiniams 
rengimas  

2011 m. rugsėjis V.Šestakovskienė 

10. Grupės specialistų veiklos 
programų kūrimas, 
aptarimas 
 

2011 m. rugpjūtis I. Moisejevienė 
N. Pokutinskaja  
V.Šestakovskienė 
N. Volujevič 
 

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
11. Dalyvavimas tradicinėje 

rudens sporto šventėje 
„Auksinis ruduo 2011“ 

2011 m. rugsėjis E. Drevnickienė Sveikatinimas 
 

12. Mokomosios – pažintinės 
išvykos po Pabradės miestą 

Per mokslo metus 
 

E. Drevnickienė 
I.  Moisejevienė 
N. Pokutinskaja  
J.  Kazlauskienė 

Estetinis lavinimas ir 
pilietinis ugdymas 
 

13. Darbų parodėlė, skirta 
Tarptautinei žmonių su 
negalia dienai paminėti 

2011 m. gruodis E. Drevnickienė 
 J. Kazlauskienė 

Estetinis lavinimas 
 

14. Kalėdinė šventė „Kalėdų 
žvaigždele, parodyk man 
kelią“ 

2011 m. gruodis E. Drevnickienė 
J. Kazlauskienė  

Estetinis lavinimas 
 

15. Dalyvavimas integruoto 
ugdymo projekte „Švari 
aplinka – saugi aplinka“ 

2011 m. spalis 
2012 m. balandis 

N. Pokutinskaja  
E. Drevnickienė 
J.  Kazlauskienė 

Estetinis lavinimas 
 

16. Paskutinio skambučio 
šventė „Besišypsanti 
vaikystė“ 
 

2012 m. gegužė E. Drevnickienė 
J.  Kazlauskienė  

Estetinis lavinimas 
 



 21

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

17. Tęstinės psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo 
prevencijos programos 
„Būk laisvas!”ir 
sveikatingumo projekto 
„Rūpinkis savimi“ 
vykdymas 

Per mokslo metus 
 

N. Volujevič  
N. Pokutinskaja 

Mokinių diskusijos, 
akcijos, grupinis 
darbas, socialinių 
įgūdžių lavinimas, 
sveikos gyvensenos 
nuostatų formavimas, 
gimnazijos 
bendruomenės 
švietimas 

18. Patyčių prevencinio 
projekto „Žodžiu sužeisi, 
žodžiu ir pagydysi” 

2012 m. vasaris-
kovas 

I.  Moisejevienė 
V.Šestakovskienė 
 

Mokinių socialinių 
įgūdžių ugdymas 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
19. Vaizdinės medžiagos 

kabinetams rinkimas ir 
mokymo priemonių 
ruošimas 

Per mokslo metus 
 

Grupės nariai 
 

Kabineto turtinimas 

20. Pratimų, individualių 
užduočių specialiųjų 
poreikių  mokiniams 
rengimas ir aprobavimas 

Per mokslo metus 
 

Grupės nariai 
 

Kokybiškos ir 
efektyvios užduotys 

21. Metodinių naujovių, 
rekomendacijų 
skleidimas 
informaciniuose 
stenduose 

Per mokslo metus 
 

Grupės nariai 
 

Specialiojo ugdymo 
naujovių taikymas 

 

Kvalifikacijos kėlimas, atestacija 
22. Metodinė tarpusavio 

pagalba 
Per mokslo 
metus 

Grupės nariai 
 

Metodikos ypatumai 

23. Kursų, seminarų 
lankymas ir dalijimasis 
naujausia metodine 
informacija su kitais 
mokytojais  

Per mokslo 
metus 

Grupės nariai 
 

Metodikos ypatumai 

24. Dalyvavimas Švenčionių 
rajono metodinių būrelių 
veikloje 

Per mokslo 
metus 

Grupės nariai 
 

Metodikos ypatumai 

 
XII. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 
27. Tikslas: 
27.1. Siekti mokinių ugdymo kokybės, įgyvendinant priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo programas. 
28. Uždaviniai: 
28.1. Atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius pamokose taikyti įvairius ugdymo(si) 

metodus. 
28.2. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, taikant IKT ir inovatyvius mokymo 

metodus. 
28.3. Sudaryti tinkamas sąlygas skirtingų poreikių mokinių ugdymui (si). 
28.4. Dalytis gerąja patirtimi. 
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28.5. Lavinti įvairius mokinių gebėjimus organizuojant renginius pradinių klasių 
mokiniams. 

28.6. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvais. 
29. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr.  

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Atvira lietuvių kalbos pamoka 4 

klasėje 
2012 m. vasaris R. Leleikienė Gerosios patirties 

sklaida 
2. Atvira lietuvių kalbos pamoka 1 

klasėje 
2012 m. vasaris I. Žolnerovičienė Gerosios patirties 

sklaida 
3. Atvira pasaulio pažinimo pamoka 

1 klasėje 
2012 m. vasaris E. Gerojimienė Gerosios patirties 

sklaida 
4. Atvira matematikos pamoka 1 

klasėje 
2012 m. vasaris R. Markinienė Gerosios patirties 

sklaida 
5.  Atvira lietuvių kalbos pamoka 2 

klasėje 
2012 m. kovas A. Šekštelienė Gerosios patirties 

sklaida 
6.  Atvira lietuvių kalbos pamoka 2 

klasėje 
2012 m. kovas E. Verikienė Gerosios patirties 

sklaida 
7. Nacionalinės mokyklų 

vertinimo agentūros 
mokomosios medžiagos 
(filmuotų pamokų) „Sėkmės 
istorijos“ peržiūra ir aptarimas 

2011 m. spalis E. Verikienė Gerosios patirties 
sklaida 

Metodinė tiriamoji veikla 
8. Pirmokų adaptacija 2011 m. lapkritis 

 
E. Verikienė,  
R. Markinienė, 
E. Gerojimienė 

Su adaptacija susijusių 
problemų atskleidimas 
bei jų sprendimas 

9. Naujokų adaptacija 2011 m. lapkritis 
 

A.Šekštelienė 
 

Su adaptacija susijusių 
problemų atskleidimas 
bei jų sprendimas 

10. Palankios aplinkos kūrimas 
priešmokyklinio ugdymo grupėje 

2012 m. sausis 
 

O.Lukjanova 
 

Bendruomeniškumo 
ugdymas 

11. I – II pusmečių ugdymo(si) 
pasiekimų analizė 

2012 m. sausis, 
gegužė 

E. Verikienė, 
metodinės grupės 
nariai 
 

Ugdymo(si) proceso 
tobulinimas 

12. Specialiųjų poreikių mokinių 
ugdymo(si) ypatumai 

2012 m. sausis E. Verikienė Tinkamų sąlygų  
skirtingų poreikių 
mokinių ugdymui(si) 
sudarymas 

13. Atviros veiklos stebėjimas ir 
aptarimas 

Per mokslo 
metus.  

Metodinės grupės 
nariai 
 

Gerosios patirties 
sklaida 

Individualiųjų planų kūrimas 
14. Dalykų ilgalaikių planų rengimas 

ir aptarimas 
2011 m. rugsėjis E. Verikienė, 

metodinės grupės 
nariai 

Vieningų susitarimų ir 
bendrųjų reikalavimų 
planuojant išlaikymas 

15. Modifikuotų, adaptuotų programų 
specialiųjų poreikių mokiniams 
rengimas  

2011 m. rugsėjis, 
2012 m. sausis 

Metodinės grupės 
nariai 

Kvalifikuotos pagalbos 
mokiniams teikimas 

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
16. Mokslo metų pradžios šventė 2011 m. rugsėjo 

1 d. 
 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Geresnių bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžių formavimas 
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Eil. 
Nr.  

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

17. Rudens sporto šventė ,,Auksinis 
rudenėlis 2011” 

2011 m. rugsėjis 
 

D.Godliauskienė,  
R.Martinkėnienė 

Galimybė išbandyti 
save įvairioje veikloje, 
sveikos gyvensenos 
nuostatų įtvirtinimas 

18. Sporto diena ,,Visi žaidžiame 
kvadratą” 

2011 m. lapkritis R.Markinienė, 
E.Gerojimienė 

Sveikos gyvensenos 
nuostatos įtvirtinimas  

19. Šventė ,,Kalėdų žvaigždele, 
parodyk mums kelią” 

2011 m. gruodis D.Godliauskienė,  
metodinės grupės 
nariai 

Mokinių meninių 
gebėjimų ugdymas 

20. Integruotas projektas „Šimtas 
zuikių susirinko“ 

2012 m. sausis D.Godliauskienė,  
R.Martinkėnienė 

Mokinių gebėjimų 
ugdymas 

21. Varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“ 

2012 m. vasaris R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

Mokinių sveikos 
gyvensenos įgūdžių 
ugdymas, galimybė 
išbandyti save įvairioje 
veikloje 

22. Kaziuko mugė 2012 m. kovas Metodinės grupės 
nariai 

Mokinių verslumo 
įgūdžių ugdymas 

23. Akcija „Duok draugui ranką“ 2012 m. kovas A. Šekštelienė,  
E. Verikienė 

Prevencinės veiklos 
plėtojimas 

24. Akcija Žemės dienai paminėti 2012 m. kovas  
 

O.Kavaliūnienė, 
D.Semaškevičie
nė 

Aplinkosauginių 
įgūdžių formavimas 
 

25.  Projekto Tarptautinei vaikų 
knygos dienai paminėti 
baigiamasis renginys 
,,Augame kartu su knyga“ 

2012 m. kovas  
 

R. Leleikienė,  
I. Žolnerovičienė, 
J. Matiusovičienė 

Mokinių gebėjimų 
ugdymas 

26. Pradinių klasių anglų kalbos 
popietė ,,Our miracle world“ 

2012 m. balandis  S.Mocevičiūtė 
 

Mokinių gebėjimų 
ugdymas 

27. Popietės klasėse ,,Aš širdyje labai 
myliu savo mamą” 

2012 m. balandis 
 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Bendruomeniškumo, 
mokinių tėvų 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
mokykla efektyvumo, 
stiprinimas 

28. Abėcėlės šventė 2012 m. gegužė  
 

R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

Mokinių gebėjimų 
ugdymas 

29. Renginys priešmokyklinės 
ugdymo grupės vaikams ir  
1-ųjų klasių mokiniams 
„Greičiausias automobiliukas“ 

2012 m. gegužė  
 

O.Lukjanova Galimybė išbandyti 
save įvairioje veikloje 
 

30. Renginys ,,Aš, tėtis ir mama -
sportuojanti šeima“, skirtas 
Šeimos dienai  

2012 m. gegužė  
 

R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

Bendruomeniškumo, 
mokinių tėvų 
bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
mokykla efektyvumo 
stiprinimas 

31. Mokomoji pažintinė ekskursija 3-
4 klasių mokiniams ,,Pažintis su 
Lietuva” 

2011 m.spalis, 
2012 m. gegužė  
 
 

R.Martinkėnienė, 
D.Godliauskienė, 
D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė  

Mokinių akiračio 
plėtimas, tautiškumo, 
pilietiškumo sampratos 
formavimas 

32. Mokomoji pažintinė ekskursija 1-
2 klasių mokiniams „Pažinkime 

2011 m. spalis, 
2012 gegužė 

E.Gerojimienė, 
R.Markinienė, 

Mokinių akiračio 
plėtimas, tautiškumo, 
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Eil. 
Nr.  

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

gimtąjį kraštą“  A.Šekštelienė, 
E.Verikienė 

pilietiškumo sampratos 
formavimas 

33. Gimnazijos vėliavos diena 
 

2012 m. gegužė 
 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Bendruomeniškumo 
stiprinimas 

34. Mokslo metų pabaigos šventė 
,,Besišypsanti vaikystė“ 

2012 m. birželis 
 

D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė 

Galimybė išbandyti 
save įvairioje veikloje. 
Bendruomeniškumo 
stiprinimas 

35. Mokyklėlė būsimiesiems 
pirmokams 

2012 m. birželis 
 

D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė 

Bendradarbiavimo su 
mokykla efektyvumo 
stiprinimas 

36. Dalyvavimas (mokinių bei jų 
darbų ruošimas) skelbiamuose 
rajono bei respublikos 
konkursuose (mokytojai 
pasirenka patys) 

Per mokslo 
metus 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Galimybė išbandyti 
save įvairioje veikloje 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
37. Metodinių priemonių, rengimas ir 

pristatymas 
2012 m. kovas, 
balandis 

R.Martinkėnienė, 
D.Godliauskienė, 
J.Matiusovičienė, 
D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė 

Ugdymo kokybės 
gerinimas 

Pranešimai 
38. Pranešimas apie pradinių klasių 

mokytojų metodinę veiklą  
2012 m. balandis  

 
 

Gerosios patirties 
sklaida 

Kvalifikacijos kėlimas 
39. Dalyvavimas rajono bei šalies 

pradinių klasių mokytojų 
pasitarimuose, konferencijose, 
seminaruose 

Per mokslo 
metus 
 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Dalijimasis patirtimi; 
pedagoginių bei 
psichologinių žinių 
gilinimas, jų taikymas 
ugdymo procese 

40. Kvalifikacinių kursų, seminarų 
medžiagos nagrinėjimas 

Per mokslo 
metus 

Metodinės grupės 
nariai 

Dalijimasis gerąja 
patirtimi 

41. Dalyvavimas ilgalaikiame 
seminare „Pradinių klasių ir 
specialiojo ugdymo pedagogų 
kompetencijų taikyti IKT ir 
inovatyvius mokymo(si) 
metodus tobulinimas“ 

2012 m. sausis, 
kovas 

Metodinės grupės 
nariai 
 

Kompetencijų 
tobulinimas 

42. Besiatestuojančių mokytojų 
praktinės veiklos aptarimas 

Per mokslo 
metus 

E.Verikienė 
 

Veiklos vertinimas 

Bendradarbiavimas su tėvais 
43. Atvirų durų diena 2011 m. gruodis E.Verikienė Mokinių tėvų 

bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
mokykla efektyvumo 
stiprinimas 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
44.  Atvirų durų savaitė būsimiesiems 

pirmokams 
2012 m. kovas E.Verikienė, 

D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė 

Bendravimo ir 
bendradarbiavimo su 
mokykla efektyvumo 
stiprinimas 
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XIII. LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 
 

30. Tikslai: 
30.1. Gerinti ugdymo kokybę. 
30.2. Dalytis gerąja patirtimi siekiant geresnių ugdymo rezultatų. 
31. Uždaviniai: 
31.1. Siekiant geresnės mokymosi motyvacijos, taikyti aktyviuosius mokymo metodus, IKT, 

projektinę veiklą, metodikos naujoves.  
31.2. Diegti lietuvių kalbos dalyko modulinį mokymą II gimnazijos klasėse. 
31.3. Mokymo procesą diferencijuojant ir individualizuojant sudominti mokinius ugdomąja 

veikla. 
31.4. Itin didelį dėmesį skirti gabiems ir specialiųjų poreikių mokiniams. 
31.5. Lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus,skatinti juos dalyvauti meninio skaitymo, filologų, 

kalbų kengūros, rašinių konkursuose ir kituose respublikos bei rajono renginiuose. 
32. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Dalytis gerąją patirtimi, 

įgyta ugdymo proceso 
metu, ją aptarti metodinėje 
grupėje 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Gerąją patritį 
panaudoti ugdymo 
procesui tobulinti 

2 Pravesti po vieną atvirą 
pamoką, ją aptarti 

Per mokslo 
metus (pagal 
atskirą grafiką) 

V. Verikienė. 
L. Markauskienė 

Gerinti ugdymo 
procesą, tobulinti 
šiuolaikinę pamoką 

3 Aptarti atviras lietuvių 
kalbos pamokas peržiūrėjus 
„Sėkmės istorijas“ 

Per mokslo 
metus 

V. Trofimova Gerinti ugdymo 
procesą, tobulinti 
šiuolaikinę pamoką 

Metodinė tiriamoji veikla 
4. Supažindinimas su lietuvių 

(gimtosios) kalbos 
pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo 
programa 
 

2011 m. spalis V.Verikienė Geresni PUPP 
pasiekimai 

5. Dėl lietuvių (gimtosios) 
PUPP dalies žodžiu 
organizavimo 

2011 m. spalis V.Verikienė Sakytinės kalbos 
gerinimas 

6. Bandomųjų egzaminų darbų 
IVg klasei parengimas, 
egzaminų organizavimas, 
rezultatų aptarimas 

2012 m. kovas - 
balandis 

A.Andrijauskienė 
V.Trofimova 
L.Jurevičienė  

Sužinoti realią 
pasirengimo 
egzaminams padėtį, 
paakinti mokinius 
gerai išnaudoti likusį 
laiką iki brandos 
egzaminų 

7. Aptarti metodikos naujoves Per mokslo 
metus 

A.Andrijauskienė Taikant aktyviuosius 
mokymo metodus, 
siūlomus šiuolaikinei 
pamokai, gerinti 
ugdymo kokybę 

Individualiųjų planų kūrimas 

8. Adaptuotų, modifikuotų 
programų specialiųjų 
poreikių mokiniams 
kūrimas, svarstymas 

2011m. rugsėjis  MG nariai Į ugdymo procesą 
įtraukti specialiųjų 
poreikių mokinius, 
siekti ugdymo ir 
lavinimo kokybės 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

9. Ilgalaikių ir teminių planų 
bei dalyko modulių 
programų rengimas ir 
aptarimas 

2011 m. 
rugsėjis 

MG nariai Gerinti pamokų 
kokybę, siekti 
geresnių rezultatų.  

