
PATVIRTINTA 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

direktoriaus  2020 m. vasario 5  d. 

įsakymu Nr. V1-13 

 

 

 

KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2020 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius 

gimnazijos veiklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane 

laikomasi gimnazijos 2019–2021 m. strateginiame plane deklaruotų vertybių, principų, realizuojant 

numatytą gimnazijos misiją ir viziją. 2020 metų gimnazijos veiklos planas sudarytas siekiant suderinti 

bendruomenės interesus, įgalinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos 

veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

Rengdama 2020 metų veiklos planą Kėdainių šviesiosios gimnazijos bendruomenė vadovavosi 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“, gimnazijos nuostatais, patvirtintais Kėdainių rajono savivaldybės 

tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-42, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis 

bei bendruomenės narių rekomendacijomis. Planą rengiant remtasi šiais dokumentais: 

1.1. Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 ,,Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“; 

1.2. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,,Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidutinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“; 

1.3. Kėdainių šviesiosios gimnazijos 2019–2021 m. strateginiu  planu, patvirtintu Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr.V1-10 ,,Dėl Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos 2019–2021 metų strateginio  plano tvirtinimo“. 

2.  2019 metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo įsivertinimą atliko ir 2020 

metų gimnazijos veiklos planui teiktus pasiūlymus apibendrino darbo grupė: 

Violeta Liutkienė, direktorė, grupės vadovė; 

Vilma Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

Asta Krasauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

Romas Umbrasas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, narys; 

Danutė Grybauskienė, vyriausioji buhalterė, narė; 

Simona Bolisienė, administratorė, narė; 

Laima Janonienė, anglų kalbos  mokytoja metodininkė, narė; 

Audronė Praškevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, narė; 

Daiva Įvaškevičienė, chemijos mokytoja ekspertė, metodinės tarybos pirmininkė, narė; 

Lilė Žukauskienė, ekonomikos mokytoja metodininkė, narė; 

Raminta Borodičienė, matematikos mokytoja metodininkė, profesinės sąjungos pirmininkė, narė; 

Ina Zdanavičienė, matematikos mokytoja metodininkė, darbo tarybos pirmininkė, narė; 

Renata Žilienė, duomenų bazės administratorė, narė; 

Neda Babenskaitė, 2b kl. mokinė, gimnazijos prezidentė, narė; 

Dalia Kupčinskienė, NVO ,,Tėvų klubas“ pirmininkė, narė. 

Atskirų sričių veiklas planavo, pasiūlymus teikė direktoriaus įsakymu sudarytos grupės. 

 

 

 



2 
 

 

II SKYRIUS 

  GIMNAZIJOS SITUACIJOS IR VEIKLOS ANALIZĖ 

 

3. Socialinis pasas. 

Mokyklos pavadinimas – Kėdainių šviesioji gimnazija. 

Mokinių skaičius – 462 

Nacionalinė sudėtis: lietuvių –  456, 

    rusų – 1, 

                                   lietuvių/suomių – 2, 

                                   lietuvių/ispanų – 2, 

    lietuvių/olandų – 1.  

                                    

Duomenys apie šeimas: 

Šeimos Kai 1–2 vaikai 

šeimoje 

Daugiavaikės     

šeimos 

Socialiai remtinos (gaunančios nemokamą 

maitinimą) 

         15 

 

         7 

Socialines rizikos šeimos (VTAS įskaitoje)            2          - 

Pilnos šeimos  (susituokę ir augina vaiką(us))         294 

Nepilnos šeimos (gyvena su sugyventiniu 

arba vienas tėvas/motina augina vaiką(us)) 

        120 

 

Duomenys apie mokinius: 

 Berniukai Mergaitės Iš viso 

Socialiai remtini mokiniai (gaunantys 

nemokamą maitinimą) 

         8 14 

 

         22 

Globojami mokiniai (gyvenantys globėjų 

šeimose,  globos namuose)  

5 4 9 

Mokiniai, kurių tėvai išvykę į užsienį 3 4 7 

Našlaičiai (abu ar vienas iš tėvų miręs)          9          14 23 

Mokiniai, įrašyti į policijos komisariato 

rizikos grupės įskaitą arba registruojasi 

probacijos skyriuje 

1 
 

1 

Mokiniai, priklausantys rizikos grupėms 

(socialinės rizikos šeimų vaikai, policiją 

dominantys, turintys elgesio problemų, linkę 

praleidinėti pamokas ir t.t.) 

5 1 6 

Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi 

poreikių   

- - - 

 

Duomenys apie pagalbos mokiniui specialistus: 

 Dirba pilnu etatu Dirba nepilnu etatu Nedirba 

Logopedai   + 

Specialusis pedagogas   + 

Psichologas + (iki rugsėjo 1d.)   

Socialinis pedagogas + (iki rugsėjo 1 d.)   

Medicinos darbuotojas  +  

 

 

Neformalusis vaikų  švietimas: 
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Gimnazijoje įgyvendinamos 

programos 

Tradiciniai renginiai Klubai 

   Mokinių mokslinė draugija (MMD). 

   Renginių įgarsinimas ir muzikinis 

apipavidalinimas. 

   Kamerinis mišrus  choras. 

   Muzikinis teatras. 

   Instrumentinis vokalinis ansamblis.  

   Šokio studija 1–2 klasių mokiniams. 

   Šokio studija 3–4 klasių mokiniams. 

   Grafinis dizainas. 

   Virtualios technologijos. 

   Krepšinis. 

   Tinklinis. 

  Judėjimas – sveikata.  

   Šviesioji komanda. 

   Kėdainių krašto raštija. 

   Informacinės laidos „Šviežienos“ 

komanda. 

   Prancūzų kalbos būrelis. 

 Mokslo metų pradžios 

šventė. 

 Mokytojų diena. 

 Pirmokų krikštynos. 

 Festivalis ,,Žiemos 

mozaika“. 

 Kalėdomis kvepiantis rytas. 

 Abiturientų gimtadienis. 

 Šimtadienis. 

 Paskutinio skambučio 

šventė. 

 Garbės diena. 

 Abiturientų išleistuvės. 

 Debatų klubas. 

 Renginių 

organizatorių klubas. 

 

Veikia neformaliojo švietimo skyrius ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“, kurį lanko  112 7–9 

klasių  mokinių iš Kėdainių miesto ir rajono. Šviesiosios gimnazijos organizuotose neformaliojo 

švietimo veiklose dalyvauja 221 Šviesiosios gimnazijos ir 83 kitų ugdymo įstaigų ugdytiniai. 

Kitų institucijų neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja 266 gimnazijos ugdytiniai, 136 

mokiniai visiškai nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. 

Vaikų, dalyvaujančių kitų neformaliojo švietimo  institucijų veikloje, skaičius: 

   Kėdainių muzikos mokykla – 29 gimnazistai; 

   Kėdainių dailės mokykla – 15 gimnazistų; 

   Kėdainių sporto centras –  29 gimnazistai; 

   Kėdainių kalbų mokykla – 32 gimnazistai. 

Gimnazijoje veikia NVO ,,Tėvų klubas“. 

 104 gimnazistams kompensuojamas atvykimas į gimnaziją. 

2019–2020 m. m. dalyvaujame šiuose  Lietuvos švietimo projektuose: 

 EO informacijos biuras Lietuvoje „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės”,  2017– 

2019–2020  m.  

 Visuomeninė iniciatyva ,,Švietimas ir verslas inovacijų link“ , 2017–2020 m. 

 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Nacionaline švietimo agentūra  dėl dalyvavimo 

projekte ,,Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų 

vertinimas“ ir projekto veikloje ,,Individualios mokinių pasiekimų  stebėsenos sistemos vystymas ir 

instrumentų kaupiamojo vertinimo diegimui kūrimas“ kuriamo projektinio darbo  9–10 klasėse 

konstrukto. 2019–2020 m. 

 2019 m. rugsėjo 5 d. tapome VGTU projekto ,,Ateities inžinerija“ dalyviais, gimnazijos 

mokinių ir mokytojų komandos dalyvauja praktiniuose užsiėmimuose, bendrauja ir bendradarbiauja 

projekto nuotolinio ugdymo platformoje ,,Ateities inžinerija“. 

2019–2020 m. m. dalyvaujame šiose tarptautiniuose švietimo projektuose: 
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 Erasmus + KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Capitalizing on Local 

Intangible Cultural Heritage around Europe“ („Nematerialus kultūros paveldas Europoje“), 2018–

2020 m. 

 Erasmus + KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Dealing with Difference - 

Then, Now and in the Future“ (,,Žmonių skirtingumo klausimų sprendimas praeityje, dabar ir 

ateityje“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +1 KA101 asmenų mobilumo mokymo(-si) tikslais projektas „Teaching creativity 

for a personality growth“ (,,Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas  „ Eco Thinking For Eco 

Living“ (,,Ekologiškas mąstymas ekologiškam gyvenimui“), 2019–2021 m.  

 Erasmus +KA2 mokyklų strateginių partnerysčių projektas ,,Let`s share our heritage, 

our culture, our future“ (,,Pasidalinkime mūsų kultūra, mūsų paveldu, mūsų ateitimi“), 2019 –2021 

m. 

         4. PEST analizė. 

4.1. Politiniai-teisiniai veiksniai. 

Gimnazija, kaip biudžetinė švietimo paslaugas teikianti institucija, yra priklausoma nuo šalyje 

ir rajono savivaldybėje formuojamos švietimo ir ekonomikos politikos, Švietimo,  mokslo ir sporto 

ministerijos bei savininko (Kėdainių rajono savivaldybės tarybos) sprendimų. Svarbiausiais veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais laikytini Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymas,  

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija. 

Tiesioginę įtaką įstaigos veiklai, tinkamoms darbo sąlygoms, funkcijų vykdymo kokybei turi 

šie dokumentai: 

 Kėdainių rajono strateginis plėtros  planas iki 2030 m.; 

 Vaiko teisių konvencija; 

 Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-1309; 

 Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministro 

2015 m. gruodžio 21 d.  įsakymu Nr. V-1308. 

Gimnazijos veiklą reglamentuoja gimnazijos nuostatai, patvirtinti Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-42,   Darbo  tvarkos taisyklės, mokytojų 

etikos kodeksas. Gimnazijos ugdymo proceso organizavimą ir ugdymo turinį reglamentuoja dvimetis 

gimnazijos ugdymo planas. Ugdymo turinio įgyvendinimą, buhalterinę veiklą, prevencinę veiklą, 

neformaliojo  švietimo organizavimą ir t.t. reglamentuoja gimnazijos specialistų parengti ir 

direktoriaus įsakymu patvirtinti  tvarkų aprašai. Dokumentai tvirtinami ir derinami pagal  keliamus 

reikalavimus. 

4.2. Ekonominiai veiksniai. 

2020 metų finansavimas švietimui, mokslui ir sportui, palyginti su 2019-aisiais,  didėja 95 mln. 

eurų. 