10. Branduolio, privalomai 
pasirenkamųjų bei laisvai 
pasirenkamųjų modulių 
planų I gimnazijos klasių 
mokiniams rengimas 

2011 m. 
rugsėjis, 2012 
m. sausis 

M. Šalnė 
L. Zalagienė 

Sėkmingas modulinio 
mokymo 
įgyvendinimas 

Parodos, renginiai konkursai, ekskursijos, konferencijos 
11. Europos kalbų diena 

mokykloje 
2011 m. 
rugsėjis 

V.Trofimova,L.Jurevičienė, 
M. Šalnė 

Kalbos 
populiarinimas 

12. Išvyka į Lietuvos 
nacionalinę filharmoniją, 
Lietuvos kamerinio orkestro 
koncertą 

2011 m. spalis L. Markauskienė Akiračio plėtimas, 
estetinis tobulėjimas 

13. Literatūrinė popietė, skirta 
J. Ivanauskaitės 50-osioms 
gimimo metinėms 

2011 m. 
lapkritis 

A. Andrijauskienė 
V. Trofimova 

Estetinis lavinimas, 
dalykinis ugdymas 

14 Raštingiausio mokinio 
konkursas 

2011 m. 
lapkritis-
gruodis 

A. Andrijauskienė  
M. Šalnė, V. Verikienė 

Rašymo įgūdžių 
lavinimas 

15. Popietė „Advento 
skaitymai“ 8 ir I-II 
gimnazijos klasių 
mokiniams 

2011 m. gruodis M. Šalnė Estetinis lavinimas, 
religinis auklėjimas, 
meninio skaitymo 
įgūdžių formavimas 

16.  Meninio skaitymo 
konkursas gimnazijoje, 
dalyvavimas rajoniniame 
konkurse 

2011 m. 
gruodis-2012 
m. sausis 

V. Trofimova Meninio skaitymo 
įgūdžių ugdymas, 
mokinių skatinimas 
domėtis literatūra 

17. Sausio 13-osios minėjimas 
gimnazijoje 

2012 m. sausis L. Jurevičienė Patriotinis 
auklėjimas, estetinis 
lavinimas 

18. Popietė „Seku seku 
pasaką“6 klasių moniams 
 

2012 m. vasaris l. Jurevičienė 
L. Markauskienė 
V. Verikienė 

 Estetinis lavinimas 

19. Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios minėjimas 
mokykloje. Literatūrinės 
muzikinės kompozicijos 

2012 m. vasaris 
- kovas 

M. Šalnė, L. Zalagienė Patriotinis 
auklėjimas, estetinis 
ugdymas 

20.  Išvyka į Jaunimo teatrą. 
J.Grušo „Barbora 
Radvilaitė“ 

Atsižvelgiant į 
teatro repertuarą 

A. Andrijauskienė 
 

Estetinis lavinimas 

21. Kalbos popietė  7  klasių 
mokiniams  „Po kalbos 
pasaulį“ 

2012 m. 
balandis 

L. Zalagienė,  
L. Jurevičienė, 
L.Markauskienė 

Didesnis domėjimasis 
kalba, dalykinis 
ugdymas 

22. Dalyvavimas Gimnazijos 
vėliavos šventėje. 
Scenarijaus rengimas 

2012 m. gegužė MG nariai Mokyklos tradicijų 
populiarinimas 

24. Mokomosios – pažintinės 
literatūrinės išvykos  

Per mokslo 
metus 

MG nariai Dalykinis 
tobulėjimas, akiračio 
plėtimas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

25 Projekto AKIM vykdymas. 
Susitikimai su rašytojais, 
menininkais  

Per mokslo 
metus 

V. Verikienė Estetinis lavinimas 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
26. Bandomųjų egzaminų 

užduočių rengimas 
2012 m. kovas V. Trofimova 

A. Andrijausienė 
L. Jurevičienė 

Kokybiškos, 
efektyvios užduotys 

27. Kontrolinių, savarankiškų 
darbų, atitinkančių 
branduolio, privalomai 
pasirenkamųjų bei laisvai 
pasirenkamųjų modulių 
programas, rengimas 

Besibaigiant 
modulio 

programai 

M. Šalnė 
L. Zalagienė 

Sėkmingas modulinio 
mokymo 
įgyvendinimas 

29. Metodinės medžiagos 
kabinetuose ruošimas 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Kabineto turtinimas 

30. Įvairaus pobūdžio testų, 
papildomos medžiagos, 
užduočių rengimas itin 
gabiems mokiniams  

Per mokslo 
metus 

MG nariai Ugdymo proceso 
diferencijavimas, 
individualizavimas, 
paakinimas domėtis 
mokamąja veikla 

31. Stendų rengimas 
gimnazijoje ir kabinetuose 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Ugdymo kokybės 
gerinimas 

Pranešimai 
32. Pranešimas  „Kaip tobulinti 

mokinių vertinimą?“lietuvių 
kalbos mokytojų 
metodinėje grupėje 

2011 m. gruodis V. Verikienė Dalykinis tobulėjimas 

33. Pranešimas  „Kaip sekasi 
įgyvendinti vidurinio 
ugdymo programą?“ 
lietuvių kalbos mokytojų 
metodinėje grupėje 

2012 m. vasaris L. Jurevičienė Dalykinis tobulėjimas 

34. Pranešimas  „Šiuolaikinės 
pamokos reikalavimai“ 
lietuvių kalbos mokytojų 
metodinėje grupėje 

2012 m. kovas V. Trofimova Dalykinis tobulėjimas 

Kvalifikacijos kėlimas, atestacija 
35. Dalyvavimas kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, metodinės 
pagalbos teikimas 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Dalykinis tobulėjimas 

 
XIV. MATEMATIKOS, EKONOMIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 
 

33. Tikslai: 
33.1.Individualizuoti ir diferencijuoti mokymo procesą. 
33.2.Gerinti darbo kokybę ir siekti didesnės mokinių mokymosi motyvacijos. 
33.3.Nuolat kelti mokytojų kvalifikaciją. 
34. Uždaviniai: 
34.1. Diegti matematikos dalyko modulinį mokymą. 
34.2. Analizuoti mokinių mokymosi rezultatus. 
34..3. Įvairinti darbo metodus, siekiant mokinių motyvacijos didinimo. 
34.4. Organizuoti integruotas pamokas bei trumpalaikius projektus. 
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34.5. Dalyvauti kursuose, seminaruose ir dalintis naujausia metodine informacija. 
35.Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Matematikos ir 

informacinių technologijų 
naujovių sklaida 

Nuolat 
 

MG nariai Supažindinamas su 
naujovėmis 
 

2. Atviros ir integruotos 
pamokos 

2011 m. lapkritis 
2011 m. gruodis 
2011 m. gruodis 
2011 m. gruodis 
2012 m. vasaris 
2012 m. vasaris 
2012 m. kovas 

M.Vitkovski 
R.Jedik 
O. Grigorjeva 
D.Gurskij 
R. Žemeckienė 
E.Meškovienė 
J. Kavaliūnas 

Gerosios patirties 
sklaida 

Metodinė tiriamoji veikla 
3. Valstybinių egzaminų 

rezultatų analizė; 
pagrindinio ugdymo 
pasiekimų patikrinimo 
analizė II gimnazijos 
klasėse 

2011 m. rugsėjis 
 

E.Meškovienė 
J.Kavaliūnas 
 

Rezultatus aptarti su 
II ir IV gimnazijos 
klasių mokiniais. 
Išsiaiškinti žinių 
spragas 
 

4. Metodikos naujovės Per mokslo metus MG nariai Metodinių naujovių 
sklaida 

Individualių planų kūrimas 
5. Matematikos, ekonomikos 

ir informacinių 
technologijų mokytojų 
ilgalaikių ir teminių planų 
bei dalykų modulių 
programų aptarimas 

2011 m. rugsėjis 
 

MG nariai  
 

Teminiai ir ilgalaikiai 
planai, dalykų 
modulių programos 
atitinka reikalavimus 
 

6. Branduolio, privalomai 
pasirenkamųjų bei laisvai 
pasirenkamųjų modulių 
planų rengimas 

2011 m. rugsėjis 
2012 m. sausis 

J.Kavaliūnas 
O.Grigorjeva 

 

Sėkmingas modulinio 
mokymo 
įgyvendinomas 

7. Adaptuotų, modifikuotų 
programų specialiųjų 
poreikių mokiniams 
rengimas, svarstymas 

2011 m. rugsėjis MG nariai  Tikslingai ir 
kvalifikuotai teikiama 
pagalba mokiniams, 
besimokantiems 
pagal modifikuotą ir 
adaptuotą programas 

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
8. Informacinių technologijų 

konkurso „Bebras“ 
organizavimas ir vykdymas 

2011 m. lapkritis 
 

M.Vitkovski 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

9. Informacinių technologijų 
olimpiados organizavimas 

2011 m. lapkritis 
 

D.Gurskij 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

10. Verslumo savaitės 
organizavimas 

2011 m.lapkritis 
 

R.Jedik Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

11. Mokomųjų filmų kino 
vakaras 5-8 klasių 
mokiniams 

2011 m. gruodis M.Vitkovski 
 

Aktyvus  mokinių 
dalyvavimas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

12. Renginys 5-IIg klasių 
mokiniams „Matematika 
linksmai“ 

2012 m. sausis 
 

O.Grigorjeva 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

13. LJA konkursas, VEMP 
čempionatas 

2011 m. gruodis 
2012 m. sausis 

R.Jedik Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

14. Mokyklinės matematikos 
olimpiados organizavimas 
I-IV klasių mokiniams 

2011 m. gruodis 
 

J.Kavaliūnas 
E. Meškovienė 
O. Grigorjeva 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

15. Mokyklinės matematikos 
olimpiados organizavimas 
5-8 klasių mokiniams 

2011 m. gruodis R. Jedik 
R. Žemeckienė 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

16. Tarptautinio matematikos 
konkurso „Kengūra“ 
organizavimas ir vykdymas 

2012 m. kovas 
 
 

J.Kavaliūnas 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
17. Kontrolinių, savarankiškų 

darbų ir testų, atitinkančių 
branduolio, privalomai 
pasirenkamųjų bei laisvai 
pasirenkamųjų modulių 
programas, rengimas 

2011 m.rugsėjis 
2012 m. sausis 

J.Kavaliūnas 
O.Grigorjeva 
 

Sėkmingas modulinio 
mokymo 
įgyvendinomas 

18. Matematikos ir 
informacinių technologijų 
olimpiados užduočių 
rengimas 

2011 m. spalis 
 

D.Gurskij 
J.Kavaliūnas 
 

Ugdymo kokybės 
gerinimas 
 

19. II, IV gimnazijos klasių 
mokinių matematinių žinių 
ir gebėjimų tikrinimo 
organizavimas, kontrolinių 
užduočių rengimas 

2012 m. kovas 
 
 
 

J.Kavaliūnas 
E.Meškovienė 
 

Ugdymo kokybės 
gerinimas 
 

20.  Metodinių priemonių 
rengimas 

Iki 2012 m. 
balandžio mėn. 

MG nariai Ugdymo kokybės 
gerinimas 

21. Didaktinės medžiagos 
rengimas 8 klasėms, I 
gimnazijos klasėms 

Per mokslo metus E.Meškovienė 
O.Grigorjeva 
R. Jedik 
R. Žemeckienė 

Gerosios patirties 
sklaida. 
Metodinių naujovių 
sklaida 

Projektai, pranešimai 
22. Panešimas „Projekto 

„Mokymosi krypties 
pasirinkimo galimybių 
didinimas 14-19 metų 
mokiniams, II etapas: 
gilesnis mokymosi 
diferencijavimas ir 
individualizavimas siekiant 
ugdymo kokybės, 
reikalingos šiuolaikiniam 
darbo pasauliui“ 
įgyvendinimas gimnazijoje 
– privalumai ir kliuviniai“. 

2012 m. sausis J. Kavaliūnas Ugdymo turinio 
įvairovė ir taikymo 
galimybės 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

23. Integruotas matematikos ir 
dailės projektas ,,Apie 
funkcija kitaip” (IIag kl.) 

2011 m. spalis O. Grigorjeva Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

24. Trumpalaikis matematikos 
projektas ,,Skaičiai lietuviu 
tautosakoje “ (5 kl.) 

2011m. lapkritis R. Jedik 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 

25. Trumpalaikis matematikos 
projektas ,,Simetrija aplink 
mus“ (7 kl.) 

2011 m. gruodis R. Žemeckienė 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

26. Trumpalaikis matematikos 
projektas ,,Matematiko 
skėtis“ (IIag, IVag kl.)  

2011 m. gruodis O. Grigorjeva Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

27. Trumpalaikis matematikos 
projektas ,,Mano biografija 
matematikos kalba“ (8 kl.) 

2012 m. kovas O. Grigorjeva Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

28. Trumpalaikis matematikos 
projektas ,,Linksmiausias 
laikrodukas“ (7-8 kl.) 

2012 m. kovas O. Grigorjeva Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

29. Integruotas matematikos ir 
geografijos projektas 
,,Matematiniai 
skaičiavimai gamtoje“ 

2011 m. balandis 
 

E.Meškovienė 
 

Aktyvus ir sėkmingas 
mokinių dalyvavimas 
 

30. Trumpalaikis ekonomikos 
projektas „Jaunasis kolega“ 
(10 kl.) 

2012 m. balandis 
 

R. Jedik Mokinių verslumo 
ugdymas, profesinis 
ugdymas 

31.  Informacinių technologijų 
projektinių darbų kūrimo 
mokymai III gimnazijos 
klasių mokiniams 

2011 spalis – 2012 
vasaris 

M. Vitkovski Mokiniai geba 
tinkamai parengti 
projektinį darbą 

32. Metodinių darbų 
pristatymas 

2012 m. balandis MG nariai Gerosios patirties 
sklaida 

33. Dalyvavimas PŠC, 
gimnazijoje ir kitur 
organizuojamuose 
seminaruose  

Per mokslo metus MG nariai Metodinių naujovių 
sklaida, mokymo 
kokybės gerinimas 
 

34.  Metodinė tarpusavio 
pagalba 

Per mokslo metus MG nariai Mokymo kokybės 
gerinimas 

 
XV. UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

 
36. Tikslai: 
36.1. Siekti geresnės ugdymo kokybės atsižvelgiant į gabių ir specialiųjų poreikių mokinius, 

diferencijuojant bei individualizuojant mokinių veiklą pamokų metu. 
36.2. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją. 
37. Uždaviniai: 
37.1. Individualizuoti ir diferencijuoti mokinių veiklą  klasėje. 
37.3. Diegti darbe šiuolaikines technologijas. 
37.4. Ieškoti būdų mokinių mokymosi motyvacijai kelti, panaudojant darbe IT. 
37.5. Dalyvauti įvairiuose seminaruose ir kursuose bei dalintis nauja metodine informacija su 

savo kolegomis. 
38. Veiklos planas: 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Atvira mokytojos L.Popkovos 

rusų kalbos pamoka 8a klasėje 
2011 m. gruodis L.Popkova Aptariama pamoka, 

susipažįstama su 
naudojama metodika 

2. Atvira mokytojos 
I.Lisinskienės anglų kalbos 
pamoka „Mūsų restoranas“ 6a 
klasėje 

2012 m. balandis I.Lisinskienė Aptariama pamoka, 
susipažįstama su 
naudojama metodika 

3.  Atvira mokytojos I. Macanko 
anglų kalbos pamoka „Kalėdų 
stebuklai“ 8a klasėje 

2011 m. gruodis I. Macanko Aptariama pamoka, 
susipažįstama su 
naudojama metodika 

4. Atvira mokytojos 
S.Mocevičiūtės  anglų kalbos 
pamoka  5a klasėje 

2012 m. kovas S.Mocevičiūtė Aptariama pamoka, 
susipažįstama su 
naudojama metodika 

5. Atvira mokytojos I. Kerulienės 
vokiečių kalbos pamoka 
„Kalėdų stebuklai“ Iag klasėje 

2011 m. gruodis I. Kerulienė Aptariama pamoka, 
susipažįstama su 
naudojama metodika 

Metodinė tiriamoji veikla 
6.  Užsienio kalbų bandomųjų 

egzaminų organizavimas IV g 
klasių mokiniams ir rezultatų 
aptarimas 

2012 m. kovas I. Kerulienė 
I. Lisinskienė              
L. Popkova                    
V. Šakel                      
 
 

Nustatyti mokinių  žinių 
spragas ir tinkamai 
parengti mokinius 
egzaminui 

7. Užsienio kalbų 2010 metų 
valstybinių brandos egzaminų 
rezultatų aptarimas  

2011 m. spalis I. Kerulienė   
I. Lisinskienė            
L. Popkova                    
V. Šakel                      

Aptarti mokinių daromas 
klaidas ir tinkamai 
paruošti mokinius 2012 
m. egzaminams 

8.  Metodikos naujovių apžvalga Per mokslo metus I. Macanko Supažindinimas su 
naujomis mokymo 
metodikomis 

9. Vertinimo sistemos 
tobulinimas 

Per mokslo metus MG nariai Prieinama ir aiški 
vertinimo sistema 
mokiniams bei jų tėvams 

10. Šiuolaikinės pamokos darbo 
metodų įvairovės aptarimas 

2012 m. sausis I. Macanko Aptariami  darbo 
metodai, tobulintinos 
sritys 

11. Metodinė diena  2012 m. kovas I. Macanko Pasidalijimas patirtimi 
Individualiųjų planų kūrimas 

12. Adaptuotų ir modifikuotų 
programų rengimas 

2011 m. rugsėjis MG nariai Tikslingai ir kvalifikuotai 
organizuoti pagalbą 
mokiniui atkreipiant 
dėmesį į jų specialiuosius 
poreikius 

13. Ilgalaikių teminių planų 
aptarimas 

2011 m. rugsėjis MG nariai Išlaikyti bendruosius 
reikalavimus planuojant 
kasdienę veiklą  

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
14. Europos kalbų dienos 

minėjimas gimnazijoje bei 
dalyvavimas rajoniniame 
renginyje Švenčionėlių 
Mindaugo gimnazijoje 

2011 m. rugsėjis MG nariai Kalbų populiarinimas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

15. Užsienio kalbų olimpiados IIIg 
klasių mokiniams 
organizavimas 

2012 m. sausis V. Šakel 
L. Popkova 
I. Lisinskienė 

Mokinių žinių 
patikrinimas 

16. Užsienio kalbų olimpiados 8 
klasių mokiniams 
organizavimas 

2012 m. balandis I. Macanko 
V. Šakel 
I. Lisinskienė 

Gabiųjų mokinių 
ugdymas 

17. Konkurso „Kalbų Kengūra“ bei 
„Tavo žvilgsnis“organizavimas 

2012 m. balandis V. Šakel 
L. Popkova 
I. Lisinskienė  

Gabiųjų mokinių 
ugdymas 

18. Renginys „Vokiečių kalbos 
papročiai ir tradicijos“ I – IV 
abg klasėse 

2011 m.  gruodis, 
2012 m. balandis 

I. Kerulienė Susipažinti su Vokietijos  
kultūra, papročiais 

19. Anglų kalbos kalėdinio 
konkurso „Kalėdiniai 
stebuklai“organizavimas 
 

2011 m. gruodis I. Macanko 
V. Šakel 
S. Mocevičiūtė 

Pažinti užsienio šalies 
kultūrą, puoselėti 
tradicijas 

20. Mokomoji pažintinė išvyka į 
M.K. Čiurlionio muziejų 
Kaune 

2012 m. gegužė V. Šakel 
I. Lisinskienė 

Pažinti rusų kalbos 
kultūrą, puoselėti rusų 
meno tradicijas 

21.  Mokomoji pažintinė išvyka į 
Puškino muziejų 
 
 
 

2012 m. gegužė L. Popkova 
 

Pažinti rusų kalbos 
kultūrą, puoselėti rusų 
meno tradicijas 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 

22. Mokymo medžiagos užsienio 
kalbų kabinetams kaupimas ir 
mokymo priemonių rengimas 

Per mokslo metus MG nariai Kabinetų turtinimas 

23. IKT, garso ir vaizdo įrangos 
naudojimas pamokose 

Per mokslo metus MG nariai Išmokyti mokinius 
naudotis netradicinėmis 
mokymo priemonėmis 
mokantis užsienio kalbų, 
mokymosi motyvacijos 
kėlimas 

Pranešimai 
24. Naujausios metodinės 

literatūros aptarimas 
Per visus mokslo 
metus 

MG nariai Dalijimasis patirtimi 

Kvalifikacijos kėlimas, atestacija 
25. Metodinė tarpusavio pagalba Per mokslo metus Užsienio kalbų 

mokytojai 
Metodikos ypatumai 

 

XVI. GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS 
PLANAS 

 
39.Tikslai: 
39.1.Gerinti mokinių ugdymo kokybę, stiprinti mokymosi motyvaciją. 
39.2. Skatinti  mokinius ir mokytojus aktyviai dalyvauti įvairioje gimnazijos veikloje. 
40.Uždaviniai: 
40.1. Sėkmingai įgyvendinti Vidurinio ugdymo bendrąsias programas. 
40.2. Pamokų metu taikyti įvairius ugdymo(si) metodus, IKT. 
40.3. Dalyvauti Gamtosauginių mokyklų programoje, siekti įgyvendinti programos 

reikalavimus.  
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40.4.  Tobulinti mokytojų metodinę ir dalykinę kompetenciją, skleisti pedagogines ir metodines 
naujoves. 

41.Veiklos planas: 
Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami 
rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Atvira fizikos pamoka „Kūno matmenų 

nustatymas“  7a klasėje 
2011 m. 
spalis 

N. Jakuš Gerosios patirties 
sklaida 

2. Atvira biologijos pamoka „Virškinimo 
organai ir jų atliekamos funkcijos“ Iag 
klasėje 

2011 m. 
spalis 

Z. Sėliukaitė Gerosios patirties 
sklaida 

3. Atvira biologijos pamoka  „Samanos ir 
sporiniai induočiai“ 7a klasėje 

2011 m. 
lapkritis 

R. Budrienė Gerosios patirties 
sklaida 

4. Atvira istorijos pamoka „Vokietijos ir 
Italijos suvienijimas“  Iag  klasėje 

2012 m. 
sausis 

D.Grincevičienė Gerosios patirties 
sklaida 

5. Atvira integruota geografijos, muzikos ir 
etikos pamoka „Muzikos ir kultūros 
dermė“ Iag klasėje 

2012 m. 
vasaris 

Z. Čičiurkienė Gerosios patirties 
sklaida 

6. Atvira chemijos pamoka 8a klasėje 2012 m . 
balandis 

V. Navickaitė Gerosios patirties 
sklaida 

7. Atvira istorijos  pamoka IIbg  klasėje 2012 m. 
balandis 
 

R . Mateikienė Gerosios patirties 
sklaida 

8. Metodinė diena „ Gerąja patirtim 
pasidalink su kolega“ 

2012 m. 
balandis 

MG nariai Gerosios patirties 
konferencija 

Metodinė tiriamoji veikla 
9.  2011 m. valstybinių ir mokyklinių 

brandos egzaminų  ( istorijos, biologijos , 
chemijos  ir  geografijos) užduočių 
atlikimo analizė 

2011m . 
rugsėjis 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė  
D. Sėliukaitė 
V. Navickaitė 
Z.Čičiurkienė 

Išsiaiškinamos žinių 
spragos, tinkamas 
pasirengimas 
brandos egzaminams 

10. Pranešimas gamtos ir socialinių mokslų  
mokytojų metodinėje grupėje „ 
Informacinių technologijų taikymas 
gamtos mokslų pamokose“ 
 

2012 m.  
gruodis 

N. Jakuš 
Z. Sėliukaitė 
V. Navickaitė 

Gerosios patirties 
sklaida 

11. Pranešimas gamtos ir socialinių mokslų  
mokytojų metodinėje grupėje „Ugdymo 
metodai ir vertinimo sistema istorijos  
pamokose   dirbant su 14-19 metų 
mokiniais  

2012 m. 
sausis 

D.Grincevičienė Gerosios patirties 
sklaida 

12. Pranešimas gamtos ir socialinių mokslų  
mokytojų metodinėje grupėje „Naujas 
požiūris į vertinimą“  

2012 m. 
balandis 

R. Mateikienė Gerosios patirties 
sklaida 

Individualiųjų planų kūrimas 
13. Ilgalaikių gamtos ir socialinių mokslų 

dalykų planų rengimas ir aptarimas 
2011m. 
rugpjūtis-
rugsėjis 

MG nariai Bus išlaikomas 
vieningas 
susitarimas ir 
bendrieji 
reikalavimai 

14. Istorijos dalyko modulio „Darbas su 
istorijos šaltiniais “ IIIg  klasei , 
biologijos dalyko modulių „Bendroji 
biologija“  IVg klasei , „Jaunieji 
tyrinėtojai“ 5 klasei  parengtų programų 
aptarimas 

2011m. 
rugsėjis 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė 
Z. Sėliukaitė 
R. Budrienė 

Bus išlaikomas 
vieningas 
susitarimas ir 
bendrieji 
reikalavimai 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami 
rezultatai 

15. Adaptuotų, modifikuotų gamtos ir 
socialinių mokslų programų specialiųjų 
poreikių mokiniams kūrimas ir aptarimas 
 

2011 m. 
rugsėjis 

MG nariai Tikslingai ir 
kvalifikuotai 
organizuojama 
pagalba mokiniui , 
atkreipiamas 
dėmesys  į 
specialiųjų poreikių 
mokinius 

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
16. Integruoto projekto „LDK pilių takais “ 

vykdymas 
2011 m. 
rugsėjis - 
spalis 

D.Grincevičienė Tautiškumo, 
pilietiškumo, 
tolerancijos 
ugdymas 

17. Gamtos mokslų konferencija „Miškų 
lobynai“ I-IV g klasių  mokiniams , skirta 
Tarptautiniams miškų metams paminėti 

2011 m.  
spalis 

Z. Sėliukaitė 
Z. Čičiurkienė 
R. Budrienė 
V. Navickaitė 

Mokinių 
susidomėjimas 
tiriamąja veikla 
 

18.  Konstitucijos egzamino organizavimas 
gimnazijoje  I-IV g  klasių mokiniams 

2011m. 
spalis 

D.Grincevičienė Pilietiškumo 
ugdymas 

19. Stendo, skirto Konstitucijos dienai 
paminėti parengimas 

2011m. 
spalis 

R. Mateikienė Pilietiškumo 
ugdymas 

20. Pilietinė akcija „Rūšiuok atsakingai“ 2011m. 
spalis 

R. Budrienė 
Z. Čičiurkienė 

Mokinių ekologinio 
mąstymo  ugdymas 

21. Stendo „Mes prieš AIDS “ 
parengimas 

2011m. 
gruodis 

Z. Sėliukaitė Pilietiškumo 
ugdymas 

22. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2012m. 
sausis 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė 

Patriotinis 
ugdymas 

23. Vasario 16 –osios dienos minėjimas 
gimnazijoje 

2012m. 
vasaris 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė 

Tautiškumo, 
pilietiškumo 
ugdymas 

24. Vakaronė gimnazijos muziejuje  
„Lietuvos persitvarkymo Sąjūdis 
Pabradės mieste “ gimnazijos 
bendruomenei 

2012m. 
kovas 

R. Mateikienė Tautiškumo, 
pilietiškumo, 
tolerancijos 
ugdymas 

25. Kovo 11- osios dienos minėjimas 2012m. 
kovas 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė 

Patriotinis ugdymas 

26. Integruotas gamtos mokslų renginys I-IIg  
klasių mokiniams , skirtas Žemės dienai 
paminėti 
 

2012 m. 
kovas 

Z. Sėliukaitė 
R. Budrienė 
N. Jakuš 
Z. Čičiurkienė 
V. Navickaitė 

Aplinkosauginių 
įgūdžių formavimas 

27. Europos egzamino I-IV g  klasių 
mokiniams organizavimas 

2012 m. 
gegužė 

D.Grincevičienė 
Z. Čičiurkienė 

Galimybė išbandyti 
save įvairioje 
veikloje 

28. 
 

Konkurso „ Mes- europiečiai“ 
 6-IIg klasių mokiniams organizavimas 

2012 m. 
gegužė 

D.Grincevičienė 
Z. Čičiurkienė 

Bendravimo ir 
bendradarbiavimo 
įgūdžių lavinimas 

29. Dalyvavimas rajono socialinių ir gamtos 
mokslų olimpiadose, konkursuose 
 
 
 

2011 m. 
sausis- 
balandis 

 MG nariai  Kokybiškas 
gimnazijos 
atstovavimas rajono 
gamtos ir socialinių 
mokslų olimpiadose, 
renginiuose 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami 
rezultatai 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
30. Metodinės medžiagos kabinetuose  

kaupimas 
Per mokslo 
metus 

MG nariai Kabinetų turtinimas 
 

31. Metodinių darbų  rengimas Per mokslo 
metus 

MG nariai Gerosios patirties 
sklaida 

32. Gamtos ir socialinių mokslų užduočių, 
skirtų žinių ir gebėjimų tikrinimui 
rengimas 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Kokybiškas 
vertinimas 

33. Mokyklinių olimpiadų užduočių ir 
bandomųjų brandos valstybinių  
egzaminų užduočių rengimas 

2012 m. 
sausis - 
balandis 

R. Mateikienė 
D.Grincevičienė 
Z. Čičiurkienė 
N. Jakuš 
V. Navickaitė 
 

Kokybiškos ir 
efektyvios užduotys 
padės sėkmingai  
pasirengti 
olimpiadoms, 
brandos egzaminams 

Kvalifikacijos kėlimas, atestacija 
34. Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose 
Per mokslo 
metus 

 
MG nariai 

Dalykinė ir metodinė 
kompetencija  

35. Seminarų metodinės medžiagos 
pristatymas metodinėje grupėje, 
pranešimų rengimas, bendradarbiavimas 
ir tarpusavio metodinė pagalba 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Metodinių naujovių 
taikymas ugdymo 
procese 

 
XVII. DORINIO UGDYMO, MENŲ, TECHNOLOGIJŲ IR KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  
 

42.Tikslai 
42.1. Ugdyti meniškai ir visapusiškai išprususį dorovingą jauną žmogų. 
42.2. Ugdyti mokinių gebėjimą dirbti savarankiškai bei bendradarbiaujant su įvairiais 

informacijos šaltiniais, mokymosi priemonėmis, planuoti savo darbą, kūrybiškai taikyti įgytas žinias. 
42.3. Ugdyti Lietuvos pilietį, puoselėjantį žmogaus religinį tapatumą, asmenybę gebančią 

dalyvauti Lietuvos kultūriniame gyvenime, tautinę pagarbą ir toleranciją. 
44.4. Supažindinti su įvairiais meno stiliais, žanrais, naujomis meno šakomis bei technologijų 

naujovėmis.  
45.5. Siekti, kad moksleivių žinių kokybė, motoriniai gebėjimai, judesių kultūra bei  vertybinės 

nuostatos atitiktų valstybinius kūno kultūros standartus.  
46.6.  Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. 
47.Uždaviniai: 
47.1. Nuolat kelti kvalifikaciją, lankant kursus, seminarus, perteikti naujausią metodinę 

informaciją ir skleisti gerąją patirtį. 
47.2. Gerinti ugdymo kokybę, taikyti aktyviuosius mokymo metodus, IKT, projektinę veiklą, 

metodikos naujoves. 
47.3 Mokymo procesą diferencijuojant ir individualizuojant siekti geresnių rezultatų. 
47.4. Vykdyti meninės bei technologijų krypties profesinį orientavimą.  
47.5. Organizuoti tarpklasinės varžybas.  
47.6. Skatinti mokinių domėjimąsi lietuvių etnine kultūra, tradicijomis, apeigomis. 
47.7. Domėtis rajone, apskrityje ar šalyje organizuojamais konkursais, skatinti mokinius juose 

dalyvauti. 
48. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Geroji patirtis 
1. Integruoto istorijos, technologijų ir 

dailės projekto ,,LDK pilių taikais“ 
II etapo vykdymas 

 2011 m. 
rugsėjis-spalis 

J. Žeromskaja 
R. Gadliauskas 
Ž. Semaško 
D.Grincevičienė 

Tarpdalykinis 
bendradarbiavimas. Išaugęs 
mokinių domėjimasis 
Lietuvos istorija, archetektūra 