Didžioji dalis lėšų skiriama darbo užmokesčiui didinti. 2020 rugsėjo mėn. augs atlyginimai 

mokytojams,  švietimo pagalbos specialistams, mokyklų bibliotekininkams, kitiems pedagogams. 

Didėja ir mokyklos skiriama valstybės dotacija bendrajam ugdymui: 2020 m. vienam mokiniui 

vidutiniškai skiriama 1690 Eur, o  2019 m. ši suma siekė 1500 Eur.  Asignavimų dalis nuo BVP 

2020 metais didėja nuo 4,64 proc. iki 4,7 proc. 

Bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo ir profesinio mokymo mokytojų pareiginė alga nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. bus vidutiniškai 10 proc. didesnė nei 2019 m. 

         Numatoma, kad 2019–2020 m. vidutinė metinė infliacija sieks 2,5 proc., nors Lietuvos 

Respublikos Vyriausybė numato švietimui skiriamų nacionalinio biudžeto asignavimų dalies nuo 

BVP augimą iki 6 proc., tačiau nenurodoma, kada šis rodiklis bus pasiektas.  

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d vėl buvo pakeista mokyklų finansavimo sistema ir pasikeitė krūvio 

sandaros apskaičiavimo metodika. Tiesiogiai ugdymo įstaigai valstybė finansuoja  gimnazijai 

apskaičiuotas ugdymo lėšas (ugdymo planui įgyvendinti, ugdymo reikmėms  reikalingas lėšas) ir jų 
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negalima mažinti. Savivaldybei ugdymui apskaičiuotas lėšas (pagalbos mokiniui specialistams, 

valdymo ir administravimo  specialistų atlygio poreikių tenkinimui pinigus ir kt.) savivaldybė gali 

koreguoti. Savivaldybė iš savo biudžeto finansuoja aplinkos kūrimo, edukacinių erdvių priežiūros 

poreikius.  Lėšos, skirtos ugdymo plano įgyvendinimui, priklauso nuo klasių skaičiaus ir jų dydžio, 

pereita prie klasės komplekto finansavimo. Gimnazijoje yra 18 didelių klasių komplektų, gaunamas 

didžiausias galimas finansavimas. Lėšų ugdymo planui įgyvendinti užtenka, apie 80 proc. mokytojų 

turi daugiau negu 1 etato krūvį. Su mokytojais pasirašytas susitarimas dėl papildomo klasių vadovo 

darbo. 2019 m. nepakako lėšų švietimo pagalbos mokiniui  specialistų veiklai apmokėti. Nuo 2019-

10 mėn. gimnazijoje nedirba socialinis pedagogas ir psichologas, gimnazijoje liko tik 1,5 

bibliotekininko etato. Nepakanka lėšų valdymo ir administravimo išlaidoms padengti. 2020 m. 

gimnazijoje yra 1 direktoriaus, 2 pavaduotojų ugdymui, 0,5 neformaliojo švietimo veiklos 

organizatoriaus etatai. Savivaldybė skiria lėšas pavaduotojo ūkiui, 0,5 skyriaus vedėjo etatams.  

 2020 m. sausio mėn. pastebimai padidėjo savivaldybės lėšomis finansuojamų darbininkų, 

specialistų atlyginimo minimalus dydis. 

 4.3. Socialiniai veiksniai. 

Gimnazija yra įsikūrusi Kėdainių senamiestyje ir ugdymo procesą organizuoja istoriniame 1647 

m. kunigaikščio J. Radvilos įkurtos gimnazijos pastate. Vietos istoriškumas, bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, vykdomi mainų ir švietimo projektai, netradicinėse erdvėse organizuojamas 

ugdymo procesas formuoja ypatingą  kultūrinę aplinką. Didžiavimasis savo mokykla, jos praeitimi ir 

dabartimi ugdo pilietiškumą ir kelia ugdymo(si) motyvaciją. 

Gimnazijos mokytojai organizuoja ugdymo procesą išorinėse edukacinėse erdvėse. Pamokos 

dažnai vyksta Daugiakultūriame centre, muziejuose, mokytojai organizuoja išvykas stebėti politikų 

darbą Lietuvos Respublikos Seime bei literatūros kūrinių inscenizacijas Lietuvos teatruose. Kūno 

kultūros užsiėmimai organizuojami Sporto centro bazėje. VGTU  ir VDU klasių užsiėmimai 

organizuojami universitetuose. Visuomeninėje iniciatyvoje ,, Švietimas ir verslas inovacijų link“ ir 

VGTU  platformoje ,,Ateities inžinerija“ mokiniai ugdosi virtualioje erdvėje. Gimnazijoje nėra 

mokinių su specialiaisiais poreikiais. Gimnazija turi mažiausiai socialiai remiamų mokinių (23 

mokiniai), lyginant su kitomis savivaldybės ugdymo įstaigomis. 

Gimstamumo  mažėjimas nedaro didelės įtakos gimnazijos mokinių skaičiui. Kiekvienais 

metais ugdymo įstaiga gauna daugiau moksleivių prašymų, negu gali priimti. 

Kinta socialinė-kultūrinė mokinių ir jų tėvų padėtis. Socialiai remtinose šeimose gyvena 23 

mokiniai, visi jie gauna nemokamą maitinimą.  Globėjų šeimose  gyvena 9 gimnazistai. Gimnazijoje  

pavėžėjimo teisę turi 104 gimnazistai, jiems kompensuojamos kelionės išlaidos. 

4.4. Technologiniai veiksniai. 

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo(si) metodus, daro įtaką 

ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. IKT plačiai integruojamos į mokymą, 

mokymąsi ir gimnazijos valdymą. Pažangiųjų technologijų plėtra reikalauja keisti mokymo metodiką, 

atnaujinti informacinę-technologinę  aplinką. Visuose kabinetuose yra multimedijos, įrengta interneto 

prieiga, veikia bevielis internetas, kabinetams skirtos mokymo priemonės. Yra 2 kompiuterių klasės. 

Gimnazijoje yra 106 kompiuteriai (71 stacionarus, 35 nešiojami), 31 planšetė, 28 multimedijos 

projektoriai, 14 kompiuterizuotų administracijos ir specialistų darbo vietų, 5 robotikos priemonių 

rinkiniai, robotikos trasa,  3D spausdintuvas, virtualios realybės akiniai, išmanusis televizorius, 2 

išmaniosios lentos, 1 išmanusis ekranas.  

  Mokytojai aktyviai naudoja skaitmenines mokymosi priemones ir įrankius. Naudojamasi 

virtualiomis edukacinėmis erdvėmis ,,E-testai“, ,,Egzaminatorius.lt“, ,,Ugdymo sodas“, „Ateities 

inžinerijos“ platforma. Nuo 2020 m. vasario mėn. mokytojai galės naudotis „Eduka klasė“ ir 

Mozebook platforma. 

Įstaigos veiklai įtaką daro šie veiksniai: 

 mokytojų dalyvavimas IKT projektuose, mokymuose; 

 skaitmeninių įrankių ir virtualių mokymosi erdvių naudojimas ugdymui; 

 naujų mokomųjų dalykų, susietų su technologijomis, įdiegimas; 

 edukacinių erdvių  (laboratorijų, biotechnologijų kabineto) stoka. 
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5. Vidinės aplinkos analizė. 

 

5.1. Intelektualiniai resursai. 

 Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje ugdymo(si) procesas organizuojamas 18 klasių, kuriose 2019 

m. rugsėjo 1 d. mokėsi 462 gimnazistai. Pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos dėstomos 9 

grupėse, pagal vidurinio ugdymo programą mokosi 9 grupių gimnazistai. Gimnazijoje veikia 

neformaliojo švietimo skyrius ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“, kurio 4 grupėse  nuo  2019 m. rugsėjo 

1 d. mokosi 113 mokiniai iš  Kėdainių rajono ugdymo įstaigų. Gimnazijoje veikia šios savivaldos 

institucijos: gimnazijos taryba (10 bendruomenės narių: 3 mokytojai,  3 tėvai, 3 gimnazistai, 1 pirmos 

klasės gimnazistas stebėtojo teisėmis be balsavimo teisės), gimnazistų taryba, mokytojų taryba 

(direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai,  pagalbos 

mokiniui specialistai, bibliotekininkai). Aktyviai gimnazijos veikloje dalyvauja NVO ,,Tėvų klubas“.  

Gimnazijos personalas išdalies sukomplektuotas: netrūksta kvalifikuotų pedagogų, techninio 

personalo, tačiau nuo 2019 m. spalio mėn. gimnazijoje nėra socialinio pedagogo ir psichologo. Šie 

darbuotojai pakeitė darbo vietą ir dėl lėšų stokos iki 2020 m. vasario mėn. tokių specialistų 

gimnazijoje nebuvo. Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje nuo 2020 m. sausio mėnesio  patvirtinti 74,3 

etatai, iš jų  22,45 etato finansuoja savivaldybė.  Gimnazijai vadovauja direktorius,  įstaigoje dirba du 

pavaduotojai formaliajam ugdymui, vienas pavaduotojas ūkio reikalams.  Gimnazijoje  dirba 45 

mokytojai (5 ekspertai, 30 metodininkų, 6 vyresnieji mokytojai, 5 mokytojai), užimtos 46 dalykų 

pareigybės. Visi pedagogai yra kompetentingi, turi aukštąjį išsilavinimą ir tinkamą kvalifikacinę 

kategoriją, yra dalyko specialistai,  įgiję pedagoginę kvalifikaciją. Įstaigoje dirba 9 administracijos 

darbuotojai, 10 pagalbinio personalo darbuotojų. Visi darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. 

Darbuotojų kaita nedidelė. Personalas komplektuojamas atrankos būdu, vadovaujantis teisės aktais. 

Pedagogų amžiaus vidurkis yra 49,6 m. 

5.2. Finansiniai ištekliai. 

Gimnazijos veikla finansuojama iš Valstybės ir savivaldybės lėšų. Papildomos lėšos 

pritraukiamos gaunant laimėtų projektų finansavimą, rėmėjų lėšas, 2 proc. nuo GPM. Gimnazijai 

pakanka mokinio krepšelio lėšų ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, 

vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti,  pažintinei veiklai organizuoti. 2019 m. gimnazija baigė 

be įsiskolinimų.  Mokinių skaičius Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje stabilizavosi. Papildomos lėšos 

gaunamos, įsteigus neformaliojo švietimo skyrių ,,Sėkmės ir lyderystės mokykla“ (8 Eur per mėnesį). 

2019 m. savivaldybė skyrė visas užmokesčio už darbą lėšas (minimalūs koeficientai) ir 10 mėn. kitų 

išlaidų lėšas. Dalis aplinkos sąnaudų dengiama iš specialiųjų lėšų. Per 2019 m. pritraukta 72 600 Eur 

papildomų lėšų  tarptautiniams projektams įgyvendinti, 84,1 Eur rėmėjų lėšų, 0, 08 Eur  2 proc. nuo 

GPM (lentelė Nr. 1). 