 36

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

2. Atvira dorinio ugdymo (tikybos) 
pamoka ,,Biblijos nuotykis“ 4a 
klasėje 

2011 m. 
lapkritis 

J. Liubčenko Gerosios patirties sklaida 

3. Atvira muzikos pamoka ,,Čiurlionio 
reikšmė lietuvių muzikos raidai“ 7 
klasėje 

2011 m. 
lapkritis 

E. 
Rudinskienė 

Gerosios patirties sklaida 

4. Atvira kūno kulktūros (krepšinio) 
pamoka Ig klasės berniukams 

2011 m. 
lapkritis 

V. Markov Gerosios patirties sklaida 

5. Integruotas dailės ir technologijų 
projektas ,,Rūbas nuotraukai“ 7, Ig 
klasėse 

2011 m.  
lapkritis - 
kovas 

J. Žeromskaja 
R. Gadliauskas  
Ž. Semaško 

Tarpdalykinis 
bendradarbiavimas, 
skatinant mokinių 
gebėjimą atnaujinti senus 
daiktus 

6. Technologijų ir dailės pamokų 
ciklas 8 klasių mokiniams 
,,Kaukės“ 

2011 m. sausis 
-vasaris 

Ž. Semaško 
R. Gadliauskas 

Mokinių kūrybos 
demonstravimas, 
įvertinimas 

7. Dailės ir technologijų intergruotas 
projektas ,,Kalėdų eglutė“ 

2012 m. 
sausis- birželis 

Ž. Semaško 
J. Žeromskaja 
R. Gadliauskas 

Mokinių kūrybos 
demonstravimas,  
įvertinimas 

8. Integruotas muzikos, tikybos, 
geografijos pamokų ciklas 
,,Muzikos ir kultūros dermė“ Ig 
klasėse 

2012 m. 
vasaris 

E. 
Rudinskienė 
J. Liubčenko 
Z. Čičiurkienė 

Tarpdalykinis 
bendradarbiavimas. 
Išaugęs mokinių 
domėjimasis  pasaulio 
šalių istorija, kultūra, 
muzikos paveldu 

9. Atvira technologijų pamoka 
,,Pasirinktų kūrybinių idėjų eskizų 
braižymas“ 5 klasėje  

2012 m. 
vasaris 

R. Gadliauskas Gerosios patirties sklaida 

10. Atvira dailės pamoka ,,Senovės 
graikų keramika. Vaza“ 7 klasėje 

2012 m. kovas Ž. Semaško Gerosios patirties sklaida 

11. Atvira šokio pamoka ,,Linijiniai 
šokiai“ 6 klasėje 

2012 m. 
balandis 

L. 
Andrukianec 

Gerosios patirties sklaida 

12. Atvira technologijų pamoka 
,,Rankinės siuvimas“ Ig klasėje 

2012 m. 
balandis 

J. Žeromskaja Gerosios patirties sklaida 

13. Atvira aerobikos pamoka IIIg klasės 
mokinėms 

2012 m. 
balandis 

J.Meškauskien
ė 
 

Gerosios patirties sklaida 

14. Atviros veiklos pristatymas 
gimnazijos bendruomenei gerosios 
patirties sklaidos savaitės metu 

2012 m. 
balandis 

MG nariai Gerosios patirties sklaida 

Metodinė tiriamoji veikla 
15. Atvirų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas 
Per mokslo 
metus 

MG nariai Gerosios patirties sklaida 

16. Renginių ir varžybų patirtis ir 
analizė. 

Per mokslo 
metus 
 

MG nariai Darbo kokybės gerinimas 

17. Muzikos bandomojo egzamino 
organizavimas ir aptarimas 
 

2012 m. 
sausis-kovas 

E. Rudinskienė Išsiaiškinamos žinių 
spragos ir mokiniai 
tinkamai paruošiami 
egzaminui  

18. Dailės bandomojo egzamino 
organizavimas ir aptarimas 

 2012 m. 
sausis-kovas 

Ž. Semaško 
J. Žeromskaja 

Išsiaiškinamos žinių 
spragos ir mokiniai 
tinkamai paruošiami 
egzaminui 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

19. Kūrybiškumo skatininmas dorinio 
ugdymo, menų, technologijų ir 
kūno kultūros pamokose 

2012 m. 
lapkritis-
balandis 

J. Liubčenko Šiuolaikinės pamokos ir 
ugdimosi aplinkos 
kūrimas motyvuojant 
įvairių gebėjimų mokinius. 
Technikos ir IKT taikymas 
taikant gautas priemones 
iš mokyklų 
modernizavimo programos 

Individualiųjų planų kūrimas 
20. Ilgalaikių planų aptarimas 2011 m. 

rugsėjis 
 

MG nariai Tikslingai ir kvalifikuotai 
organizuoti pagalbą 
mokiniui atkreipiant dėmesį 
į spec. poreikių mokinius. 
Išlaikyti vieningą 
susitarimą ir bendruosius 
reikalavimus 
Susitarimas dėl kasdienės 
veiklos planavimo, jo 
įforminimas ir 
vadovavimasis juo 

21. Pasirenkamųjų dalykų, vidurinio 
ugdymo programų rengimas 

2011 m. 
lapkritis- 
2012m. 
balandis 

MG nariai 

Parodos, renginiai, konkursai, ekskursijos, konferencijos 
22. Dalyvavimas rajoninėje rudens 

šventėje ,,Rudens kermošius“ 
2011 m. 
rugsėjis 

J. Žeromskaja 
 

Mokinių kūrybos 
demonstravimas, 
įvertinimas 

23. Sporto šventė „Auksinis Ruduo 
2011” 

Rugsėjis K.K. mokytojai Rungtyniaus 5-12 klasių 
gimnazijos mokiniai 

24. Kvadrato varžybos Lapkritis G.Gadliauskaitė Bus išaiškintos 
stipriausios 5-6 klasių 
kvadrato komandos ir 
sudaryta mokyklos 
berniukų ir mergaičių 
rinktinės komandos 

25. Rajono zoninės kvadrato varžybos Lapkritis J.Meškauskienė 
G.Gadliauskaitė 

Bus išaiškintos 
stipriausios 5-6 klasių 
rajono zonos berniukų ir 
mergaičių kvadrato 
komandos 

26. Draugiškos krepšinio  varžybos su 
Pabradės “Žeimenos” gimnazijos 
rinktine komanda 

Lapkritis V. Markov Dalyvaus mokyklos 
rinktinė komada 

27. Akcija ,,Advento vainikas“  
 

2011 m. 
lapkritis-
gruodis 
 

Metodinės 
grupės nariai 
 

Kalėdinių liaudies 
tradicijų puoselėjimas, 
mokinių meno 
populiarinimas 

28. Tradicinė Kūčių popietė „Kalėdinė 
dvasia“ gimnazijos bendruomenei  

2011 m. 
gruodis 
 

E. Rudinskienė 
L. Andrukianec 
J. Žeromskaja 

Mokyklos bendruomenės 
subūrimas 

29. Šventinių meninės kūrybos darbų 
parodų organizavimas 

2011 m. 
gruodis 2012 
m. kovas 

J. Žeromskaja 
Ž. Semaško 

Mokyklos interjero 
dekoravimas 

30. Advento ir Gavėnios rekolekcijos 
Pabradės  Švč. Mergelės Marijos - 
Šeimų Karalienės bažnyčioje 

2010 m. 
gruodis 2011 
m. balandis 
 

J. Liubčenko 
 

Religinių tradicijų ir 
apeigų puoselėjimas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

31. Rajoninės kvadrato varžybos 2011 m. 
gruodis 

J.Meškauskienė Bus išaiškintos 
stipriausios 5-6 klasių 
rajono kvadrato berniukų 
ir mergaičių komandos 

32. Draugiškos krepšinio  varžybos su 
Nemenčinės gimnazijos rinktine 
komanda 

2011 m. 
gruodis 

V. Markov Dalyvaus mokyklos 
rinktinė komada 

33. Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 2012 m. sausis G.Gadliauskaitė Dalyvaus 5-6 klasių 
komandos, išaiškintos 
pajėgiausios klasės 

34. Rajono zoninės „Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“  varžybos 

2012 m. 
vasaris 

K.K. mokytojai 
J.Meškauskienė 

Bus išaiškinta stipriausia 
5-6 klasių rajono zonos 
„Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs“komanda 

35. Draugiškos krepšinio  varžybos su 
buvusiais mokyklos mokiniais 

2012 m. 
vasaris 

V. Markov Dalyvaus mokyklos 
rinktinė komada 

36. Rajoninis krepšinio turnyras 2012 m. 
vasaris-
balandis 

V. Markov Dalyvaus mokyklos 
rinktinės komados pagal 
savo amžiaus gimimo 
metus 

37. Valstybinių švenčių minėjimas 
 

2012 m.  
sausis - kovas 
 

E. Rudinskienė 
L. Andrukianec 
J. Žeromskaja 

Pilietiškumo bei 
tautiškumo puoselėjimas, 
dainų populiarinimas, 
mokinių sudominimas 
muzika 

38. Rajoninės lengvosios atletikos 
keturkovės varžybos 

2012 m. 
gegužė 

J.Meškauskienė Dalyvaus 6 berniukai ir 6 
mergaitės 

39. Rajoninės lengvosios atletikos 
įvairių rungčių varžybos 

2012 m. 
gegužė 

J.Meškauskienė Dalyvaus 20 mūsų 
gimnazijos mokinių 

40. Dalyvavimas dailės ir technologijų 
olimpiadose, dailės konkursuose 

Per mokslo 
metus 
 

J. Žeromskaja 
R. Gadliauskas 
Ž. Semaško 

Mokinių kūrybos 
skatinimas 

41. Dalyvavimas tradicinių gimnazijos 
švenčių organizavime 

Per mokslo 
metus 
 

Metodinės 
grupės nariai 
 

Mokinių kūrybos ir 
saviraiškos skatinimas 

Mokymo priemonės (ruošimas ir naudojimas) 
42. Reprodukcijų rinkimas ir  

sisteminimas 
Per mokslo 
metus 

Ž. Semaško  
 
 
 
 
Kokybiškos ir efektyvios 
užduotys, naujųjų 
technologijų taikymas. 
Kabineto turtinimas 

43. Muzikos įrašų kaupimas Per mokslo 
metus 

E. Rudzinskienė 

44. Muzikos, dailės, etikos, tikybos 
mokymo priemonių (užduotys, testai, 
pateiktys, papildoma medžiaga) 
kūrimas 

Per mokslo 
metus 

E. Rudinskienė 
Ž. Semaško 
J. Liubčenko 

45. Metodinių priemonių rengimas 
gimnazijos metodinių darbų parodai 
,,Gerąja patirtimi pasidalink su kolega“ 

2011-2012 m. 
m. lapkritis-
vasaris 

Metodinės 
grupės nariai 
 

Pranešimai 
46. Pranešimų skaitymas metodinės 

grupės, rajono metodinio būrelio 
susirinkimuose. Naujausios 
metodinės literatūros, švietimo 
naujienų, lankytų seminarų 
apžvalga ir aptarimas 

Per mokslo 
metus 

MG nariai Dalijimasis patirtimi, 
gerosios patirties sklaida 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Laikas Atsakingi 
asmenys 

Laukiami rezultatai 

Kvalifikacijos kėlimas, atestacija 
47. Seminarai UPC, PŠC, ITC, LKKA 

MKC, ŠPC, LSŠIC, LKC, VAKC, 
Biblijos draugijoje – pagal 
išankstinį susitarimą gimnazijoje 

Per mokslo 
metus  
 

MG nariai Metodikos ypatumų ir 
naujovių taikymas dalykų 
pamokose 
 

48. Bendradarbiavimas bei tarpusavio 
metodinė pagalba naujiems 
mokytojams 

Per mokslo 
metus  
 

MG nariai Dalykinė ir metodinė 
naujųjų mokytojų 
kompetencija 

 
XIX. GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 

 
 49. Veiklos planas: 
Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

1.  Mokslo metų pradžios šventė 2011 m. rugsėjis E. Meškovienė 
2.  Rudens sporto šventė „Auksinis ruduo 2011“ 2011 m. rugsėjis J.Meškauskienė  

V.Markov 
G. Gadliauskaitė 

3.  Rudens sporto šventė ,,Auksinis rudenėlis 2011” 
pradinių klasių mokiniams 

2011 m. rugsėjis D.Godliauskienė,  
R.Martinkėnienė 

4.  Europos kalbų dienos šventė 2011 m. rugsėjis  I.Lisinskienė 
S.Mocevičiūtė 

5.  Savivaldos diena. Šventė mokytojams „Ačiū – 
mokytojau!“   

2011 m. spalis Mokinių taryba 
Mokinių prezidentas 

6.  VDU VšĮ „Rasos“ gimnazijos gimnazistų choro 
koncertas 

2011 m. spalis L. Markauskienė 

7.  Dalyvavimas Gamtosauginių mokyklų programoje 2011 m. rugsėjis- 
2012 m. birželis 

Z. Čičiurkienė 
 

8.  Lietuvos meno kūrėjų asociacijos projekto 
„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms AKIM“ 
vykdymas gimnazijoje. Susitikimai su rašytojais, 
menininkais 

2011 m. rugsėjis- 
2012 m. birželis 
 

V. Verikiene 
 

9.  Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės pilių takais“. Integruoto 
istorijos, technologijų ir menų projekto vykdymas 

2011 m. rugsėjs - 
gruodis 

D. Grincevičienė 

10.  Mokinių prezidento rinkimai 2011m. spalis R.Mateikienė 
11.  Konstitucijos egzamino organizavimas gimnazijoje  

I-IV g  klasių mokiniams 
2011m. spalis D. Grincevičienė 

12.  Kvadrato varžybos 5-6 klasių mokiniams 2011 m. lapkritis G.Gadliauskaitė  
13.  Akcijos „Advento vainikas“ vykdymas 2011 m. lapkritis - 

gruodis 
J.Liubčenko 
J.Žeromskaja 

14.  Verslumo savaitė gimnazijoje 2011 m. lapkritis R.Jedik 
15.  Pilietinė akcija  „Į pamokas neateini – daug žinių 

prarandi“. Mokyklos nelankymo prevencija“ 
2011 m. lapkritis Mokinių taryba 

16.  Tolerancijos dienos minėjimas 2011 m. lapkritis Mokinių taryba, 
klasių vadovai 

17.  Sporto diena ,,Visi žaidžiame kvadratą” 2011 m. lapkritis R.Markinienė, 
E.Gerojimienė 

18.  Raštingiausio mokinio konkursas 2011 m. lapkritis - 
gruodis 

A. Andrijauskienė  
M. Šalnė 
V. Verikienė 

19.  Draugiškos krepšinio varžybos su Nemenčinės 
„Gedimino“ gimnazijos rinktine komanda ir su 
Pabradės “Žeimenos” gimnazijos rinktine komanda 

2011 m. lapkritis - 
gruodis 

V.Markov 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

20.  Popietė „Advento skaitymai“ 8 ir I-II gimnazijos 
klasių mokiniams  

2011 m. gruodis M.Šalnė 

21.  Renginys 5-6 klasių mokiniams „Matematika 
linksmai“ 

2011 m. gruodis O.Grigorjeva, 
E.Meškovienė 

22.  Šventė ,,Kalėdų žvaigždele, parodyk mums kelią“ 
pradinių bei lavinamųjų klasių mokiniams 

2011 m. gruodis 
 

D.Godliauskienė,  
metodinės grupės 
nariai 

23.  Naujametinis karnavalas 5-8 ir I-IV gimnazijos 
klasių mokiniams 

2011 m. gruodis Mokinių taryba, 
klasių vadovai 

24.  Meninio skaitymo konkursas 2011 m. gruodis 
2012 m. sausis 

V.Trofimova  

25.  Laisvės gynėjų dienos minėjimas  2012 m. sausis L. Jurevičienė 
26.  Varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 2012 m. sausis G.Gadliauskaitė 

R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

27.  Vakaras – susitikimas su buvusiais mokyklos 
auklėtiniais 

2012 m.vasaris E. Meškovienė 
Mokinių taryba 

28.  Draugiškos krepšinio varžybos su buvusiais 
mokyklos mokiniais 

2012 m.vasaris V.Markov 

29.  Tradicinis „Madų šou“ renginys. Psichoaktyvių 
medžiagų vartojimo prevencijos programos „Būk 
laisvas!“  vykdymas 

2012m.vasaris Mokinių taryba 

30.  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. 
Literatūrinė muzikinė kompozicija 

2012m. vasaris M. Šalnė 
L. Zalagienė 

31.  Varžybos  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ pradinių klasių 
mokiniams  

2012 m.vasaris R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

32.  Tarpklasinis krepšinio turnyras 2012 m.vasaris V.Markov 
33.  Užgavėnių šventė 2012 m. vasaris D. Godliauskienė 

E. Rudinskienė 
34.  Kovo 11- osios dienos minėjimas. Literatūrinė 

muzikinė kompozicija 
2012m. kovas M. Šalnė 

L. Zalagienė 
35.  Kaziuko mugė 2012 m. kovas Pradinių klasių 

mokytojai 
36.  Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra“ 

organizavimas  
2012 m. kovas J. Kavaliūnas 

37.  Savaitė BE PATYČIŲ. Akcijos organizavimas  2012 m. kovas Mokinių taryba, 
socialinis pedagogas, 
psichologas 

38.  Konkurso „Kalbų Kengūra“ organizavimas 2012 m. balandis V. Verikienė 

39.  Mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai 2012 m. gegužė 
 

E. Rudzinskienė 
L. Andrukianec 

40.  Abėcėlės šventė 2012 m. gegužė R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

41.  Europos egzamino I-IV g  klasių mokiniams 
organizavimas 

2012 m. gegužė D. Grincevičienė 
Z. Čičiurkienė 

42.  Renginys ,,Aš, tėtis ir mama - sportuojanti šeima“, 
skirtas Šeimos dienai  

2012 m. gegužė  
 

R.Markinienė 
E.Gerojimienė 

43.  M. K. Čiurlionio 100 – ųjų mirties metinių 
minėjimas 

2012 m. gegužė V. Trofimova 
Ž. Semaško 

38. Gimnazijos vėliavos diena 2012 m. gegužė Metodinės grupės 
39. Paskutinio skambučio šventė 2012 m. gegužė E.Meškovienė 
40. Mokslo metų pabaigos šventė ,,Besišypsanti 

vaikystė“ 
2012 m. birželis 
 

D.Semaškevičienė, 
O.Kavaliūnienė 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

41. Birželio 14– sios – Gedulo i r vilties dienos 
minėjimas. Pilietinės akcijos organizavimas 

2012 m. birželis E.Meškovienė 

 
XIX. UGDOMOSIOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 
50. Tikslai: 
50.1. Siekti, kad mokinių žinių kokybė atitiktų atnaujintas bendrąsias programas 
50.2. Teikti mokytojams metodinę pagalbą. 
51. Uždaviniai: 
51.1. Analizuoti mokytojų pamokinę ir nepamokinę veiklą. 
51.2. Teikti siūlymus gimnazijos mokytojams dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo. 
52. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas Atsakingi  

Žvalgomoji priežiūra 
1. Teminių planų, modulių, 

pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo 
švietimo  programų derinimas 

Iki 2011 m.  
rugsėjo 15 d. 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
V.Verikienė, J.Kavaliūnas, 
E.Meškovienė, E.Verikienė 

2. Naujų ir mažesnę patirtį turinčių 
mokytojų ugdomosios veiklos 
priežiūra 

2011 m.  
spalis – gruodis 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
V.Verikienė, J.Kavaliūnas, 
E.Meškovienė 

Personalinis inspektavimas 
3. Mokytojų, siekiančių aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, 
ugdomosios veiklos vertinimas 

2011 - 2012 m.m. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Apibendrinta priežiūra 
4. 1-5 klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacija  
2011 m. spalis – 
lapkritis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
E.Verikienė 

5. Dalyvavimo Ugdymo plėtotės centro 
projekto „Mokymosi krypties 
pasirinkimo galimybių didinimas 14-
19 metų mokiniams II etapo : gilesnis 
mokymosi diferencijavimas ir 
individualizavimas, siekiant ugdymo 
kokybės, reikalingos šiuolaikiniam 
darbo pasauliui“ vykdyme patirtis 

2011 m.   gruodis - 
sausis 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
V.Verikienė, J.Kavaliūnas 

6. Klasių vadovų bendradarbiavimas su 
mokytojais ir tėvais 

2011 m. spalis –  
2012 m. balandis 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
E. Meškovienė 

7. Mokytojo ir mokinių veiklos 
efektyvumas pamokoje  

2011 m. spalis – 
2012 m. vasaris 

Direktorė l. Makauskienė,direktoriaus 
pavaduotojai ugdymui J.Kavaliūnas, 
E.Meškovienė, E.Verikienė, 
V.Verikienė 
 

8. Mokinių elgesys, drausmė pamokoje 2011 m. spalis- 
2012 m. gegužė 

Direktorė L.Markauskienė, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
J.Kavaliūnas, E.Meškovienė, 
E.Verikienė, V.Verikienė 

9. Mokinių pasiekimų dalykinėse 
olimpiadose, konkursuose įvertinimas 

2012 m. birželis Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
J.Kavaliūnas, E.Meškovienė, 
E.Verikienė, V.Verikienė 

Aktyvioji priežiūra 
10. Elektroninio dienyno pildymo būklė 2011 m. spalis - 

2012 m. birželis 
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
J.Kavaliūnas, E.Meškovienė, 
E.Verikienė, V.Verikienė  
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Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas Atsakingi  

11.  Baigiamieji kontroliniai darbai II, IV 
gimnazijos klasėse 

2012 m. kovas - 
balandis 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 
J.Kavaliūnas 

12. Mokinių gebėjimų vertinimas 
baigiant pradinio ugdymo programą ir 
pagrindinio ugdymo pakopos pirmąją 
dalį 

2012 m. kovas - 
gegužė 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
E.Verikienė, V.Verikienė 

13. Metodinių grupių veiklos planavimas, 
organizavimas 

2011 m. rugsėjis,  
2012 m. birželis 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
E.Verikienė, V.Verikienė 

 
XX. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 
53. Tikslai: 
53.1.Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą gimnazijoje. 
53.2. Kurti ir palaikyti gimnazijoje saugią ir sveiką aplinką, puoselėti pagarbius tarpusavio 

santykius. 
54. Uždaviniai: 
54.1. Analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos 

pažeidimų atvejus, nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro eiti į gimnaziją atvejus. 
54.2. Pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 
54.3. Teikti švietimo pagalbą mokiniams, mokytojams, tėvams. 
 
55. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data 
Atsakingas 

asmuo 
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano projekto 

2011-2012 m.m. aptarimas 
2011 m. rugsėjis VGK pirmininkė 

L.Markauskienė 
2. Specialiųjų poreikių mokinių, sąrašų sudarymas, 

derinimas su Pedagogine psichologine tarnyba 
2011 m. rugsėjis Specialioji pedagogė 

N.Pokutinskaja 
E.Verikienė 

3. Duomenų  apie specialiųjų poreikių mokinius 
teikimas Mokinių registro duomenų tvarkytojui 

2011 m. rugsėjis E.Verikienė 

4. Kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių 
mokinių sąrašų sudarymas. Sąrašų teikimas 
Pedagoginės psichologinės tarnybos suderinimui 

2011 m. rugsėjis Logopedė I.Moisejevienė 
E.Verikienė 

5. Tęstinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos „Būk laisvas!” vykdymas 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m.gegužė 

Socialinė pedagogė 
N.Volujevič, psichologė 
V.Šestakovskienė, 
direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui E. Meškovienė 

6. Sveikatingumo projekto “Rūpinkis savimi” 
vykdymas 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m.gegužė 

Socialinė pedagogė 
N.Volujevič, visuomenės 
sveikatos specialistė 
Ž.Točilova 

7. Modifikuotų, adaptuotų, individualių programų, 
parengtų specialiųjų poreikių mokiniams, 
aptarimas 

2011 m. rugsėjis, 
2012 m. sausis 
 

Specialioji pedagogė 
N.Pokutinskaja 

8. Smurto, patyčių (psichologinės krizės) 
prevencijos programos „Saugi mokykla” 
vykdymas 

2011 m. spalis -
2012 m.gegužė 

Psishologė 
V.Šestakovskienė, 
logopedė I.Moisejevienė 

9. Tyrimas „Tolerancija žmonėms su negale” 2011 m. lapkritis Psishologė 
V.Šestakovskienė 

10. PUPP pritaikymas specialiųjų poreikių 
mokiniams 

2012 m. sausis Specialioji pedagogė 
N.Pokutinskaja, logopedė 
I.Moisejevienė 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Data 
Atsakingas 

asmuo 
11. Mokinių, dirbančių pagal modifikuotas, 

adaptuotas programas,  lavinamųjų klasių  
mokinių ugdymo(si) pasiekimų bei iškilusių 
mokymo(si) sunkumų aptarimas su specialiaisiais 
pedagogais ir dalykų mokytojais 

2012 m. sausis,  
2012 m. birželis 

E.Verikienė, specialioji 
pedagogė N.Pokutinskaja, 
dalykų mokytojai 

12. Specialiųjų poreikių mokinių profesinis 
konsultavimas 

2012 m. vasaris 
 

Psichologė 
V.Šestakovskienė 

13. Pedagoginis tyrimas „Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo paplitimas tarp 6-8, I-III gimnazijos 
klasių mokinių“ 

2012 m. vasaris-
kovas 

Socialinė pedagogė 
N.Volujevič 

14. Specialiojo ugdymo skyrimas mokiniams, 
tolimesnių ugdymo būdų ir metodų aptarimas 

2011 m. spalis 
2012 m. sausis 
2012 m. kovas  
2012 m. birželis 

Specialioji pedagogė 
N.Pokutinskaja 

15. Mokytojų, tėvų konsultavimas specialiosios 
pedagogikos, psichologijos klausimais 
 

Pagal poreikį Specialioji pedagogė 
N.Pokutinskaja, VGK 
nariai 

16. Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono 
pedagogine psichologine tarnyba, Švenčionių r. 
policijos komisariatu 

Pagal poreikį VGK pirmininkė 
L.Markauskienė, VGK 
nariai 

17. Mokinių lankomumo, elgesio analizė Kartą per mėnesį Socialinė pedagogė 
N.Volujevič, pavaduotoja 
ugdymui E.Meškovienė 

18. Reidai (pamokų ir pertraukų metu) po gimnazijos 
teritoriją, Pabradės miestą 

2 kartus per 
mėnesį 

VGK nariai 

19. Rizikos grupės mokinių lankymas namuose Iškilus poreikiui VGK nariai 

20. Vaiko gerovės komisijos veiklos 2011-2012 m. 
m. įsivertinimas 

2012 m. birželis VGK pirmininkė 
L.Markauskienė 

21.  Vaiko gerovės komisijos posėdžių organizavimas 
kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį 

Per mokslo metus VGK pirmininkė 
L.Markauskienė 

 

XXI. GAMTOSAUGINIO KOMITETO VEIKLOS PLANAS 
 

56.Tikslai: 
56.1.Ugdyti mokinių pilietinę savimonę, gebėjimą aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, 

bendrauti ir bendradarbiauti. 
56.2. Diegti  ekologinio švietimo principus ,  skatinti mokinių gamtosaugines iniciatyvas. 
57.Uždaviniai: 
57.1. Sėkmingai įgyvendinti Gamtosauginių mokyklų programos reikalavimus. 
57.2. Gamtosauginių mokyklų programos veikloje aktyviai bendradarbiauti  su gimnazijos 

socialiniais partneriais. 
57.3. Organizuoti  ekologines akcijas, renginius, mokomąsias - pažintines išvykas gimnazijos 

bendruomenės nariams. 
57.4. Vykdyti artimiausios gamtinės aplinkos tiriamąją veiklą . 
58. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas  Atsakingi 

1. Lankstinukų „Atliekų rūšiavimas“ parengimas 2011m. rugsėjis Zita Sėliukaitė 
 

2. Taršos šaltinių nustatymas Pabradės mieste, 
žemėlapio sudarymas 

2011m. 
rugsėjis 

Zita Čičiurkienė 
Diana Valeikaitė 
Aliona Lisovskaja 
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Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas  Atsakingi 

3. Akcija „Išgelbėkime kaštonus“ 2011m. 
rugsėjis 

Rasa Budrienė 
Zita Čičiurkienė 
Aurelija Jasudaitė 
Rūta Vaketaitė 
Ekologų klubo „Žaliuoju 
taku“ nariai  
Jaunųjų miškininkų 
būrelio „Alksniai“ nariai 

4. Žinučių apie vandens ir elektros energijos 
taupymą gimnazijoje  iškabinimas 
 

2011m. 
rugsėjis 
 
 

Nijolė Lukaševičienė 
Aliona Lisovskaja 
Diana Valeikaitė 

5. Vandens ir elektros apskaitos prietaisų stebėjimas, 
duomenų fiksavimas 

2011-2012m 
rugsėjis- gegužė 

Direktoriaus pavaduotoja 
ūkio reikalams 
Nijolė Lukaševičienė 

6. Stendo „Mano augintinis“  parengimas 2011m. 
spalio 4 d. 

Zita Čičiurkienė 
Rasa Budrienė 

7. Ekologinė akcija Pabradės mieste „Rūšiuok 
atsakingai“, informacinių lentelių tvirtinimas prie 
taršos šaltinių 

2011m. 
spalis 

Vilma Navickaitė 
Romualdas Gadliauskas 
Povilas Žvirblis 
Diana Valeikaitė 

8. Gamtos mokslų konferencija „Miškų lobynai“  
I-IVg klasių mokiniams 

2011m. 
spalis 

Zita Čičiurkienė 
Vilma Navickaitė 
Zita Sėliukaitė 
Rasa Budrienė 

9. Lesyklėlių gaminimas ir kabinimas gimnazijos 
kieme,  miesto parke 

2011m. 
lapkritis  

Romualdas Gadliauskas 
Zita Sėliukaitė 
Ekologų klubo  
„Žaliuoju taku“ nariai 

10. Akcija „Žiemos restoranas“ 5-8 klasių 
mokiniams 

2011m. 
lapkritis 

Rasa Budrienė 
Jaunųjų miškininkų 
būrelio „Alksniai“ nariai 

11. Paroda iš antrinių žaliavų „Antrasis daikto 
gyvenimas“ 5- IIg klasių mokiniams 

2011m. 
lapkritis 

Margarita Šalnė 
 

12. Medžių puošimo šventė 2011 m. 
gruodis. 

Direktorė  
Laima Markauskienė 
Margarita Šalnė 
Zita Čičiurkienė 

13. Konkursas „Ekologiška eglutė“ 2012 m. 
gruodis 

Ilona Žolnerovičienė 
Ekologų klubo „Žaliuoju 
taku “ nariai 

14. Rašinių konkursas „Žaliasis kodas“ 2012 m. 
sausis 

Direktorė 
Laima Markauskienė 
Margarita Šalnė 

15. Išvykos į gamtą „ Žiemos miško paslaptys“ 2012 m. 
sausis 

Gamtosauginio komiteto 
nariai 

16. Konkursas „Žalioji palangė“ 2012 m. 
vasaris- kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 
Edita Meškovienė 
Rasa Budrienė 
Zita Sėliukaitė 

17. Gamtosauginės veiklos įsivertinimas. 
Anketų kūrimas 

2012 m. 
vasaris 

Gamtosauginio komiteto 
nariai 
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Eil. 
Nr. 