 

2019 m. finansavimo analizė ir perspektyva (lentelė Nr. 1) 

 

Bendras lėšų poreikis 

 

 

 

2019 m. 

Savivaldybės biudžetas 249,0 

Valstybės biudžetas 773,5 

ES lėšos 72,6 

Tikslinis valstybės 

finansavimas 

7,8 

Tikslinis savivaldybės 

finansavimas 

22,7 

Gyventojų 2 proc. parama 0,8 

Fizinių ir juridinių asmenų 

parama 

84,1 
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6. SSGG analizė. 

 
 

STIPRYBĖS 
 

 

SILPNYBĖS 

1. Gimnazijos bendruomenė kuria 

geros, patikimos ir atviros gimnazijos įvaizdį.  

2. Mokiniai noriai renkasi gimnaziją 

dėl gero mikroklimato ir saugios, motyvaciją 

skatinančios aplinkos ir ugdymo  kokybės. 

3. Geri olimpiadų, konkursų ir 

egzaminų rezultatai.  

4. Efektyvus gabių ir iniciatyvių 

vaikų ugdymas. 

5. Emocinio, dvasinio, fizinio ir 

protinio intelekto ugdymas neformaliojo 

švietimo skyriuje ,,Sėkmės ir lyderystės 

mokykla“. 

6. Aktyvūs, reiklūs, skatinantys 

bendruomenę dirbti komandoje vadovai.  

7. Kvalifikuoti mokytojai. 

8. Estetiška, jauki, istorinį paveldą 

saugojanti ir vertinanti aplinka.  

9. Įdomi ir įvairiapusė neformaliojo 

švietimo  (renginiai,  būreliai) veikla. 

10. Ugdymo organizavimas VGTU, 

VDU laikinosiose grupėse. 

11. Aktyvi savivaldos institucijų, 

metodinės tarybos, NVO „Tėvų klubas“ veikla. 

12. Dėmesys STEAM dalykų 

mokymui. 

13. Išorinių edukacinių erdvių 

išnaudojimas (socialinė iniciatyva ,,Švietimas ir 

verslas inovacijų link“, VGTU platforma 

,,Ateities inžinerija“). 

1. Ugdymas organizuojamas 

dviejuose pastatuose.  

2. Gimnazija neturi higienos paso dėl mažo 

klasių ploto.  

3. Nėra aktų salės.  

4. Didelis gimnazijos patalpų 

(kabinetų) užimtumas.  

5. Tobulintina pamokos vadyba, 

bendravimo kultūra. 

6. Nedažnai naudojama skatinamojo 

vertinimo metodika. 

7. Mažai analizuojama, kaip mokytojų 

kvalifikacijos kėlimas padeda gerinti ugdymo 

kokybę. 

8. Tobulintinas mokinių individualios 

pažangos stebėjimas, fiksavimas, vertinimas. 

9. Kai kurių klasių mikroklimatas 

nesukelia teigiamų mokymosi nuostatų.  

10. Nepakankamai efektyviai 

išnaudojamos IT galimybės. 

          

 

 

 

  

GALIMYBĖS 
 

GRĖSMĖS 
 

1. Puoselėjant išskirtinę gimnazijos 

istoriją ir kultūros paveldą, formuoti teigiamą 

gimnazijos įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje ir 

užmegzti bendradarbiavimo ryšius su 

socialiniais partneriais, tapti gyvenamojo 

mikrorajono traukos centru.  

2. Bendradarbiaujant su Kėdainių 

kultūros ir neformaliojo švietimo įstaigomis, 

moksliniais tiriamaisiais institutais įvairinti 

ugdymo organizavimą.  

1. Rajono tarybos sprendimai dėl 

aptarnaujamų mikrorajonų riboja motyvuotų 

mokinių galimybes rinktis gimnaziją.  

2. Dėl prastėjančios demografinės 

padėties mažėja mokinių skaičius.  

3. Neskiriama pakankamai lėšų turto 

priežiūrai ir atnaujinimui. 

4. Nestabili švietimo politika. 

5. Mokinių orientacija į pažymius ir 

brandos egzaminų rezultatus, o ne į 

kompetencijas ir vertybes.  
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3. Dalyvaujant ES, šalies projektuose 

pritraukti lėšas, tobulinti žmogiškuosius 

išteklius, turtinti gimnazijos materialinę bazę.  

4. Bendradarbiaujant su Lietuvos 

aukštosiomis mokyklomis panaudoti jų 

materialinę bazę ir žmogiškuosius išteklius, 

siekiant geresnių akademinių pasiekimų ir 

rezultatų olimpiadose ir konkursuose.  

5. Plėtoti STEAM ugdymą 

gimnazinėse klasėse.  

6. Skatinti pasidalytosios lyderystės 

ugdymą, kolegialų grįžtamąjį ryšį. 

7.  Inicijuoti pastato, esančio 

Didžiojoje g. 62, statybą.  

8.  Efektyviai naudoti virtualias 

mokymo(si) erdves. 

9.    Efektyviai organizuoti neformaliojo 

švietimo skyriaus ,,Sėkmės ir lyderystės 

mokykla“ veiklą. 

10.    Šiuolaikiškiau organizuoti ugdymo 

procesą naujame priestate. 

6. Mokinių motyvacijos mokytis 

prastėjimas. 

7. Nepakankama tėvų atsakomybė už 

vaikų ugdymą(si) ir elgesį. 

8. Dėl didelių darbo krūvių žemėjantis 

mokinių ir mokytojų sveikatos indeksas.  

9. Nuolat didėjantis mokytojų amžiaus 

vidurkis. 

10. Pedagoginių  darbuotojų 

motyvacijos ir iniciatyvumo lygio kritimas. 

 

            

7. 2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos 2020 m. tobulinimui 

 

 Skatinti asmenybės tapsmą. Ugdyti socialumą ir pakantumą kitokiems (1.1.1. rodiklis). 

 Organizuoti mokymą(si) virtualioje aplinkoje. IKT panaudojimo įvairiapusiškumas ir 

tikslingumas (3.2.2. rodiklis) 

 

III SKYRIUS 

2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Prioritetas. Visapusiška asmenybės ūgtis saugioje ir inovatyvioje edukacinėje aplinkoje 

9. Pirmas tikslas. Siekti kokybiško ugdymo(si) kiekvieno mokinio pažangai.  

         10. Uždaviniai: 
         10.1. Sutelkti mokytojus mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo pamokoje 

tobulinimui.  

        10.2. Teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą, gebėjimus įtraukiant 

ir mokinio tėvus. 

         10.3. Stiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas teikiant 

pagalbą kolegai, mokiniui ir šeimai. 

11. Antras tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką, leidžiančią 

ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam bendruomenės gyvenimui, vadovaujantis asmenybės 

ūgties ir pasidalytosios lyderystės principais. 

12. Uždaviniai: 

12.1. Skatinti STEAM ir kitas ugdymo inovacijas, bendradarbiaujant su tėvais  ir socialiniais 

partneriais. 

12. 2. Stiprinti ugdymo(si) bazę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus ir veiksmingai 

naudoti ją ugdymo procese. 

12.3. Ugdyti socialiai aktyvius, sąmoningus piliečius.  

12.4. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis rengimosi šeimai ir karjerai kompetencijas.  
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IV SKYRIUS 

 2020 M. VEIKLOS PLANO TARPINIAI ĮSIVERTINIMAI 

 

 

13. Mokytojų tarybos, administracijos posėdžiai: 

M
o
k

y
to

jų
  
ta

ry
b

o
s 

p
o
sė

d
ži

a
i 

Tema  Laikas Atsakingas 

  2019 m. gimnazijos veiklos plano sėkmingumo 

įgyvendinimo analizė. 

 sauso mėn. 

 

 

 

V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė, 

R. Borodičienė, 

I. Zdanavičienė, 

L. Janonienė, 

L. Žukauskienė, 

A. Praškevičienė. 

2019 m. gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. 

Direktoriaus veiklos ataskaita. 

 

sausio mėn. V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė, 

R. Borodičienė, 

I. Zdanavičienė, 

A. Jakštienė, 

Z. Rosteikienė. 

 

2019–2020 m. m. I  pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimas. Kvalifikacijos kėlimo ir patirties sklaidos 

ataskaitos už 2019 m., 2020 m. gimnazijos veiklos plano 

aptarimas. 

sausio mėn. V. Liutkienė 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

4-ųjų klasių gimnazistų II pusmečio rezultatai, papildomi 

darbai. 

gegužės 

mėn. 

V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė, 

klasių vadovai. 

2020–2021 m. m. ugdymo plano projekto aptarimas. II 

pusmečio ir visų mokslo metų  ugdymo(si) rezultatų 

aptarimas. STEAM modelio diegimas, naujausių veiklų 

rezultatai (,,Ateities inžinerija“, veiklos su AB ,,Lifosa“, 

ir kt.). 

birželio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė, 

darbo grupė. 

2020–2021 mokslo metų švietimo veiklos prioritetai ir 

svarbiausios veiklos kryptys. PUPP, MBE ir VBE 

rezultatų aptarimas. 

rugpjūčio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

Skaitmeninių technologijų naudojimo ugdymo procese, 

valdyme ir administravime efektyvumas. 

lapkričio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

2020 m.  veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų ir 2020 

m. veiklos planų įgyvendinimo sėkmingumo rezultatai.  

gruodžio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė. 

Iš
p

lė
st

in
ia

i 

a
d

m
in

is
tr

a
ci

j

o
s 

p
a
si

ta
ri

m
a
i 

             

Mokyklinės dokumentacijos tvarkymas (mokinių 

dokumentai, dienynas, metodinių grupių dokumentai ir 

kt.). 2020 m. sąmatos projekto aptarimas. 

vasario 

mėn. 

Administracija. 

Klasės vadovo vaidmuo kuriant mokinių, mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimo kultūrą. 

kovo mėn.  
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Gimnazijos etikos kodekso ir klasių etikos kodeksų 

projektų, gimnazijos nuostatų  pristatymas. 

balandžio 

mėn. 

 

2019–2020 m. m. ugdymo plano įgyvendinimo aptarimas. 

Olimpiadų rezultatų aptarimas. 

gegužės 

mėn. 

 

Dokumentacijos tvarkymas (mokinių dokumentai, 

dienynas, metodinių grupių dokumentai ir kt.). 

birželio 

mėn. 

 

 Dokumentacijos tvarkymas (mokinių dokumentai, 

dienynas, metodinių grupių dokumentai ir kt.) 

rugsėjo 

mėn. 

 

Veiksniai, leidžiantys patirti mokymosi džiaugsmą. 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo 

pamokoje tobulinimo pokyčiai. 

spalio mėn.  