Tema, veiklos turinys Laikas  Atsakingi 

18. Gamtosauginio kodekso kūrimas 2012 m. 
vasaris 

Margarita Šalnė 
Gintarė Jurevičiūtė 
Ilona Marmyš 

19. Inkilėlių gaminimas 2012 m. 
kovas 

Romualdas Gadliauskas 

20. Integruotas gamtos mokslų renginys „Žemės 
spalvos“, skirtas Žemės dienai paminėti 

2012 m. 
kovas 

Vilma Navickaitė 
Zita Sėliukaitė 

21. Akcija „Suteikime paukščiams namus“ 2012 m. 
kovas 

Rasa Budrienė 
Jaunųjų miškininkų 
būrelio „Alksniai“ nariai 

22. Dalyvavimas akcijoje „Darom 2012 “ 2012 m. 
balandis 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 
Edita Meškovienė 

23. Gimnazijos  gėlyno atnaujinimas 2012 m. 
balandis- gegužė 

Direktorė 
Laima Markauskienė 
Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui  
Nijolė Lukaševičienė 
Kazys Šarėjus 
Rasa Budrienė 

24. Artimiausios gyvenamosios aplinkos tyrimai 2012 m. 
gegužė 

Zita Sėliukaitė 

25. Žeimenos upės pakrančių žaliųjų zonų tvarkymas 2012 m. 
birželis 

Zita Čičiurkienė 
Ekologų klubo „Žaliuoju 
taku “ nariai 

26. Gamtosauginio komiteto veiklos įsivertinimas 
Veiksmų plano 2012-2013 m.m. sudarymas 

2012 m. 
birželis 

Gamtosauginio komiteto 
nariai 

 
XXII. BENDRADARBIAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS PRIEMONIŲ PLANAS 

 
59. Tikslai: 
59.1. Plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 
59.2. Tobulinti gimnazijos bendruomenės socialinius, komunikacinius gebėjimus. 
59.3. Ugdyti gimnazijos bendruomenės pilietiškumą, bendruomeniškumą. 
60. Uždaviniai: 
60.1. Organizuoti mokomąsias pažintines išvykas mokiniams pas socialinius partnerius, vykdant 

mokinių profesinį konsultavimą ir informavimą. 
60.2. Rengti bendrus renginius su socialiniais partneriais. 
61. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojai 

1. Susirašinėjimas su Vokietijos Miunchbergo gimnazija, 
Kaliningrado 35-uoju licėjumi dėl tolesnio 
bendradarbiavimo 

Per mokslo metus Mokytojai 
I.Kerulienė 
A.Andrijauskienė 

2. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 
programos vykdymas bendradarbiaujant su Švenčionių 
rajono Policijos komisariato darbuotojais 

Per mokslo metus V.Šestakovskienė 
N.Volujevič 

3 Susitikimas su VšĮ Vytauto Didžiojo gimnazijos 
„Rasa“ mokinių choru 

2011 m. spalis Direktorė 
L.Markauskienė 

4. Dalyvavimas Advento, Gavėnios rekolekcijose Švenč. 
Mergelės Marijos, Šeimų karalienės bažnyčioje 

2011 m. gruodis, 
2012 m. balandis 

4-8, I-IV gimnazijos 
klasių vadovai 

5. Dalyvavimas Pabradės kultūros centro renginiuose 
(Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Jaunimo diena ir kt.) 

Per mokslo metus Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
E.Meškovienė 
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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojai 

6. Atvirų durų savaitė Pabradės lopšelio – darželio 
„Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo grupių 
ugdytiniams 

2012 m. gegužė Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
E.Verikienė 

7. II gimnazijos klasių mokinių mokomosios – pažintinės 
išvykos į UAB „Pabradės kartonas“, UAB 
„Intersurgical“, UAB „Monblana“, Švenčionių 
profesinio rengimo centrą, Švenčionių priešgaisrinę 
gelbėjimo tarnybą, Užsieniečių registracijos centrą. 

Per mokslo metus PIT,o darbuotojai, 
klasių vadovai, 
technologijų 
mokytojai 

8. Miesto aplinkos tvarkymas pagal Pabradės m. 
seniūnijos planą 

2012 m. balandis Direktoriaus 
pavaduotoja  
ugdymui 
E.Meškovienė 

9. Vakaronių rengimas su Lietuvos kariuomenės Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės folkloro ansambliu „Vilnelė“ 

2012 m. gegužė Direktorė 
L.Markauskienė 
 

10. Ryšių su „Vilnijos“ draugija, Vytauto Landsbergio 
fondu, Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ puoselėjimas 

Per mokslo metus Direktorė 
L.Markauskienė 

 
XXIII. BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

 
62. Gimnazijos biblioteka – tai atviras kultūros, švietimo ir informacijos centras, gimnazijos 

struktūrinė dalis, kurioje kaupiami, tvarkomi, ir saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir 
platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių ugdymo turinį, įgyti tvirtus dorovės ir 
sveikos gyvensenos pagrindus, brandinti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti 
pedagogines veiklos formas ir metodus. Biblioteka teikia mokymosi paslaugas, knygas ir išteklius, kurie 
visus gimnazijos bendruomenes narius įgalina kritiškai mąstyti ir efektyviai naudotis informacija visų tipų 
laikmenomis ir formatais. Gimnazijos biblioteka yra neatskiriama mokymo proceso dalis. Ji drauge su 
pedagogų bendruomene ugdo mokinių socialinius, asmeninius komunikacinius, informacinius ir kritinio 
mąstymo gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, įvaldant naujas informacijos ir komunikacijų 
technologijas. 

63. Tikslai: 
63.1. ugdyti mokinių domėjimąsi literatūra, skatinti mokinius sistemingai skaityti. 
63.2. gerinti ugdymo proceso aprūpinimą  vadovėliais , mokymo priemonėmis. 
64. Uždaviniai: 
64.1. diegti naujus bibliotekinio darbo su mokytojais ir mokiniais būdus. 
64.2. kryptingai komplektuoti gimnazijos bibliotekos fondus. 
65. Veiklos programa: 

Eil. 
Nr. 

Darbo turinys Data 

1. Bibliotekos darbo analizė  2011 m. rugpjūtis 
2. 

Knygų fondas ir katalogai: 
Kryptingai komplektuoti naujos metodinės, grožinės, mokomosios literatūros 
fondą 
Fondo papildymas nauja literatūra (grožinės literatūros poreikių tyrimas ir 
užsakymas) 
Pasenusios literatūros nurašymas 
Tvarkyti fondo apskaitos dokumentus taikant MOBIS programinę įrangą 
naujai gautai literatūrai 
Elektroninio bibliotekinio katalogo kūrimas (rekatalogavimas) 
Naujų knygų klasifikavimas, sisteminimas, antspaudavimas; 
Užklausų registravimas 
Einamasis fondų ir katalogų tikrinimas 

 
Nuolat 
 
2011-2012 m.m. 
 
2011m.lapkritis 
Gavus leidinius 
 
2011-2012 m.m. 
Gavus leidinius 
Nuolat 
2011-2012 m.m. 
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Eil.
Nr. 

Darbo turinys  Data 

3. Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas:  
Pokalbiai apie knygas ir įdomius straipsnius 
Pagalba mokiniams, kurie rengiasi olimpiadoms, konkursams 
Mokslo populiarios literatūros propagavimas vaizdinėmis priemonėmis 
Mokymas savarankiškai pasirinkti literatūrą užduotai temai 
Informavimas apie naujas knygas mokyklos bibliotekos stende 
Knygų parodos 
Palaikyti dalykinius ir metodinius ryšius su kitų žinybų bibliotekomis 

 
Keičiant knygas 
Pagal poreikį 
Gavus leidinius 
 
Keičiant knygas 
Gavus leidinius 
2011-2012 m.m. 

4. Skaitytojų aptarnavimas: 
Skaitymo interesų tyrimas, individualūs pokalbiai  apie perskaitytas ir naujas 
knygas su skaitytojais 
Pagalba ieškantiems šaltinių tam tikra tema 
Informacija skaitytojams apie fondus, naudojimąsi jais 
Skaitytojų supažindinimas su nauja literatūra organizuojant knygų parodas 
bibliotekos stende 

 
Nuolat 
 
Pagal poreikį 
Užsirašant 
Gavus knygas 

5. Mokyklos biblioteka – informacinis centras:  
Mokomųjų kompiuterinių priemonių poreikių tyrimas ir užsakymas 
Bibliografinė informacija ir individualių teminių užsakymų atlikimas 
paskaitoms, pranešimams, projektų rengimui 
Pokalbiai „Bibliografija – raktas į žinių pasaulį“ 
Naujų knygų informacinių sąrašų ruošimas  mokytojams 
Parodos „Naujos knygos“ 
Naujos metodinės, programinės literatūros propagavimas 
Modernizuoti biblioteką, taikant informacines technologijas, fondų papildymu 
informacine literatūra 

 
2011-2012 m.m. 
Pagal poreikį 
 
Keičiant knygas 
Gavus knygas 
Nuolat 
Gavus leidinius 
2011-2012 m.m. 

6. Fondų atskleidimas, statistika: 
Skaitytojų formuliarų analizė 
Dienos, mėnesio, metų statistika 

 
2011-2012 m.m. 
Nuolat 

7. Jubiliejinių ir teminių parodų rengimas Pagal sukaktis 
8. Bendradarbiavimas su mokytojais ir metodinėmis grupėmis: 

Naujienų mokytojams reklama 
Pedagoginių periodinių ir metodinių leidinių reklama 
Metodinės, programinės literatūros poreikių tyrimas 
Pagalba projektų rengimui 
Vadovėlių poreikių tyrimas 
Mokymo priemonių tyrimas 

 
2011-2012 m.m. 
2011-2012 m.m. 
2011-2012 m.m. 
Pagal poreikį 
2011-2012 m.m. 
2011-2012 m.m. 

9. Vadovėlių ir mokymo priemonių fondo tvarkymas, apskaita, išdavimas: 
Vadovėlių fondo analizė, jos teikimas metodinėms grupėms, vadovėlių 
užsakymo paruošimas ir užsakymų  teikimas leidykloms 

 
2012 m. balandis- 
gegužė 

 Naujai gautų vadovėlių ir mokymo priemonių patikrinimas, antspaudavimas, 
elektroninis apskaitos kortelių pildymas, fondo apskaitos dokumentų pildymas 
Vadovėlių išdavimo – gražinimo lapo pildymas I-IV gimnazijų klasių 
mokiniams ir vadovėlių išdavimas 
Vadovėlių išdavimo – gražinimo lapo pildymas ir vadovėlių išdavimas dalykų 
mokytojams 
Susidėvėjusių ir mokymo dalyko turinio neatitinkančių vadovėlių fondo 
nurašymas 
Vadovėlių priėmimas iš mokytojų ir I-IV klasių gimnazijos mokinių, 
tvarkymas lentynose 

2012 m.rugpjūtis 
 
2011 m.rugpjūtis 
 
2011 m.rugpjūtis-
rugsėjis 
2011 m.lapkritis 
 
2012 m.birželis 

10. Pedagoginis darbas: 
- naudojimosi biblioteka pamokos 

1-4 klasėms pagal 
poreikį 

11. Savišvieta, profesinis tobulinimasis: 
Mokymasis kursuose, seminaruose 
Naujos profesinės literatūros skaitymas 

 
2011-2012m.m. 
2011-2012m.m. 
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Eil.
Nr. 

Darbo turinys  Data 

12. Administracinis darbas: 
Bibliotekos darbo planavimas; 
Ataskaitų rengimas ir teikimas rajono savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriui 
Apsilankymų registravimas; 
Bibliotekos dienoraščio pildymas 

 
2011-2012m.m. 
2011-2012m.m. 
Kiekvieną dieną 
Kiekvieną dieną 

 
XXIV. GIMNAZIJOS PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS 

 
66. Programa skirta stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, 

prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, 
padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su 
jų tėvais (globėjais, rūpintojais). 

67. Uždaviniai: 
67.1. nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas 

spręsti; 
67.2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), 

turinčiais psichologinių problemų; 
67.3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio  ugdymo(si) procese. 
68. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos sritys Veiklos pavadinimas Laikas Laukiami rezultatai 

1. Konsultavimas  Mokinių individualus   
psichologinis konsultavimas 

2011 m. rugsėjis-
2012m.birželis 

Mokinių psichologinės 
pusiausvyros, gebėjimo 
gyventi ir mokytis 
pagerėjimas 

2. Mokinių grupinis psichologinis 
konsultavimas 

2011 m. rugsėjis-
2012m.birželis 

Mokinių psichologinės 
pusiausvyros, gebėjimo 
gyventi ir mokytis 
pagerėjimas 

3. Individualus mokinių profesinis 
konsultavimas 

Pagal poreikį Adekvatus mokinių tolesnės 
mokymosi krypties 
pasirinkimas, geresni 
gyvenimo vadybos įgūdžiai 

4. Mokinių veiklos ir elgesio 
pamokų metu stebėjimas 
 

2011 m. rugsėjis-
2012m.birželis 

Elgesio, ugdymosi problemų 
savalaikis pastebėjimas 

5. Psichologinių  rekomendacijų  
(žodinių bei rašytinių) 
mokiniams, tėvams ir 
mokytojams teikimas 

2011 m. rugsėjis-
2012m.birželis 

Kvalifikuota pagalba, 
problemų išsprendimas 

6. Psichologinių konsultacijų 
mokytojams, tėvams 
(globėjams) mokinių ugdymosi 
klausimais teikimas, tiesioginio 
poveikio būdų numatymas 

2011 m. rugsėjis -
2012 m.birželis 

Kvalifikuota pagalba, 
problemų išsprendimas 

7. Įvertinimas Mokinių asmenybės ir ugdymosi 
problemų, galių ir sunkumų 
nustatymas, psichologinis 
mokinių įvertinimas atliekant 
pirminį specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimą 

2011 m. lapkritis -
2012m. 
gegužė 

Specialiųjų poreikių 
mokiniams teikiamos 
pagalbos adekvatumo 
įvertinimas, reikalingų 
korekcijos priemonių 
numatymas bei taikymas, 
minėtų mokinių mokymosi 
pasiekimų pagerėjimas 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos sritys Veiklos pavadinimas Laikas Laukiami rezultatai 

8. Švietimas  
 

Tėvų, (globėjų, rūpintojų), 
mokytojų psichologinis 
švietimas vaiko raidos 
psichologijos, pedagoginės ir 
socialinės psichologijos 
klausimais 

2011 m. rugsėjis -
2012m. birželis 

Mokyklos bendruomenės 
narių psichologinio 
išprusimo pagerėjimas, 
adekvatesnis kritinių 
situacijų vertinimas, 
ankstyvesnis reikiamos 
pagalbos kreipimasis 

9. Psichologinio atsparumo, 
gebėjimo efektyviai spręsti 
problemas ugdymas 
psichologijos, pasirengimo 
karjerai, savęs pažinimo ir kitų 
dalykų integruotose pamokose, 
klasės valandėlėse 

Kas savaitę Mokinių psichologinio 
išprusimo pagerėjimas, 
adekvatesnis kritinių 
situacijų vertinimas, 
ankstyvesnis reikiamos 
pagalbos kreipimasis, 
geresni savipagalbos 
įgūdžiai 

10. Psichologinių 
problemų 
prevencija  
 

Darbas gimnazijos Vaiko 
gerovės komisijoje,  
psichologinių krizių prevencija, 
intervencija ir postvencija 

2011m.rugsėjis–
2012m.birželis  

Kvalifikuota 
pagalba,efektyvesnis  
problemų sprendimas 

11. Psichologinių problemų 
prevencijos poreikio 
įvertinimas: „5kl. mokinių 
adaptacijos ypatumai dalykinėje 
sistemoje“ 

2011m.rugsėjis– 
spalis 

Psichologinių problemų 
ankstyva diagnostika 
adekvačių pagalbos 
priemonių parinkimas bei 
taikymas 

12. Bendradarbiavimas su 1 kl. 
mokinių tėvais (globėjais), dėl 
mokyklinės adaptacijos 
problemų, mokinių stebėjimas 
veiklos metu 

2011m.rugsėjis– 
spalis 

Psichologinių problemų 
ankstyva diagnostika, 
adekvačių pagalbos 
priemonių parinkimas bei 
taikymas 

13. Psichologinių problemų 
prevencijos poreikio įvertinimas. 
Mokyklos bendruomenės grupių 
tyrimas „Tolerancija žmonėms 
su negalia“ 

2011m. spalis - 
lapkritis 

Psichologinių problemų 
ankstyva diagnostika ir 
sprendimas 

14. Patyčių prevencinės programos 
rengimas ir įgyvendinimas 1-4 
kl. mokiniams „Žodžiu sužeisi, 
žodžiu ir pagydysi“ 

2012 m. vasaris- 
kovas 

 

15. Profesinės 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Profesinės kvalifikacijos 
tobulinimas mokyklos, rajono, 
respublikos kvalifikacijos 
kėlimo seminaruose 

Esant galimybei Profesinės kompetencijos 
augimas, kvalifikuotos 
pagalbos užtikrinimas 

16. Darbas rajono psichologų 
metodinėje grupėje 

Kartą per mėnesį Profesinės kompetencijos 
augimas 

17. Tarpininkavimas Švenčionių r. 
PPT organizuojamiems 
psichologiniams tyrimams 

Pagal poreikį Mokinių psichologinių 
sunkumų išaiškinimas, 
kvalifikuotų rekomendacijų 
jiems įveikti gavimas 

 

XXV. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PROGRAMA 

69.Programa skirta vykdyti socialinės pedagoginės pagalbos paskirtį, kuri, padedant mokiniui 
įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrina jo saugumą mokykloje: šalina priežastis, dėl kurių vaikas negali 
lankyti mokyklos ar vengia tai daryti.  
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70.Prioritetas – mokinių teisių į saugumą užtikrinimas. 
71.Tikslas – vaiko gerovės sėkis, ankstyvoji prevencija, socialinių gebėjimų ugdymas, vaikui 

reikalingų socialinių paslaugų suteikimas, sudarant prielaidas sėkmingai augančio žmogaus socializacijai ir 
pilietinei brandai.  