   



V SKYRIUS 

VEIKLOS 

                  1 tikslas. Siekti kokybiško ugdymo(si) kiekvieno mokinio pažangai. 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas  Data  Vykdytojai  Reikalin

gos lėšos  

Laukiami rezultatai  

1 uždavinys.  Sutelkti mokytojus mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo pamokoje tobulinimui.  

1. Situacijos analizė/ veiklos planavimas 

 

sausio mėn. A. 

Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Tikslingai suplanuota veikla padės sėkmingai 

organizuoti ugdymą karjerai gimnazijoje.  

2. Taikomų mokinio individualios pažangos 

ir pasiekimų gerinimo metodų analizė 

sausio mėn. 

vasario mėn. 

MIP darbo 

grupė 

 Fokus grupėse atlikta mokytojų apklausa apie 

dalykų pamokose naudojamus MIP stebėjimo ir 

fiksavimo būdus ir metodus. Įvertinta esama 

MIP įgyvendinimo pamokose situacija ir 

pasiūlytos konkrečios mokytojų idėjos MIP 

efektyvinimui. 

MIP darbo grupės nariai domisi kitų mokyklų 

sėkmingomis mokinio individualios pažangos 

siekimo patirtimis jas aptaria. Teikia siūlymus 

gimnazijos MIP modelio tobulinimui. 

3. Mokytojų sutelkimas dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

apie virtualių aplinkų bei IKT naudojimą 

vertinimui ir įsivertinimui pamokoje: 

- kvalifikacijos poreikių aptarimas; 

- seminarų, mokymų organizavimas apie 

virtualių aplinkų bei IKT įrankių 

naudojimą vertinimui ir įsivertinimui 

pamokoje 

 

 

 

 

vasario mėn. 

kovo mėn. 

metodinė taryba  

 

 

 

 

600 Eur 

Nustatyti kvalifikacijos poreikiai, parengtas 

kvalifikacijos tobulinimo apie virtualių aplinkų 

bei IKT panaudojimą vertinimui ir įsivertinimui 

pamokoje planas. Ne mažiau nei 80 proc. 

mokytojų dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose apie IKT panaudojimą. Atsiranda 

galimybė pasimokyti iš kolegų patirties ir 

„pasimatuoti“ naujus metodus, skatinama 

mokytojų saviugda, kūrybiškumas ir lyderystė. 

Mokytojai laiku ieško tinkamų sprendimų: 

pritaikyti tinkamus ugdymo metodus, 

kolegialiai mokytis. Gerėja mokymosi kokybė. 
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4.  MIP grupės susirinkimų 

organizavimas 

vasario 

mėn. 

balandžio 

mėn. 

birželio 

mėn. 

rugsėjo 

mėn. 

MIP darbo 

grupė 

 Įvyko visi grupės susirinkimai.  Juose svarstytas MIP modelio įgyvendinimo 

aprašas, atliktas ir aptartas MIP modelio įgyvendinimo efektyvumo tyrimas. 

Išsiaiškinti ir nusistatyti MIP modelio sėkmingo įgyvendinimo kriterijai.  

5. Pamokų stebėjimas ir 

aptarimas pagal 

numatytus pamokos 

tobulinimo aspektus: 

- savalaikė pagalba 

mokiniams; 

- mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas; 

- aktyviųjų metodų 

taikymas pamokoje, 

veiklos, nukreiptos į 

aktyvų ir patirtinį 

mokymąsi organizavimas;  

- ugdymo 

individualizavimas ir 

diferencijavimas; 

- mokinio asmeninė 

pažanga; 

 

 

vasario–

gegužės  

mėn. 

 

 

spalio 

mėn. 

lapkričio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 

 Įvertinta ir aptarta stebėtų pamokų kokybė. Konsultuoti kuruojamų dalykų 

mokytojai, teikta profesinė ir metodinė pagalba. Vykdyta grįžtamoji 

stebėsena. Rinkti ir sisteminti duomenys apie ugdymo proceso būklę, kaitą ir 

strateginių gimnazijos tikslų bei uždavinių įgyvendinimą. 
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- IKT veiksmingas 

naudojimas; 

- vertinimas ir 

įsivertinimas, grįžtamojo 

ryšio informacijos 

panaudojimas ugdymui 

tobulinti 

6. Profesinio konsultavimo 

veiklos įsivertinimas ir 

rekomendacijų veiklai 

tobulinti parengimas 

kovo mėn. MKC grupė  Įsivertintas profesinio konsultavimo veiksmingumas, susitarta dėl priemonių 

veiklai tobulinti. 

7. Mokytojų veiklos stebint 

individualią pažangą 

pamokoje  koordinavimas  

kovo mėn. MIP darbo 

grupė, 

mokytojai 

 MIP grupė, išanalizavusi mokinio individualios pažangos įvairias patirtis ir 

įvertinusi bendruomenės siūlymus, parengė rekomendacijas dalykų mokytojų 

metodinėms grupėms dėl mokinių individualios pažangos pamokose 

stebėjimo galimybių ir MIP įgyvendinimo pamokose sistemų sukūrimo. 

Metodinėse grupėse mokytojai parengė dalykų MIP stebėjimo pamokose 

sistemas. 

8. Tėvų atstovų 

dalyvavimas bendrose 

diskusijose su mokytojais, 

mokiniais ir gimnazijos 

administracija apie 

priemones efektyvesniam 

kiekvieno mokinio 

ugdymui(si)  

kovo–

balandžio 

mėn. 

D. 

Kupčinskienė, 

tėvų klubo 

aktyvas 

 Tėvai įtraukti į pagalbos mokiniui teikimą jo ugdymo(si) procese, 

atsižvelgiant į jo pažangą ir gebėjimus 

9. Pamokos vadybos 

gerinimas: 

- virtualių aplinkų bei IKT 

naudojimo patirties 

mokinių pažangos 

vertinimui bei 

įsivertinimui stebėtose 

 

 

kovo–

balandžio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 

 

 

 

 Parengtas atvirų pamokų tvarkaraštis, mokytojai įtraukti į pamokos 

tobulinimo analizę. Pagal susitarimą metodinių grupių nariai stebi po 2 

kolegų pamokas. Ne mažiau nei 80 proc. mokytojų pamokose išbandė ir 

naudoja IKT programas vertinimui ir mokinių įsivertinimui. Veikla 

pamokose nukreipta į mokinio gebėjimus atitinkančias mokymosi 

strategijas. 
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atvirose pamokose 

apibendrinimas; 

- susitarimų veiklai 

tobulinti priėmimas 

10. Mokinių mokymosi 

krūvių reguliavimo 

tvarkos laikymasis 

balandžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Įvertinta, kaip gerinant pamokos organizavimo kokybę, sudaromos sąlygos 

mokiniui kuo daugiau išmokti pamokoje. Teiktos rekomendacijos. 

11. MIP modelio aprašo 

koregavimas ir plėtojimas 

gegužės 

mėn. 

MIP  darbo 

grupė 

 Koreguotas gimnazijos MIP modelio įgyvendinimo aprašas. Jis aptartas su 

bendruomene. Modelis taikomas visose 1–4 klasėse. Visi mokytojai 

dalyvauja MIP modelio įgyvendinime: nustato mokėjimo mokytis 

kompetencijos lygį, taiko mokinio individualios pažangos stebėjimo 

pamokoje sistemą, padeda mokiniui išsikelti asmeninės pažangos tikslus.   

Visi klasės vadovai organizuoja klasės valandėles, skirtas  mokinių 

individualiai pažangai planuoti ir įsivertinti. Rodiklio „Su manimi aptariamos 

mokymosi sėkmės“ įvertinimas siekia ne mažiau kaip 2.8 balo. 60 proc. 

mokinių geba išsikelti mokymosi tikslus, planuoti ir organizuoti mokymąsi, 

įsivertinti ir apmąstyti pažangą. 

12. Profesinis veiklinimas 

gimnazijoje:  

- tėvų dienos „Šok į tėvų 

klumpes“ organizavimas 

gegužės 

mėn. 

klasių vadovai 100 

Eur 

Ne mažiau kaip 65 proc. gimnazistų lankėsi tėvų darbovietėse. 

13. 

 

Geriausių rezultatų 

pasiekusių moksle, sporte, 

menuose ir aktyviausių 

mokinių, inovatyvių 

mokytojų 

skatinimas(apdovanojimai 

gimnazijos „Garbės 

dienos“ šventėje 

gegužės–

birželio 

mėn. 

D. 

Kupčinskienė 

tėvų klubo 

aktyvas 

300-

500 

eurų 

Skirtos personalinės premijos mokiniams, pasiekusiems geriausių rezultatų  

mokslo, meno, sporto srityse ir aktyviems bendruomenės nariams, 

inovatyviems mokytojams 
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14. Tyrimo „Virtualių aplinkų 

bei IKT naudojimo 

vertinimui ir įsivertinimui 

pamokoje“ organizavimas 

spalio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 

 Vykdytas grįžtamasis ryšys siekiant išsiaiškinti skaitmeninių technologijų 

naudojimo ugdymo procese veiksmingumą ir pokyčius. 

15.  Metodinės dirbtuvės 

mokytojams „Virtualios 

mokymosi aplinkos“ 

organizavimas.  

spalio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 

 Mokytojai pristato savo naudojamas virtualias aplinkas, dalinasi patirtimi. 

16.  Veiklos, skirtos, sutelkti 

mokytojus mokinių 

individualios pažangos 

stebėjimo ir vertinimo 

pamokoje tobulinimui, 

įsivertinimas 

gruodžio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos planavimo susitarimai, pagrįsti 

veiklos apmąstymu ir įsivertinimu. 

17.  Uždavinio įgyvendinimo 

sėkmingumo įsivertinimas 

gruodžio 

mėn. 

MKC grupė  Atlikta uždavinio įgyvendinimo sėkmingumo analizė, numatyta tąsa kitiems 

metams. 

18.  Profesinio informavimo 

gimnazijoje vykdymas:  

- susitikimų su universitetų 

atstovais organizavimas; 

- sėkmės istorijų „Studentai 

mokiniams“ sklaidos 

organizavimas; 

- karjeros informacijos 

gimnazijos tinklapyje, 

facebook svetainėje, MKC 

stende „Tavo karjera“ 

sklaida; 

- informacijos apie 

populiariausias Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos 

abiturientų profesijas ir 

 

visus 

metus 

 

balandžio  

mėn. 

 

visus 

metus 

 

 

rugsėjo 

mėn. 

 

A. 

Krasauskienė, 

MKC grupė 

R. Burbaitė- 

Virkutė.  

 

 

 

50 

eur 

 

50 

Eur 

Ne mažiau negu 90 proc. mokinių informuoti apie aukštąsias mokyklas, jų 

programas ir studijų galimybes. Mokiniai praplėtė žinias apie profesijas, 

mokymosi galimybes, darbo pasaulį, jo tendencijas, plėtė kitas ugdymo 

karjerai kompetencijas.  
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studijų programas 

rinkimas 

19.  Klasių vadovų ir 

mokytojų veiklos, 

vykdant „Ugdymo 

karjeros“ programą, 

koordinavimas: 

-  klasių vadovų kuravimas, 

vedant profesinio 

orientavimo klasės 

valandėles 

- dalykų mokytojų 

konsultavimas, 

integruojant programą  į 

ugdymo/mokymo sritis ir 

dalykų turinį 

visus 

metus 

A. 

Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Ugdymo karjerai programa integruota į ugdymo/mokymo sritis, dalykų 

turinį ir klasės valandėles. 

20. Bendradarbiavimas  su 

socialiniais partneriais  

 

visus 

metus 

A. 

Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Mokiniai įgijo naujų žinių, sužinojo aktualiausią ir naujausią informaciją 

apie įmonių ir įstaigų struktūrą ir veiklą.  

21.  Pasidalinimas gerąja 

patirtimi su kitų mokyklų 

ugdymo karjerai grupių 

nariais, karjeros 

koordinatoriais ir kitais 

specialistais.  

Dalyvavimas 

organizuojamuose 

renginiuose ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose 

visus 

metus 

A. 

Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Pakelta kvalifikacija, įgytos naujos žinios, susipažinta su naujais veiklos 

metodais  

 



17 
 

22.  Profesinis konsultavimas 

gimnazijoje:  

- individualių konsultacijų 

mokiniams ir jų tėvams 

profesijos pasirinkimo 

klausimais organizavimas; 

- individualių konsultacijų 

„Ugdymo turinio ir 

karjeros pasirinkimo 

dermė“ organizavimas; 

- karjeros ugdymo 

užsiėmimų 2 klasių 

mokiniams  

organizavimas;  

- išvykų į labiausiai 

mokinių pageidaujamas 

aukštąsias mokyklas (VU, 

ISM, LMTA, KTU) 

organizavimas 

 

visus 

metus 

 

kovo mėn. 

 

lapkričio 

mėn. 

 

vasario–

balandžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

2 klasių 

vadovai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau negu 50 proc. mokinių buvo konsultuoti dėl profesijos pasirinkimo 

ir ateities studijų. 

2 uždavinys.  Teikti mokymosi pagalbą atsižvelgiant į mokinio padarytą pažangą, gebėjimus įtraukiant ir mokinio tėvus. 

 

1. Konsultacinio centro 

veiklos stebėsena 

kovo–

gegužės 

mėn. 

spalio–

gruodžio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Įvertinta centro veikla, teiktos rekomendacijos veiklai tobulinti. 

 

2. Metodinių grupių 

sutelkimas ugdymo 

turinio pritaikymui 

skirtingų poreikių 

mokiniams: 

- dalykų modulių, 

neformaliojo švietimo 

balandžio 

mėn. 

 

 

visus 

metus 

metodinė 

taryba 

 Plečiasi vidurinio ugdymo programos mokinių pasirinkimo galimybės. 

Rengiamos naujų pasirenkamųjų dalykų, modulių programos atsižvelgiant į 

VBE,  olimpiadų, konkursų rezultatus, mokymosi pasiekimus. Patobulinta 

gabių mokinių atradimo ir ugdymo sistema. Rodiklio „Per pamokas aš turiu 

galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ įvertinimas – ne mažiau 

kaip 2.8. 
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programų pasiūlos 

parengimas;  

- skirtingo sunkumo 

užduočių aplankų kūrimas 

ir dalijimasis su 

kolegomis; 

- dalykų mokyklinių 

olimpiadų, konkursų 

organizavimo 

koordinavimas; 

- bandomųjų brandos 

egzaminų organizavimo 

koordinavimas ir rezultatų 

aptarimas; 

- ugdymo turinio 

koregavimas atsižvelgiant 

į VBE,  olimpiadų, 

konkursų rezultatus. 

Priemonių, skirtų mokinių  

pasiekimams gerinti, 

aptartis; 

- mokytis padedančio 

vertinimo principų 

aptarimas ir mokytojų 

vertinimo sistemų aptartis 

lapkričio, 

gruodžio 

mėn. 

kovo–

balandžio 

mėn. 

balandžio 

mėn. 

birželio 

mėn. 

Išbandyta sistema, leidžianti analizuoti mokinių pasiekimus, gimnazijos 

pridėtinę vertę ir jais grįsti vadybinius sprendimus. Planuodami mokinių 

vertinimą mokytojai taiko mokytis padedančio vertinimo principus. 

3. Mokymosi pagalbos 

mokiniui organizavimo 

stebėsena 

balandžio–

spalio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

metodinė 

taryba 

 Įvertinta ir konsultuoti mokytojai, kaip veiksmingai padėti mokiniui 

mokytis, įveikiant jam identifikuotus mokymosi sunkumus, užtikrinti 

veiksmingą gabiųjų mokinių ugdymąsi, kaip į pagalbos mokiniui sistemą 

įtraukiami tėvai. 
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4. Apskritojo stalo 

diskusijos „Kas stiprina 

motyvaciją mokytis?“ su 

savivaldos institucijomis, 

tėvais organizavimas 

gegužės 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

metodinė 

taryba 

30 

Eur 

Formuojama dialogo kultūra. Aptarti veiksniai, sąlygojantys mokinio 

motyvaciją mokytis, su tėvais aptartos jų galimybės įsitraukti į pagalbą 

mokantis. 

5. Diagnostinių testų, 

specialiųjų gebėjimų 

testų, bandomųjų brandos 

egzaminų rezultatų 

analizė. 

Brandos egzaminų, 

PUPP, olimpiadų, 

konkursų rezultatų analizė 

gegužės, 

rugsėjo 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

metodinė 

taryba 

 Įvertinti ugdymo turinio pritaikymo įvairių gebėjimų mokiniams rezultatai. 

Vertinti mokinių įgūdžiai, gebėjimai, pasiekimai. 

6. „Konsultacinio centro“ 

veiklos aptartis 

birželio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

metodinė 

taryba 

 Aptartas „Konsultacinio centro“ veiklos veiksmingumas, parengtos 

rekomendacijos gimnazijos ugdymo plano rengimo grupei dėl valandų 

skyrimo, veiklos organizavimo. 

7. Gabių ir turinčių 

mokymosi spragų 

mokinių pagalbos 

ugdomojo konsultavimo  

modelio kūrimas 

  

birželio 

mėn. 

MIP darbo 

grupė 

 Sukurtas gabių ir turinčių mokymosi spragų mokinių mokymosi pagalbos ir 

ugdomojo konsultavimo modelio projektas, jis aptartas su bendruomene. 

Pradedamas įgyvendinti nuo 2019–2020 m. m. pradžios. 
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8. Vidurinio  ir pagrindinio 

ugdymo  dalykų ilgalaikių  

planų, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių 

programų, neformaliojo 

vaikų švietimo programų, 

neformaliojo švietimo  

skyriaus „Sėkmės ir 

lyderystės mokykla“ 

programų parengimo 

kokybės įvertinimas 

birželio, 

rugpjūčio   

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

G. Kaupienė, 

dalykų 

mokytojai  

 Parengti ilgalaikiai dalykų  planai ir programos, atitinkančios naują ugdymo 

turinį, atspindinčios dalykų  integraciją ir įvairių gebėjimų, poreikių vaikų 

ugdymą. 

9. Konsultacijų centro 

įsteigimas 

rugsėjo 

mėn. 

 

 

MIP darbo 

grupė 

 Parengtas „Konsultacijų centro“ veiklos grafikas. Mokiniai, turintys 

mokymosi spragų, lanko konsultacijas. 

11. Veiklos, teikiančios 

mokymosi pagalbą 

atsižvelgiant į mokinio 

padarytą pažangą, 

gebėjimus, įtraukiant ir 

mokinio tėvus, 

reflektavimas 

gruodžio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos planavimo susitarimai, pagrįsti 

veiklos apmąstymu ir įsivertinimu. 

12. Tikslo ir uždavinių  

įgyvendinimo 

sėkmingumo analizė 

gruodžio 

mėn. 

MIP darbo 

grupė 

 Įvertintas MIP grupės veiklos plano 1 tikslo įgyvendinimo sėkmingumas. 

Numatytos priemonės veiklai tobulinti. 

13. Programos „Mokinys 

mokiniui“ koordinavimas 

visus 

metus 

metodinė 

taryba 

 

 Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių, ieškoma naujų metodų, 

skatinama mokinių lyderystė. Gerėja mokymosi kokybė. 
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14. Gabių vaikų ugdymo 

organizavimas  

visus 

metus 

metodinė 

taryba 

 Efektyvintas  gabių vaikų ugdymas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį 

mokinių ugdymo(si) poreikiams. Mokiniai ugdėsi netradicinėse erdvėse. 3-4 

mokiniai dalyvavo respublikinėse olimpiadose ir konkursuose. Gerų 

rezultatų pasiekę mokiniai ir juos ruošę mokytojai  buvo skatinami. 

15. Savalaikės pagalbos 

teikimo įvairių gebėjimų 

mokiniams stebėsena 

visus 

metus 

  Stiprinamas mokytojų ir mokinių  dialogas siekiant užtikrinti savalaikę 

mokymosi pagalbą. Vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiomis programomis nustatytos  įvairių gebėjimų mokinių grupės, 

kurioms reikia mokymosi pagalbos. Išsiaiškinamos priežastys, kodėl  

mokinys nedaro pažangos. MIP darbo grupėje vertinamas teikiamos 

pagalbos tikslingumas ir teikiami siūlymai. 

16. Programų ir ilgalaikių 

planų įgyvendinimo, 

neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimo 

stebėsena 

visus 

metus 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

darbo grupė 

 Įvertintas programų ir ilgalaikių planų įgyvendinimas, mokinių 

atsakomybės, savarankiškumo, saviraiškos, iniciatyvumo, komandinio darbo 

įgūdžių  ugdymas.  

17. Ugdymo proceso 

stebėjimas pagal  

kuruojamus dalykus ir 

mėnesio veiklos planus 

įvertinant mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimą ir įsivertinimą, 

asmeninės pažangos 

matavimą. 

Ugdymo proceso 

stebėjimas neformaliojo 

švietimo  skyriaus 

visus 

metus 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

mokytojai, 

G. Kaupienė 

 Diagnozuota mokytojų ir specialistų darbo kokybė, nustatytas mokinių 

ugdymo turinio įsisavinimo lygis ir trūkumai. Konsultuoti kuruojamų dalykų 

mokytojai, teikta profesinė ir metodinė pagalba. Sukaupta informacija 

administracijos pasitarimui „Veiksniai, darantys įtaką, džiaugsmui mokytis. 

Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo pamokoje 

tobulinimo pokyčiai“. 
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„Sėkmės ir lyderystės 

mokykla“ 

 3 uždavinys. Stiprinti mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas teikiant pagalbą kolegai, mokiniui ir šeimai. 

1. Tėvų susirinkimų, 

konsultacijos dienų 

efektyvumo, 

organizavimo įvertinimas 

ir aptartis 

sausio, 

balandžio  

rugsėjo, 

spalio, 

gruodžio  

mėn. 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Aptartas tėvų dalyvavimas tėvų susirinkimuose, lankymasis konsultacijų 

dienose. Įvertinti apsiliepimai apie tėvų informavimo, švietimo renginių 

organizavimą. Numatytos efektyvesnės bendravimo su tėvais priemonės. 

2. Seminaro „Dalykų 

integravimas, ugdymo 

personalizavimas, 

atsižvelgiant į 

individualius mokinių 

poreikius STEAM 

ugdymo kontekste“ 

kovo mėn. A. 

Krasauskienė 

600 

Eur 

Ne mažiau kaip 80 proc. mokytojų patobulino STEAM ugdymo 

kompetencijas, įgūdžius taikė organizuodami ugdymo procesą.  

3. Konferencijos šalies 

pedagogams 

organizavimas 

balandžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

300 

Eur 

Metodinės-praktinės konferencijos metu bus pasidalinta patirtimi ir 

patobulintos kompetencijos, kaip stiprinant STEAM ugdymą siekti 

aukštesnių mokinių ugdymosi rezultatų. Keistasi patirtimi su kitomis 

STEAM mokyklomis. 

4. Klasių vadovų veiklos, 

įtraukiant tėvus į klasės 

bendruomenės veiklą, 

stebėsena ir aptartis 

balandžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Įvertinta ir aptarta klasių vadovų darbo  su tėvais formos, rezultatyvumas, 

galimybės. 

5 Mokytojų, grįžusių iš 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių ir vykdžiusių 

gautos informacijos 

sklaidą, suvestinės 

rengimas 

gegužės 

mėn., 

gruodžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Išsiaiškinta kiek mokytojų dalinasi žiniomis ir atlieka sklaidą. 
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6. Gimnazijos mokytojų 

veiklos ir kompetencijų 

įsivertinimas ir vertinimo 

formos koregavimas 

 

birželio 

mėn. 

 

 

metodinė 

taryba 

 

 

 

 Susitarta dėl formos ir metodų. Mokytojai kasmet reflektuoja savo 

pedagoginę veiklą, numato tobulintinas profesines sritis. Didėja 

pasitikėjimas savo profesiniu pasirengimu. 100 proc. mokytojų dalyvauja 

metų pokalbiuose. Juose analizuota mokytojo veikla ir mokinių pasiekimai, 

numatytos individualios priemonės, kaip gerinti mokinių pasiekimus.  

7 Mokytojų savianalizės ir 

veiklos tobulinimo anketų 

aptarimas. Išvados dėl 

veiklos ir turimos 

kvalifikacinės kategorijos 

pateikimas  

birželio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Analizuoti kuruojamų mokytojų veiklos dokumentai, vesti pokalbiai, teiktos 

rekomendacijos veiklai tobulinti. 

8. Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio organizavimo 

proceso efektyvumo 

stebėsena ir įvertinimas 

birželio  

mėn. 

gruodžio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

metodinė 

taryba 

 Įvertintas mokytojų bendradarbiavimas, patirties sklaida. Inicijuoti pokyčiai 

gimnazijoje, skatinant pasidalytąją lyderystę. 

9. Mokinių asmens 

duomenų, saugaus elgesio 

ir kitų instruktažų 

vykdymo, elektroninio 

dienyno pildymo patikros 

vykdymas. 

rugsėjo,  

birželio 

mėn. 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė 

 Aptartas dokumentacijos tvarkymas. Teiktos rekomendacijos mokytojams. 

Vykdyta grįžtamoji priežiūra. 

10. Kolegialaus grįžtamojo 

ryšio sistemos 

įgyvendinimas: 

- seminaruose ir 

mokymuose įgytų žinių 

mainai; 

- veiklos „Renkuosi 

mokytoją–kolegą“ 

vykdymas; 

visus 

metus 

 

visus 

metus 

 

balandžio 

mėn. 

 

 

metodinė 

taryba 

 

 

 

 Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, atsiranda galimybė pasimokyti iš 

kolegų patirties (geros ir blogos) ir „pasimatuoti“ naujus metodus, skatinama 

mokytojų saviugda, kūrybiškumas ir lyderystė. Mokytojai laiku ieško 

tinkamų sprendimų: pritaikyti tinkamus ugdymo metodus, kolegialiai 

mokytis. Gerėja mokymosi kokybė. Per kolegialaus mokymosi formą 

mokytojai tobulina savo kompetencijas 

Įgalinta mokinių lyderystė. Aktualizuoti mokinių ir mokytojų lūkesčiai. 

Mokinių ir mokytojų bendradarbiavimas sudarė sąlygas planuoti pokyčius. 
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- mokytojų ir mokinių 

forumo „Šiuolaikiška 

pamoka, vertinimas ir 

metodai“ organizavimas; 

- Metodinės tarybos ir 

vidaus veiklos kokybės 

vertinimo grupės 

bendradarbiavimo 

organizavimas 

 

 

visus 

metus 

11. Komandinio darbo 

sistemos tobulinimas: 

- efektyvus problemų 

sprendimas dirbant 

įvairiose gimnazijos darbo 

grupėse; 

- įtraukti tėvus į klasės 

veiklas; 

- veiklų pristatymas atvirų 

durų dienoje būsimiems 

pirmokams; 

- veiklų organizavimas 

projekto „Tyrėjų naktis 

2020“ metu 

visus 

metus 

 

 

sausio 

mėn. 

 

 

rugsėjo 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 

 Mokytojai efektyviai sprendžia problemas dirbdami ilgalaikėse  ir 

trumpalaikėms užduotims atlikti suformuotose laikinose darbo grupėse.  

Tėvai įtraukti į klasės, kurioje mokosi jų vaikai, veiklą. Tai padėjo 

efektyviau spręsti konkrečios klasės problemas, aptarti aktualius klausimus. 

Aktyvioje klasės gyvenimo veikoje dalyvavo apie 10 % tėvų. 

Pristatomos gimnazijos kultūrą ir savitumą atskleidžiančios veiklos, didėja 

mokinių motyvacija mokytis gimnazijoje.  

Mokytojai ieško tinkamų sprendimų, kaip pritaikyti tinkamus ugdymo 

metodus, kolegialiai mokytis. Gerėja mokymosi kokybė.   

12. Veiklos, stiprinančios 

mokytojų ir švietimo 

pagalbos mokiniui 

specialistų kompetencijas 

teikiant pagalbą kolegai, 

mokiniui, šeimai, 

įsivertinimas 

gruodžio 

mėn. 

metodinė 

taryba 

 Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos planavimo susitarimai, pagrįsti 

veiklos apmąstymu ir įsivertinimu. 

13. Veiklos, skirtos stiprinti 

mokytojų STEAM 

ugdymo kompetencijas, 

įsivertinimas 

gruodžio 

mėn. 

STEAM darbo 

grupė 

 Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos planavimo susitarimai, pagrįsti 

veiklos apmąstymu ir įsivertinimu. 
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14. Mokytojų skatinimas 

dalyvauti projektuose,  

seminaruose, 

nuotoliniuose kursuose 

visus 

metus 

STEAM 

dalykų 

mokytojai, kiti 

pedagogai  

 

300 

Eur 

60 proc. pedagogų patobulino ar įgijo kompetencijų, reikalingų STEAM 

ugdymui stiprinti. 

15. STEAM dalykų mokytojų 

patirties sklaida šalies 

pedagogams: 

- dalinimasis gerąja 

patirtimi STEM School 

Label aplinkoje; 

- Ugdymo sode;  

- kitose mokymosi 

aplinkose 

visus 

metus 

STEAM 

dalykų 

mokytojai 

 Ne mažiau kaip 70 proc. mokytojų dalinosi savo patirtimi STEM mokyklos 

ženklo portale, naudojosi kitose mokymosi aplinkose esančia informacija 

bei talpino savo patirtį. 

16. Individualus klasių 

supažindinimas su 

informaciniais ištekliais, 

informacijos srautų 

valdymo, tvarkymo 

būdais ir bibliografinio 

raštingumo pagrindais. 

Skaitytojų mokymas 

savarankiškai susirasti 

reikalingą informacijos 

šaltinį gimnazijos ir šalies 

bibliotekų elektroniniuose 

kataloguose 

 

visus 

metus 

pagal 

poreikį 

J. Kišonaitė, 

R. Burbaitė-

Virkutė 

 Gimnazistai mokosi savarankiškai susirasti reikalingą informacijos šaltinį 

bibliotekoje; geba naudotis elektroniniais katalogais.  

Mokosi atsirinkti, įvertinti, sisteminti rastą informaciją. 

Geba sudaryti naudotos literatūros sąrašą rengdami referatus, projektus ir kt. 

rašto darbus. 

Mokiniai gauna kvalifikuotą pagalbą rinkdamiesi lektūrą mokslui ir 

laisvalaikiui. 
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17. Gimnazistų 

supažindinimas su 

gimnazijos bibliotekos 

elektroninio katalogo 

MOBIS privalumais ir 

mokymas juo naudotis.  

Mokymas naudotis 

bibliotekos parengta 

MOBIS atmintine 

visus 

metus 

pagal 

poreikį 

R. Burbaitė-

Virkutė,  

J. Kišonaitė 

 

 Mokiniai nuotoliniu būdu gali naudotis bibliotekos fondu, rezervuoti 

leidinius, efektyviau organizuoti savo veiklą. 

18. Dalyvavimas MKC 

veikloje: gimnazistų 

pasirinktų profesijų 

analizė, aktualios 

medžiagos 

komplektavimas ir 

sklaida, profesinio 

rengimo valandėlės, MKC 

medžiagos atnaujinimas 

mokyklos svetainėje 

visus 

metus 

R. Burbaitė-

Virkutė 

 Skaitykloje ir mokyklos svetainėje nuolat atnaujinama medžiaga apie 

karjeros galimybes. 

Išleisti keli MKC stendai, supažindinantys mokinius su aukštųjų mokyklų 

pasiūlymais, stojimų statistiniais duomenimis, aktualia literatūra ir kt. 

19. Metodinės pagalbos  

teikimas mokytojams: 

- ketinantiems atestuotis; 

- dirbantiems gimnazijoje 

pirmus metus; 

- jauniems specialistams; 

-  kuruojamų dalykų 

mokytojams 

visus 

metus 

A. 

Krasauskienė, 

V. 