72.Uždaviniai: 
72.1. Teikti kvalifikuotą socialinę - pedagoginę pagalbą. 
72.2. Planuoti ir dalyvauti socialinės pagalbos teikimo mokiniui procese. 
72.3. Dirbti su delinkventinio, socialinės rizikos šeimų vaikais. 
72.4. Padėti tėvams ar teisėtėms vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir 

psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą. Informuoti tėvus apie jų teisę gauti socialinę- pedagoginę 
pagalbą. 

72.5. Vykdyti prevencines programas gimnazijoje.  
72.6. Bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos 

administracija, sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. 
73.Veiklos planas: 

Veiklos kryptys 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

1. Duomenų ir 
informacijos kaupimas, 
gautos informacijos 
analizė 

Socialinės paramos dokumentų (nemokamo 
maitinimo) socialiai remtinėms mokiniams tvarkymas 

Per mokslo metus 

Našlaičių, socialinės rizikos grupės mokinių sąrašų 
sudarymas 

2011 m. rugsėjis-
spalis 

Socialinės rizikos grupės, specialiųjų poreikių mokinių 
stebėjimas pamokose 

Per mokslo metus 

Mokinių lankomumo, elgesio pokyčių analizė Kas trimestrą 

2. Individualus darbas su 
mokiniais 

Mokinių elgesio, emocinių, socialinių problemų 
sprendimas. Mokinių konsultavimas krizinėse 
situacijose 

Per mokslo metus 

Mokinių profesinis informavimas (individualūs 
užsiėmimai, mokomųjų-pažintinių išvykų 
organizavimas, darbas PIT-e) 

Per mokslo metus 

Atmintinių rengimas mokiniams Per mokslo metus 

3. Pagalba mokinių tėvams 
ar teisėtiems vaiko 
atstovams, globėjams 

Tėvų (globėjų) konsultavimas dėl vaikų lankomumo, 
elgesio ir kitų socialinių problemų. 

Per mokslo metus 

Atmintinė mokinių tėvams „Kaip kalbėtis su savo 
vaiku apie psichoaktyvias medžiagas” 

2012 m. sausis 

Atmintinė mokinių tėvams „Priekabiavimas. Ką gali 
padaryti tėvai?” 

2012 m. gegužė 

4. Bendradarbiavimas su 
klasių vadovais, kitais 
pedagogais, specialistais 

Klasių vadovų, mokytojų konsultavimas sprendžiant 
mokinių socialines problemas 

Per mokslo metus 

Mokinių lankymas namuose Pagal poreikį 

Atmintinė klasių vadovams „Kaip suvaldyti mokinių 
netinkamą ir destruktyvų elgesį”  

2011 m. lapkritis 

Dalyvavimas Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 
dėl minimalių ir vidutinių priežiūros priemonių 
skyrimo ir taikymo mokiniams 

Pagal poreikį 

Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės, valgyklos 
darbo priežiūros komisijų, Specialiosios pedagoginės 
pagalbos specialistų metodinės grupės veiklose 

Per mokslo metus 

Dalyvavimas Švenčionių rajono Socialinių pedagogų 
ir psichologų metodinio būrelio veikloje 
 
 

Per mokslo metus 



 51

Veiklos kryptys 
 

Darbo formos ir būdai Laikotarpis 

5.Užimtumo 
organizavimas, 
prevencinių projektų 
kūrimas ir įgyvendinimas 

Sveikatingumo projekto „Rūpinkis savimi” rengimas ir 
vykdymas 

2011 balandis-gegužė 

Tęstinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo 
prevencijos programos „Būk laisvas!” vykdymas 

Per mokslo metus 

Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai specialiųjų 
poreikių mokiniams 

2011 m. spalis, 
gruodis 
2012 m. kovas, 
gegužė 

6. Tiriamoji veikla Pedagoginis tyrimas „Psichoaktyvių medžiagų 
paplitimas tarp mokinių”  

2012 m. vasaris-
kovas 

7. Šviečiamoji, metodinė 
veikla 

Metodinių priemonių rengimas Per mokslo metus 

8. Ryšių su socialiniais 
partneriais palaikymas 

Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono savivaldybės 
administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriumi, 
Švečionių rajono policijos komisariato darbuotojais, 
sveikatos priežiūros specialistais, Pabradės miesto 
seniūnijos socialiniais darbuotojais.  

Per mokslo metus 

9. Kvalifikacijos kelimas Dalyvavimas seminaruose, parodose, savišvieta Per mokslo metus 

 
XXVI. SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PROGRAMA 

 
74. Programa skirta vykdyti specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtį: konsultuoti tėvus, 

klasės mokytoją dėl specialių mokymo, auklėjimo būdų pritaikymo ir programos keitimo, organizuoti 
individualią ar grupinę pagalbą specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams.  

75. Tikslai: 
75.1. Konsultuoti mokytojus specialiojo ugdymo klausimais, domėtis ypatingų vaikų ugdymo 

naujovėmis.  
75.2. Tobulinti specialiųjų poreikių mokinių integracijos procesą gimnazijoje. 
76. Uždaviniai: 
76.1. Parinkti optimalius specialiųjų poreikių  vaikų ugdymo metodus. 
76.2. Reikalui esant keisti arba pritaikyti bendrąsias programas, supažindinti su vaikų 

psichokorekcijos galimybėmis. 
76.3. Bendradarbiauti su mokytojais, vaikų artimaisiais, taip pat ir su valstybinėmis ir 

nevalstybinėmis institucijomis. 
77. Veiklos kryptys: 
77.1. Bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais specialistais: 
77.1.1. pagalbos mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius ugdymo problemų teikimas; 
77.1.2. metodinės pagalbos ir konsultacijos mokytojams, kaip modifikuoti ir adaptuoti 

bendrąsias mokymo programas, teikimas; 
77.1.3. bendradarbiavimas su specialiojo ugdymo komisija, Švenčionių rajono PPT mokinių 

ugdymo klausimais. 
77.1.4. rekomendacijų mokytojams, darbui su specialių poreikių mokiniais rengimas. 
77.2. Darbas su tėvais: 
77.2.1. informuoti apie mokinio ugdymo pasiekimus; 
77.2.2. informuoti apie būtinybę ištirti vaikus Švenčionių rajono PPT; 
77.2.3. informuoti apie ugdymosi programas specialiųjų poreikių mokiniams. 
77.3. Darbas su specialių poreikių mokiniais: 
77.3.1.teikti pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams; 
77.3.2.organizuoti specialiųjų poreikių mokinių apskaitą mokykloje. Sudaryti sąrašus pagal 

mokinių sutrikimus; 
77.3.3.organizuoti individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, lietuvių kalbos ir 

matematikos pamokų metu; 
77.3.4. lavinti sutrikusias pažinimo funkcijas (dėmesio, suvokimo, mąstymo); 
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77.3.5.mokinių  gebėjimų ir sunkumų įvertinimas, nustatant specialiuosius ugdymosi poreikius. 
77.4. Darbas kabinete: 
77.4.1. tvarkyti specialiųjų  poreikių mokinių bylas; 
77.4.2. kaupti metodinę literatūrą apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą. 
77.5. Švietimas.  
77.5.1.Pokalbių organizavimas ir vaizdinės medžiagos teikimas tėvams ir mokytojams. 
77.6. Kvalifikacijos kėlimas: 
77.6.1. kelti profesinę kvalifikaciją; 
77.6.2.domėtis specialiąja pedagogika, mokslo naujovėmis. 
77.7. Metodinė veikla: 
77.7.1.dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbe, mokytojų tarybos posėdžiuose, 

metodinės  grupės veikloje; 
77.7.2.Metodinių, didaktinių priemonių rengimas. 
78. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Laikas Laukiami rezultatai 

1. Veiklos plano sudarymas Iki 2011 m. 
rugpjūčio 30 d. 

Tinkamai ir naudingai 
numatytas darbo tikslas 

2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašų 
tikslinimas, teikimas gimnazijos Vaiko 
gerovės komisijai 

Iki 2011 m. rugsėjo 
10 d. 

Tinkamai sudaryti specialiųjų 
poreikių mokinių sąrašai 

3. Pratybų tvarkaraščio sudarymas Iki 2011 m. rugsėjo 
15 d. 

Tinkamai sudarytas pratybų 
tvarkaraštis 

4. 1 ir 5 klasės mokinių mokymo(si) ir 
elgesio ypatumų stebėjimas adaptacinio 
periodo metu 

Nuo 2011 m. rugsėjo 
15 d. iki 2011 m. 
spalio 15 d. 

Laiku pastebėti mokiniai, 
turintys elgesio ir mokymosi 
problemų bei suteikta pagalba 

5. Mokinių individualių poreikių 
nustatymas, grupių, pogrupių 
komplektavimas 

Iki 2011 m. rugsėjo 
15 d. 

Tinkamai sukomplektuotos 
grupės, pogrupiai 

6. Mokinių pirminio ir pakartotino 
vertinimo dokumentų tvarkymas 

Iki 2011 m. rugsėjo 
25 d. 

Nustatyti sutrikimai ir teikiama 
kvalifikuota pagalba 

7. „Modifikuotų ir adaptuotų programų 
sėkmė” – diskusija su klasės vadovais ir 
mokytojais- dalykininkais 

2011 m. rugsėjo 15 
d. 

Specialistų parama, 
pedagoginės patirties sklaida 

8. 3 mėnesių stebėjimo laikotarpio 
praktikavimas kai mokinio vystymosi 
raidos sutrikimai yra neaiškus. Pirminio 
vertinimo atlikimas 

Iki 2012 m. birželio 
1 d. 

Tinkamo vaiko pažinimo ir 
teisingos diagnozės nustatymas. 
Savalaikė kvalifikuota parama, 
mokinio ugdymas pagal jo 
gebėjimus 

9. Mokinių siuntimas į Švenčionių rajono 
Pedagoginę-psichologinę tarnybą 
ištyrimui ir įvertinimui. 

Pagal grafiką Atliktas kompleksinis 
specialiųjų poreikių mokinių 
įvertinimas. 

10. Specialiųjų poreikių mokinių aplankų 
pildymas, medžiagos apie mokinių 
ugdymo tematiką, pažangą, vystymosi 
raidą kaupimas 

Iki 2012 m.  
liepos 1 d. 

Tvarkingas informacijos apie 
specialiųjų poreikių mokinius 
kaupimas ir dokumentacijos 
tvarkymas 

11. Metodinės medžiagos kaupimas, 
pasidalinimas gerąją patirtimi, naujų 
mokomųjų priemonių parengimas 

2011 m. rugsėjis –
2012m. liepos mėn. 

Metodinė ir dalykinė parama, 
pedagoginės patirties sklaida 

12. Metodinė pagalba ir konsultacijos 
mokytojams, rengiant modifikuotas ir 
adaptuotas ugdymo programas, užduotis 
kontroliniams darbams 

Nuolat Užduočių rengimas 
atsižvelgiant į diagnozę 

13. Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės 
komisijos darbe, pedagogų tarybos 
posėdžiuose, metodinės grupės veikloje 

Iki 2012 m. liepos 1 
d. 

Žinių gilinimas, pedagoginės 
patirties sklaida 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Laikas Laukiami rezultatai 

14. Specialiųjų ugdymo poreikių mokinių 
sveikatos būklės analizė, sutrikimų 
diagnozių derinimas su gimnazijos 
bendruomenės  slaugytoja 

Nuolat Laiku pastebėti ir užfiksuoti 
sutrikimai 

15. Specialiųjų poreikių mokinių lankymas 
namuose, mokytojų, tėvų konsultavimas 
dėl iškilusių klausimų 

Iškilus poreikiui Laiku suteikta pagalba, tėvų 
konsultavimas 

16. Pranešimas - ataskaita apie darbą su 
specialiųjų poreikių mokiniais 2011-
2012 m.m. Vaiko gerovės komisijos 
posėdyje 

2012 m. sausis, 
birželis 

Laiku įvykdytas planas, veiklos 
įvertinimas 

 
XXVII. LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 

 
79. Tikslas - teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų 

komunikacijos sutrikimų. 
80. Uždaviniai: 
81.1. nustatyti mokinio  ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti. 
81.2. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą pagal mokinių poreikius. 
81.3. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais 

kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. 
81. Veiklos kryptys ir turinys: 
81.1. Įvertinimas ir sutrikimų šalinimas: 
81.1.1. mokinių kalbos raidos ypatumų įvertinimas; 
81.1.2. specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių  kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų 

nustatymas; 
81.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių  mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų 

šalinimas. 
81.2. Konsultavimas - mokytojų, specialiųjų poreikių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų 

asmenų, tiesiogiai dalyvaujančių ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo 
klausimais konsultavimas; 

82.3. Švietimas: 
82.3.1. mokyklos bendruomenės aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų 

prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, švietimas; 
82.3.2. mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamo požiūrio į specialiųjų poreikių 

mokinius formavimas. 
83.1. Bendradarbiavimas: 
83.3.1 specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslų ir uždavinių, jų pasiekimo būdų ir 

metodų, atitinkančių specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes numatymas ir jų taikymas, 
bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais 
asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Švenčionių r. pedagoginės psichologinės tarnybos 
specialistais. 

83.3.2. dalyvavimas mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje. 
84. Veiklos planas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Data 

1. Atlikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimų tyrimą, sudaryti sąrašus, 
užvesti bylas 

Rugsėjis 

2. Sudaryti logopedinių pratybų tvarkaraštį Rugsėjis 
3. Tvarkyti kalbos įvertinimo korteles Rugsėjis 

4. Konsultuoti mokytojus ir prireikus siųsti vaikus pas specialistus Per metus 

5. Dalyvauti švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisijoje Per metus 

6. Ruošti ir metodiniuose būreliuose skaityti pranešimus Spalis - gegužė 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Data 

7. Bendradarbiauti su rajono PPT, mokyklos psichologe, spec.pedagoge, 
mokytojais ir tėvais 

Per metus 

8. Paruošti metodines rekomendacijas mokytojams ir mokinių tėvams Sausis- 
Vasaris 

9. Ištirtų mokinių dokumentus pateikti tvirtinti pedagoginei psichologinei 
tarnybai 

Per metus 

10. Gaminti ugdymo priemones Per metus 

11. Dalyvauti mokyklos posėdžiuose ir direkciniuose pasitarimuose Per metus 

12. Sistemingai tobulinti profesinę kvalifikaciją mokyklos, rajono, respublikos 
kvalifikacijos kėlimo seminaruose 

Per metus 

13. Teikti siūlymus mokyklos administracijai, mokytojams, tėvams Per metus 

14. Rašyti metines ataskaitas ir pristatyti Vaiko gerovės  komisijoje Gegužė 

 

XXVIII. MOKINIŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO VEIKLOS PLANAS  
 

85. Tikslai: 
85.1. Padėti mokiniams pasirinkti savo kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse ir aktyviai 

kurti savo profesinę karjerą. 
85.2. Ugdyti mokinių savarankiškus informacijos paieškos  įgūdžius. 
86. Uždaviniai: 
86.1. Teikti informaciją mokiniams, jų tėvams ir klasės vadovams apie švietimo sistemą, 

priėmimo sąlygas bei specialybes, kurių galima mokytis profesinėse, aukštosiose mokyklose ir 
universitetuose, apie profesijas ir darbo rinką, jos prognozes. 