Sakalauskienė, 

metodinė 

taryba 

 Aptarta mokytojų pedagoginė veikla. Teiktos konsultacijos ir 

rekomendacijos ugdymo kokybei siekti. Parengti mokytojų atestacijos 

dokumentai įgyti aukštesnę kvalifikaciją. Numatytos kvalifikacijos 

tobulinimo sritys. 

20. Stebėsenos tarpiniams 

gimnazijos veiklos 

įsivertinimams vykdymas, 

duomenų analizė, 

sisteminimas, 

visus 

metus 

V. Liutkienė, 

A. 

Krasauskienė,  

V. 

Sakalauskienė,  

 Organizuoti tarpiniai veiklos plano įgyvendinimo įsivertinimai. Įsivertintas 

mokytojų bendradarbiavimas. Parengtos rekomendacijos veiklai tobulinti.. 

Nuolat stebėta, kaip įgyvendinami priimti nutarimai, likviduojami surasti 

trūkumai. 
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2 tikslas. Kurti saugią, sveiką, partneryste grįstą ugdymosi aplinką, leidžiančią ugdyti vertybines nuostatas saviraiškiam bendruomenės gyvenimui, 

vadovaujantis asmenybės ūgties ir pasidalytosios lyderystės principais 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Reikalin

gos lėšos 

Laukiami rezultatai 

1 uždavinys. Skatinti STEAM ir kitas ugdymo inovacijas, bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais. 

1. 1. Į STEAM orientuoto ugdymo stiprinimo 

veiksmų plano vykdymo stebėsena 

visus metus A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 Užtikrintas savalaikis priemonių 

įgyvendinimas. 

2. 2. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

veiklų, orientuotų į STEAM ugdymą 

stebėsena 

visus metus A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 Vertintas dialogiško ir tyrinėjančio ugdymo(si) 

organizavimas. Teiktos rekomendacijos veiklai 

tobulinti. 

3. 3. Integruotų  pamokų,  integruotų projektų 

ir kitų integralių ugdomųjų veiklų 

vykdymo koordinavimas. 

visus metus metodinė taryba  Ugdymo programų turinys integruojamas 

taikant įvairius modelius: Siejamas formalusis 

ir neformalusis vaikų švietimas, vykstantis tiek 

gimnazijoje, tiek ir už jos ribų. 

4. 4. Edukacinių užsiėmimų muziejuose, 

įmonėse, aukštųjų mokyklų, mokslo 

įstaigų laboratorijose organizavimo 

koordinavimas: 

- LAMMC Cheminių tyrimų bei Genetikos 

ir fiziologijos laboratorijose; 

- LSMU Anatomijos muziejus, 

o Farmacijos muziejus; 

- edukacinė išvyka  „Dambravos pelkių 

ekosistema“; 

- augalų bioįvairovės pažinimas Kauno 

botanikos sode; 

- edukacinė išvyka į VU Gyvybės mokslų 

centrą; 

visus metus metodinė taryba  Gabiausi mokiniai paskatinti domėtis STEAM 

mokslais, juos mokytis, vėliau- rinktis būsimas 

studijas ar karjerą. Didinama mokymosi erdvių 

ir formų įvairovė, stiprinant gimnazijos, 

mokslo ir verslo partnerystę, tobulinant 

STEAM mokytojų kompetencijas, kuriant 

mokslo populiarinimo sistemas. Ugdymosi 

veiklos siejamos su mokinių gyvenimo 

patirtimis. Mokomasi tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, 

kuriant, bendraujant. 

rekomendacijų veiklai 

tobulinti rengimas. 

Nutarimų vykdymo 

kontrolė 

metodinė 

taryba, 

darbo grupės 
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- „šešėliavimo“ praktika AB „Lifosa“; 

- edukacinė išvyka į chemijos pramonės 

įmonę; 

- patyriminės veiklos Kėdainių PRC 

- edukacinės veiklos Krašto muziejuje, 

Daugiakultūriame centre 

5. 5. Platformos „Ateities inžinerija“ veiklų 

koordinavimas 

visus metus R. Jėckienė 400 Eur Pradėta ugdymo inovacija VGTU „Ateities 

inžinerijos” nuotolinio ugdymo Moodle 

platformoje, kuri sudaro prielaidas mokiniams 

atlikti savarankiškus projektinius darbus ir 

tobulintis inžinerinių mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) 

veiklų srityse. Mokiniai išbando dalykinius 

nuotolinio ugdymo modulius. 

6. 6. VGTU platformos „Ateities inžinerija“ 

veiklų vykdymas 

visus metus A. Krasauskienė, 

R. Jėckienė 

500 Eur „Ateities inžinerijos“ nuotolinio ugdymo 

platformoje mokiniai ir mokytojai  naudosis 

dalykine bei metodine medžiaga, IT įrankiais, 

konsultuosis ir parengs bent 4 savarankiškus 

darbus. AI platformos kūrybinėse dirbtuvėse 

gimnazijoje ir VGTU laboratorijose, darbų 

peržiūrose ir konkursuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 5 proc. gimnazijos mokinių. 

7. 7. Informacijos apie STEAM veiklą ir jos 

kokybę pateikimas bendruomenei, 

partneriams ir visuomenei bei  

informacijos sklaida: 

- gimnazijos svetainėje atskiro skyrelio, 

skirto informacijai apie STEAM veiklas, 

įrengimas; 

- biotechnologijų ir MMD kūrybinių 

dirbtuvių būsimiesiems I klasių 

gimnazistams organizavimas; 

- mokinių darbų, mokytojų gerosios 

patirties pristatymas šalies, miesto 

visus metus STEAM dalykų 

mokytojų grupė 

 Vykdytas STEAM dalykų populiarinimas. 

Gimnazijos svetainėje įrengtas atskiras skyrelis, 

skirtas informacijai apie STEAM veiklas. 

Dalyvauta ne mažiau kaip 3 renginiuose 

pasidalinant gerąja patirtimi, pristatant mokinių 

darbus. 

Ne mažiau kaip 40  proc. būsimų I klasių 

gimnazistų dalyvavo biotechnologijų 

kūrybinėse dirbtuvėse. 
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praktinėse konferencijose, kituose 

renginiuose 

8. 8. Renginys „Įstok į tėvų klumpes“. 

Gimnazistai lankosi tėvų darbovietėse. 

dieną nurodo 

gimnazija 

Tėvų klubo nariai 

 

Pagal 

poreikį 

Susipažinimas su praktiniu ugdymosi ir 

mokymosi žinių pritaikymu praktikoje 

9. 9. Ugdymo turinio pritaikymas skirtingų 

poreikių ir gebėjimų mokiniams: 

- MMD mokslinės veiklos sekcijų veiklos 

organizavimas; 

- MMD sekcijų veiklos turinio 

koregavimas; 

- ugdymo turinio – paremiančio, 

tyrinėjančio,  siejamo su visuomenės 

gyvenimu ir aplinka – formavimas; 

- VGTU, VDU 2-3 klasių mokinių grupių 

ugdymosi modulių efektyvumo analizė, 

korekcija ir įgyvendinimas 

 

 

visus metus 

kovo mėn. 

visus metus 

 

kovo mėn. 

 

D. Ivaškevičienė, 

B. Petraitienė, 

I. Ragožienė, 

I. Krivickienė 

 Taikomos patirtinio mokymo(si) strategijos, 

inovatyvūs mokymo metodai. Plečiasi 

vidurinio ugdymo programos mokinių 

pasirinkimo galimybės. Rengiamos naujų 

pasirenkamųjų dalykų, modulių programos. 

Patobulinta gabių mokinių atradimo ir ugdymo 

sistema. Mokiniai paskatinti domėtis STEAM 

mokslais, juos mokytis, vėliau rinktis būsimas 

studijas ar karjerą (universitetuose – 25%, 

kolegijose – 15%). Didinama mokymosi erdvių 

ir formų įvairovė, stiprinant gimnazijos, 

mokslo ir verslo partnerystę, tobulinant 

STEAM mokytojų kompetencijas. Ugdymosi 

veiklos siejamos su mokinių gyvenimo 

patirtimis. Mokomasi tyrinėjant, 

eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, 

kuriant, bendraujant.  

10. Integruotų  pamokų,  integruotų projektų 

ir kitų integralių ugdomųjų veiklų 

vykdymas: 

- dalykų, integruojančių STEAM į dalyko 

turinį, programų peržiūra; 

- STEAM krypties dalykų integracijos 

realizavimas; 

- mokinių eksperimentinių ir praktinių 

įgūdžių ugdymo per pamokas kokybės 

kėlimas; 

- STEAM netradicinių pamokų, projektų 

vykdymas; 

 

 

kovo mėn. 

visus metus 

 

visus metus 

visus metus 

 

kovo mėn. 

visus metus 

sausio–vasario 

mėn. 

STEAM dalykų 

mokytojų grupė 

 Ugdymo programų turinys integruojamas 

taikant įvairius modelius: dalyko vidinę ar 

tarpdalykinę integraciją, integraciją temos, 

problemos, metodo pagrindu ir kt. Siejamas 

formalusis ir neformalusis vaikų švietimas, 

vykstantis tiek gimnazijoje, tiek ir už jos ribų. 

Ne mažiau nei 50 proc. mokytojų kartu rengė 

inžinerinio ugdymo pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių, neformaliojo švietimo 

programas, STEAM ir kitų dalykų planus, 

integravo temas, veiklas ir kita. Gabių mokinių 

poreikių tenkinimas įsivertintas ne žemesniu 

nei 3,0 veiklos kokybės įsivertinimo balu. 80 
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- neformaliojo vaikų švietimo STEAM 

dalykų pasiūlos didinimas; 

- edukacinių STEAM renginių 

organizavimas; 

- dalyvavimas DNR konkurse, integruojant 

biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, IT 

žinias ir gebėjimus 

proc. mokytojų organizuoja projektinę 

ugdymo(si) veiklą, taiko aktyviojo ugdymo(si) 

metodus ir priemones.    

11. Partnerystės su įvairiais socialiniais 

partneriais plėtojimas: 

- tiriamųjų darbų LAMMC filialo 

Žemdirbystės instituto laboratorijoje 

organizavimas ir atlikimas; 

- edukacinių užsiėmimų Kauno regiono 

atliekų tvarkymo centre organizavimas; 

- edukacinių veiklų organizavimas Vytauto 

Didžiojo universitete, Vilniaus Gedimino 

technikos universitete, Vandens ūkio ir 

žemėtvarkos fakulteto Vandens tyrimų 

instituto laboratorijoje, AB „Lifosa“ 

 

 

kovo–spalio 

mėn. 

kovo–spalio 

mėn. 

visus metus 

 

 

 

STEAM dalykų 

mokytojai 

 

 

 

 Kuriama palanki aplinka bendradarbiauti su 

įvairiais socialiniais partneriais, 

bendradarbiauti su tėvais. 