86.2. Komplektuoti, tvarkyti, saugoti informaciją apie profesijų pasaulį ir studijas visose 
įmanomose laikmenose, atsižvelgiant į PIT klientų  poreikius. 

87. Veiklos planas: 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 
asmuo 

Laukiami rezultatai 

1. Profesinio informavimo 
veiklos planavimas 

2011 m. rugsėjis Darbo grupė Sklandžiai vyks profesinio 
orientavimo veikla 

2. Pažintinės  informacijos 
apie darbo rinką, 
profesijas, specialybes  
mokymosi galimybes 
mokiniams, mokytojams, 
tėvams teikimas, 
kaupimas ir sisteminimas 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m. birželis 

L.Mikulėnienė, 
I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė  
 

Bus teikiama sukaupta, 
susisteminta informacija 
mokiniams ir jų tėvams apie 
švietimo sistemą, priėmimo 
sąlygas bei specialybes, kurių 
galima mokytis profesinėse ir 
aukštosiose mokyklose 

3. Individualus profesinis 
informavimas 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m. birželis, 
kartą per savaitę 

I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė 
L.Mikulėnienė, 
V.Verikienė 

Mokiniams suteikiama juos 
dominanti informacija apie 
profesijas. Mokiniai gebės 
kryptingai apsispręsti 
rinkdamiesi profesiją  
atsižvelgdami į šalies 
infrastruktūrą, įgis informacijos 
paieškos įgūdžių 

4. 1 - 4 kl. mokinių 
pažintinės išvykos 
gamybos, paslaugų,  
prekybos įmones 
(mokytojų nuožiūra) 

2011 m. spalis - 
2012 m. gegužė 

O.Kavaliūnienė, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika ir 
reikalingomis  
tiems darbams asmenybės 
savybėmis 
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Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 
asmuo 

Laukiami rezultatai 

5. 1-4 kl. mokinių 
integruotos pasaulio 
pažinimo pamokos apie 
įvairias profesijas 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m. gegužė 

O.Kavaliūnienė, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika 

7. Bendradarbiavimas su 
Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos 
užsieniečių registracijos 
centro darbuotojais 

2011 m. spalis V.Verikienė 
V.Šestakovskienė 
 

Mokiniai susipažins su 
pasieniečio, karininko darbo 
specifika reikalingomis tam 
darbui asmenybės savybėmis 

8. 5-8 kl. mokinių  
supažindinimas su 
įvairiomis profesijomis, 
savęs pažinimo įgūdžių 
ugdymas įvairių dalykų 
pamokose, klasės 
valandėlėse 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m. birželis 

Dalykų 
mokytojai, klasės 
vadovai 

Mokiniai įgis gebėjimą  pažinti 
save ir gebės pritaikyti tas 
žinias, realizuojant savo 
lūkesčius, pasirinkti tinkamą 
profesiją ir apsispręsti dėl 
tolimesnės karjeros kelio, gebės 
imtis iniciatyvos bei 
atsakomybės už savo veiksmus 

9. Bendradarbiavimas ir 
susitikimai su Švenčionių 
profesinio rengimo 
centro, Lietuvos aukštųjų 
mokyklų karjeros centrų 
darbuotojais 

2011 m. kovo – 
2012 m. gegužė 

I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė 
L.Mikulėnienė, 
V.Verikienė 

Mokiniai gaus informaciją apie  
studijas Lietuvoje, kuri padės 
apsispręsti dėl tolimesnės 
profesinės karjeros kelio 

10 Profesinio informavimo 
renginiai, pažintinės  
išvykos į įvairias įmones 
5 – 8 kl., Ig - IVg kl. 
mokiniams 

2011 m. rugsėjis - 
2012 m. birželis 

Klasių vadovai Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika ir 
reikalingomis asmenybės 
savybėmis 

11. II-IVg kl. mokinių 
dalyvavimas Lietuvos 
universitetų, kolegijų, 
akademijų, profesinių 
mokyklų atvirų durų 
dienose 

2011 m. gruodis-
2012m. gegužė 

Klasių vadovai, 
V.Šestakovskienė 

Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika ir 
reikalingomis asmenybės 
savybėmis, stojimo į  sąlygomis 

12. Parodos „Studijos 2011“ 
Lietuvos parodų centre 
„LITEXPO“ lankymas 

2012 m. vasaris IIIg-IVg kl. 
vadovai 

Mokiniai gaus informaciją apie  
studijas Lietuvoje ir užsienyje, 
padės apsispręsti dėl tolimesnės 
karjeros kelio 

13. Informacijos pristatymas 
mokyklos stende 

Pagal poreikį I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė 

Mokiniai ir jų tėvai žinos 
aktualiausią informaciją  apie 
švietimo sistemą, priėmimo 
sąlygas bei specialybes, kurių 
galima mokytis profesinėse ir 
aukštosiose mokyklose 

14. Informacijos profesinio 
informavimo klausimais  
atnaujinimas ir teikimas 
mokyklos skaitykloje 

Kas mėnesį L.Mikulėnienė Mokiniai ir jų tėvai turės 
galimybę žinoti aktualiausią 
informaciją  apie švietimo 
sistemą, priėmimo sąlygas bei 
specialybes, kurių galima 
mokytis profesinėse ir 
aukštosiose mokyklose 

15. Projekto „Drąsinkime 
ateitį“ vykdymas 

2011 m. rugsėjis- 
2012 m. birželis 

R.Jedik, 
IIg-IVg kl. 
vadovai 

Mokiniai, sekdami buvusių 
mokyklos mokinių pavyzdžiu 
ugdysis socialinį aktyvumą ir 
atsakomybę už savo profesinę 
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veiklą 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingas 
asmuo 

Laukiami rezultatai 

16. IIg kl. mokinių išvyka į 
Karjeros planavimo 
skyrių Vilniuje 

2011 m. lapkritis, 
2012 m. sausis 

I.Kerulienė,, 
V.Šestakovskienė 

Mokiniai įgis žinių, padedančių 
susidaryti individualų ugdymo 
planą 

17. Pokalbis su IIg kl. 
mokiniais apie 
individualaus ugdymo 
plano sudarymą 

2012 m. sausis  I.Kerulienė, 
V.Verikienė 

Mokiniai kryptingai pasirinks 
mokomuosius dalykus IIIg.kl. 

18. IVg kl. mokinių 
supažindinimas su 
profesinių bei aukštųjų 
mokyklų priėmimo 
sąlygomis, balų 
skaičiuokle 

2011m. kovas V.Šestakovskienė Mokiniai įgis žinių padedančių 
apsispręsti dėl studijų 
programos pasirinkimo 

19. III - IV kl. mokinių 
dalyvavimas „Lietuvos 
Junior Achievement“ 
programoje „Jaunasis 
kolega“ 

2011 m. balandis R.Jedik 
 

Mokiniai susipažins su realia 
darbo aplinka, išmėgins joje 
savo jėgas ir sugebėjimus 

20. Bendradarbiavimas su 
Švenčionių r. Darbo 
biržos darbuotojais 

2011 m. gegužė V. Verikienė Bus atnaujinta informacija apie 
darbo rinką bei jos prognozes, 
darbo biržos teikiamas 
paslaugas 

21. Profesinio informavimo 
modulis Ig kl. mokiniams 

Kas antrą savaitę J.Žeromskaja, 
R.Gadliauskas 

Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika ir 
reikalingomis tam darbui 
asmenybės savybėmis 

22. Karjeros planavimo 
pamokos II g kl. 
mokiniams 

Kiekvieną savaitę I.Kerulienė Mokiniai įgis karjeros 
planavimo įgūdžių 
 

23. Karjeros planavimo 
pamokos IV g kl. 
mokiniams 

Kiekvieną savaitę V.Šestakovskienė Mokiniai įgis karjeros 
planavimo įgūdžių 
 

24. Psichologo ir socialinio 
pedagogo individualios ir 
grupinės konsultacijos  
(mokinių profesinis 
konsultavimas) 

Pagal poreikį  N.Volujevič, 
V.Šestakovskienė 

Mokiniai įgis gebėjimą pažinti 
save, gebės kryptingai 
apsispręsti rinkdamiesi 
profesiją ir atsižvelgs į savo 
gebėjimus, asmenybės savybes, 
sveikatą, gebės imtis 
iniciatyvos bei atsakomybės už 
savo veiksmus 

25. Profesijos patarėjų 
veiklos įsivertinimas 

2012 m. birželis I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė 
V.Verikienė 

Profesijų patarėjai analizuos 
savo darbo  kokybę ir numatys 
tolesnės veiklos gaires 

26. Profesinio informavimo 
ir orientavimo dienos 
organizavimas 

2011 m. spalis – 
2012 m. birželis 

I.Kerulienė, 
V.Šestakovskienė 
V.Verikienė 

Mokiniai susipažins su įvairių 
profesijų darbo specifika ir 
reikalingomis tam darbui 
asmenybės savybėmis 

 
XXIX. MOKINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMO  PLANAS 

 
88. Tikslai: 
88.1. Išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemonės, susijusias 

su ligų ir traumų profilaktika. 
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88.2. Užtikrinti pirmosios pagalbos suteikimą, pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų, 
apsinuodijimų atvejais. 

89. Uždaviniai: 
89.1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant 

mokinių sveikatą. 
89.2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos ir asmens 

higienos. 
89.3. Organizuoti ir tvarkyti dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūra. 
89.4. Suteikti pirmą pagalbą pavojingų būklių, traumų atvejais. 
90.Veiklos palanas: 

Eil. 
Nr. 

Veikla Dalyviai Laikas Vykdytojai 

1. Informacijos apie mokinių profilaktinių patikrinių 
rezultatus rinkimas ir pateikimas klasių 
auklėtojams 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

2011m. 
rugsėjis 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

2. Mokinių, kuriems reikalingas tausojantis 
maitinimas, sąrašo sudarymas ir pateikimas 
mokyklos bendruomenei bei maisto gamintojui 

- 2011 m. 
rugsėjis- 
spalis 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

3. Maisto gaminimo vietos bei gamybos proceso 
atitikimo visuomenės sveikatos teisės aktams 
vertinimas. Mokyklos administracijos apie 
nustatytus pažeidimus informavimas 

Virtuvės 
darbuotojai 

Kartą per 
mėnesį 

Valgyklos 
darbo 
priežiūros 
komisija 

4. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos 
priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas: 
mokyklos patalpų valymo kokybė; 
patalpų mikroklimato režimas, suolų būklė, 
mokinių susodinimas 

Klasių vadovai, 
valytojos 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

5. Pagalba kūno kultūros mokytojams 
komplektuojant fizinio ugdymo grupes, 
informacijos dėl mokinių galimybių dalyvauti 
sporto varžybose teikimas: 
fizinio pajėgumo grupių sąrašų sudarymas, 
duomenų pateikimas kūno kultūros mokytojams; 
mokyklos sporto varžybų medicininė priežiūra; 
kūno kultūros pamokų stebėjimas; 
sportinės įrangos ir sporto inventorius atitikimo 
higienos normoms tikrinimas 

Kūno kultūros 
mokytojai 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

6. Asmens higienos įgūdžių kontrolė (pedikuliozės, 
rankų, ausų, drabužių švaros tikrinimas) 

I-II gimnazijos 
klasių mokiniai 

Kartą per 
ketvirtį 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

7. Lėtinių neinfekcinių ligų bendrųjų rizikos veiksnių 
nustatymas ir profilaktika: 
registruoti rizikos veiksnių paplitimą (padidėjusio 
kraujospūdžio, antsvorio, regos sutrikimų); 
inicijuoti alkoholio, tabako, narkotikų 
vartojimo(rizikingos elgsenos) paplitimo tyrimus 
mokykloje; 
mokyti mokinius ir tėvus optimaliai gyventi, 
sergant įvairiomis lėtinėmis ligomis (alergijomis, 
astma, diabetu, epilepsija ir kt.) 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai, 
klasių vadovai, 
tėvai 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

8. Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos 
posėdžiuose,sprendžiančiuose mokinių 
psichologines, adaptacijos ir socialines problemos 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai  

Nuolat  Socialinis 
pedagogas, 
psichologas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Dalyviai Laikas Vykdytojai 

9. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką: 
mokinių vakcinacijos kalendoriaus įgyvendinimo 
organizavimas ir vykdymo priežiūra; 
informacijos apie profilaktinių skiepijimų svarbą 
pateikimas; 
informacijos apie gripo profilaktinius skiepijimus 
teikimas 

6 - I gimnazijos 
klasių mokiniai, 
tėvai, klasių 
vadovai 

2011 m. 
spalis- 2012 
m. gegužė 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

10. Dalyvavimas įgyvendinant mokyklos sveikatinimo 
projektus; 
dalyvauti programoje „Nerūkanti klasė“; 
dalyvauti projekte „Būk laisvas”; 
dalyvauti lytiškumo ugdymo programoje 

5-II gimnazijos 
klasių mokiniai 

2011 m. 
spalis- 2012 
m. gegužė  

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
socialinis  
pedagogas, 
klasių 
vadovai  

11. Sveikatos ugdymas: 
Pirmos pagalbos teikimo pamokėlės. „Padėk 
draugui”; 
Asmens higienos įgūdžių ugdymas. Paskaitos: 
„Saugok sveikata“, „Sveiko gyvenimo  
receptai“, „Atrodyk gražiau, jauskis geriau”; 
Sveikos mitybos įgūdžių formavimas. Diskusija 
„Kas slepiasi po raide E”, pokalbis „Kiaušiniai ne 
tik Velykų stalui“, „Viršsvoris – kovok 
išmintingai”, „Valgymo sutrikimai: bulimija, 
anoreksija”; 
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija. 
Paskaita “Žalingi įpročiai ir sveikata”, „Sveikas 
gyvenimo būdas-mano būdas“, “Keliai ir 
klystkeliai”, diskusija apie alkoholio vartojimo žalą 
paauglių organizmui; 
”Lytinis brendimas. Paskaita „Žmogaus kūnas-
dovana“, „Ne pašnibždom o garsiai“; 
Burnos ertmės ir dantų higienos įgūdžių ugdymas. 
Paskaita „Gražios šypsenos pamokėlė“; 
Sveika gyvensena. Pokalbis  „Sveikame kūne – 
sveika siela”, „Kad gripas nesibelstų į duris”, 
„Stresas – draugas ar priešas”, „Saugok regėjimą 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

2011 m. 
rugsėjis – 
2012 m. 
birželis  

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

12. Traumų, įvykstančių ugdymo proceso metu bei 
pakeliui į mokyklą ir iš jos, registracija 

- Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

13. Visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų 
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros 
priemonių įgyvendinimas gimnazijoje: 
organizuoti visuomenės sveikatos centro 
specialistų nurodytų priešepideminių priemonių 
vykdymą ir atlikti jų vykdymo priežiūrą; 
mokyklos bendruomenės apie mokinių sergamumą 
užkrečiamosiomis ligomis informavimas 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai, 
mokytojai 

Esant reikalui Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

14. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra . 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 
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Eil. 
Nr. 

Veikla Dalyviai Laikas Vykdytojai 

15. Mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklių analizė ir 
informacijos teikimas gimnazijos bendruomenei 

- 2011 m. 
gruodis 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

16. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų 
mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) 
teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos 
mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 
klausimais kaupimas:  
teikti individualias konsultacijas 
besikreipiantiems pagalbos arba matant konkrečią 
problemą  mokiniams, mokytojams, tėvams; 
kaupti ir padaryti prieinamą informacinę medžiagą 
mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 
klausimais 

I-IV gimnazijos 
klasių mokiniai, 
mokytojai, tėvai 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

18. Bendradarbiavimas su gimnazijos socialiniu 
pedagogu, psichologu, klasių vadovais 

- Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

19. Skubios ir neatidėliotinos medicininės pagalbos 
suteikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų 
atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais: 
pranešti mokinio tėvams apie įvykį ir esant 
reikalui, iškviesti greitąją pagalbą bei palydėti 
mokinį į sveikatos priežiūros įstaigą; 
sukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkinius 
mokykloje, dirbtuvėse, sveikatos kabinete ir kitose 
mokyklos administracijos nustatytose vietose, 
vykdyti  jų naudojimosi  priežiūrą; 
organizuoti mokinių, besidominčių pirmosios 
pagalbos teikimu, mokymą 

I-IV klsių 
mokiniai 

Nuolat  Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas  
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