Ugdymo veiklos organizuojamos VDU, VGTU 

mokslo bazėse, LAMMC filialo Žemdirbystės 

instituto laboratorijose, kitose edukacinėse 

aplinkose. Organizuotos bent 3 edukacinės 

išvykos į mokslo centrus, mokslo įstaigas, 

įmones. 

12. Mokinių saviraiškos ugdymas per 

neformalųjį ugdymą: 

- projekto „Tyrėjų naktis“ veiklų 

organizavimas; 

- dalyvavimas konkurse „Mūsų 

eksperimentas“; 

- dalyvavimas praktinėse-mokslinėse 

konferencijose 

- „šešėliavimo“ praktika AB „Lifosa“; 

- patyriminės veiklos Kėdainių PRC 

 

 

rugsėjo mėn. 

gegužės mėn. 

STEAM dalykų 

mokytojai  

D. Ivaškevičienė, 

B. Petraitienė, 

I. Ragožienė 

I. Krivickienė 

 Skirtingų neformaliojo ugdymo krypčių 

skaičius ne mažesnis nei 4. Ne mažiau kaip 80 

proc. gimnazijos mokinių įdomesniais, 

novatoriškesniais būdais susipažino su mokslo 

pasauliu, patys tyrinėjo, eksperimentavo. Ne 

mažiau kaip 4 gimnazistų darbai buvo pristatyti 

praktinėse-mokslinėse konferencijose konkurse 

„Mūsų eksperimentas“. Mokinių patirtiniam 

mokymui buvo pasitelktos bent 5 netradicinės 

erdvės. Dalyvauta mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose, „Tyrėjų 

naktyje“, konkurse  „Makaronų tiltai“. 

Mokinių, padariusių STEAM dalykų 

individualią pažangą, lyginant su jų 
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ankstesniais akademiniais pasiekimais, dalis 

padidėjo 10 proc. 

13. Veiklos, skatinančios STEAM ir kitas 

ugdymo inovacijas, bendradarbiaujant su 

tėvais  ir socialiniais partneriais, 

įsivertinimas 

gruodžio mėn. metodinė taryba  Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos 

planavimo susitarimai, pagrįsti veiklos 

apmąstymu ir įsivertinimu. 

2 uždavinys. Stiprinti ugdymo(si) bazę, atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus ir veiksmingai naudoti ją ugdymo procese. 

1. 1. Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymas atsižvelgiant į pedagogų 

poreikius ir skirtas lėšas: 

 

- Tikslingas lektūros komplektavimas 

prioritetą teikiant fondo atnaujinimui 

pagal pakeistas bendrąsias programas; 

- Spaudos, reikalingos savišvietai ir 

ugdymo turinio modernizavimui, 

užsakymas 

visus metus R. Burbaitė- 

Virkutė,  

J. Kišonaitė 

pagal 

krepšelio 

lėšas; 

akcijos; 

rėmėjų 

lėšos 

Užsakytos mokymo priemonės ir vadovėliai 

atsižvelgiant į programų pakitimus ir ugdymo 

proceso modernizavimo sąlygas. 

Nupirkta naujos ugdymo procesui ir savišvietai 

reikalingos grožinės, mokslinės ir pažintinės 

literatūros. 

Turtingas ir gerai sukomplektuotas fondas 

sudaro sąlygas funkcionaliam ugdymuisi. 

2. 2. Vadovėlių išdavimas dalykų mokytojams 

ir 1-2 kl. mokiniams elektroniniu būdu 

visus metus R. Burbaitė- 

Virkutė, 

J. Kišonaitė 

 Greitesnė, tikslesnė, informatyvesnė vadovėlių 

išdavimo sistema. 

 

3. 3. MOBIS katalogo pildymas naujais 

įrašais, elektroninis dokumentacijos 

tvarkymas, slaptažodžių suteikimas. 

  

visus metus R. Burbaitė- 

Virkutė,  

J. Kišonaitė 

 Modernizuojama biblioteka. 

4. 4. Mokytojų komandų sutelkimas įrangos, 

skaitmeninių mokymo priemonių, 

virtualių aplinkų kūrybiškam ir 

veiksmingam naudojimui 

 

visus metus 

 

 

visų dalykų 

mokytojai 

 80 proc. mokytojų, naudoja ugdymo procese 

šias priemones: mobiliuosius įrenginius; 

skaitmenines mokymo priemones; virtualias 

aplinkas; elektroninę erdvę „Ugdymo sodas“, 

„e-Testas“, „Egzaminatorius.lt“. Mokytojai 

analizuoja, kaip/kiek/ar IKT panaudojimas 
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gerina mokymosi rezultatus, ir tobulina IKT 

taikymo mokymui ir mokymuisi būdus.  

5. Veiklų vykdymas STEM School Label 

platformoje 

visus metus 

 

STEAM dalykų 

mokytojų grupė 

 Tobulinama STEAM strategija. Europos STEM 

mokyklos ženklo platformoje bendraujama, 

dalinamasi patirtimi, prisidedama prie 

platformos veiklų. Pateiktas gimnazijos 

STEAM veiklos įsivertinimas STEM mokyklos 

ženklui gauti. 

6. IT techninės bazės atnaujinimas visus metus 

pagal poreikį 

V. Liutkienė, 

R. Bilvinas 

pagal 

poreikį 

7 proc. atnaujinta IKT bazė. 

7. Įsigyta teisė naudoti ,,Eduka“ klasės 

medžiaga (17 mokytojų) ir Mozebook 

platforma (10 įrenginių) 

vasario mėn. V. Liutkienė, 

D. Grybauskienė 

700 Eur Mokytojai taiko inovatyvius ugdymo metodus 

ir būdus virtualiose mokymo(si) erdvėse. 

  8.   Mamų ir dukrų vakaras 

„Nebijokim svajoti...“su  

kviestiniu svečiu edukacijai 

vasario mėn. D. Kupčinskienė 

G. Lebedienė 

100-150 

Eur 

Ugdyta mergaičių savivertė, drąsa, siekiant 

savo tikslo, dalintasi gyvenimiška patirtimi. 

9. Pagalba šventinių šokių organizavime vasario–kovo 

mėn. 

T. Petrauskas 

A. Stogevičius 

G. Jakštas 

200-300 

Eur 

Užtikrinta muzikos kokybė, pakviesti DJ. 

Šokių vakaro saugumo užtikrinimas. 

10. 4-ųjų klasių tėvų dalyvavimas 

organizuojant Šimtadienio šventę, 

meninės programos rengimas 

vasario mėn. D. Kupčinskienė,  

J. Martinaitienė 

 

 Abiturientų tėvai ruošiasi ir pasirodo 

Šimtadienio šventėje. Skatinama bendrystė, 

kūrybiškumas. 

11. Bendra tėvų, moksleivių ir mokytojų 

vakaronė-protų mūšis Kovo 11-ajai 

paminėti. 

kovo mėn. J. Sarapienė 

J. Vaiciekienė 

V. Aušvicienė 

K. de Witte 

pagal 

poreikį 

Ugdomas bendruomenės  narių kūrybiškumas 

ir saviraiška, pilietiškumas ir susitelkimas. 

12. NVO „Šviesiosios gimnazijos tėvų 

klubas“ 

susirinkimai: 

- ataskaitinis susirinkimas; 

- klubo aktyvo susirinkimai; 

- dalyvavimas gimnazijos rengiamuose 

susirinkimuose 

 

 

kovo 3 d. 

kartą per  

mėn. 

visus metus 

D. Kupčinskienė  Formuojama klubo komanda, sprendžiami 

aktualūs gimnazijos bendruomenei klausimai, 

ieškoma sprendimų, aptariama ir vertinama 

klubo veikla. 
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13. Vakaras vaikinams apie vyriškumą ir jo 

sampratą šiuolaikinėje visuomenėje su 

kviestiniu lektoriumi 

balandžio mėn. Š. Vaiciukevičius 

E. Plučius 

 

pagal 

poreikį 

Ugdomos pamatinės vertybės, bendravimo 

kultūra, vyriškumo samprata. 

14. Dalyvavimas gimnazijos 

tradiciniuose renginiuose: Rugsėjo 1-oji, 

Mokytojų diena, “Kalėdinis rytmetis“ ir 

kt. 

kai vyksta 

renginys 

klubo nariai pagal 

poreikį 

Tėvų supažindinimas su gimnazijos renginiais 

ir aktyvaus bei kūrybiško įsitraukimo į 

bendruomenės veiklas skatinimas 

15. Paskaitos ,,Saugus virtualių erdvių 

naudojimas“ organizavimas. 

gegužės mėn. metodinė taryba 

 

 40 proc. mokytojų patobulino kompetencijas 

apie saugų virtualių aplinkų naudojimą. 

16. Elektroninių vadovėlių ir mokymo 

priemonių įsigijimo aptartis ir paraiškos 

rengimas 

birželio mėn. metodinė taryba  Mokytojai susipažįsta ir išbando naujas 

mokymo(si) strategijas, inovatyvius mokymo 

metodus. Gerėja ugdymo  kokybė. 

17. Patirties mainų organizavimas: 

- „Interaktyvios lentos panaudojimo 

galimybės“; 

- virtualios laboratorijos pristatymas ir 

panaudojimo galimybės; 

- Eduka  aplinkos panaudojimo 

galimybės; 

- Kahoot panaudojimas pamokose ir 

užduočių programėlei kūrimas 

 

birželio mėn. metodinė taryba 

 

 Gerėja bendradarbiavimas tarp mokytojų, 

atsiranda galimybė pasimokyti iš kolegų 

patirties, skatinama mokytojų saviugda, 

kūrybiškumas ir lyderystė. Mokytojai laiku 

ieško tinkamų sprendimų: pritaikyti tinkamus 

ugdymo metodus, kolegialiai mokytis. Gerėja 

mokymosi kokybė.  

18. Kėdžių į chemijos  kabinetą įsigijimas birželio mėn. R. Umbrasas, 

 D. Ivaškevičienė 

400 Eur Užtikrintas higienos normos laikymasis, 

tausojama gimnazistų sveikata. 

19. Mokytojų kambario remontas (Didžioji 

g.62) 

rugpjūčio  

mėn. 

R. Umbrasas, 

A. Špokas, 

1300  

Eur 

Atnaujintas mokytojų kambarys, užtikrinta 

šiuolaikiška poilsio erdvė. 

20. Šiluminio mazgo valdymo sistemos 

renovacija 

rugsėjo mėn. R. Umbrasas, 

A. Špokas 

3500 Eur 

 

Renovuota šilumos mazgo valdymo sistema 

sudarys galimybę efektyviau naudoti šilumą, 

sumažinti šildymo išlaidas. 

21. Diskusijų „Inovatyvios mokymo 

priemonės ir jų taikymas mokymo ir 

rugsėjo mėn. metodinė taryba 

 

 Aptartos inovatyviausios mokymo priemonės, 

pasidalinta patirtimi kokiems mokinių 
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mokymosi kokybei gerinti“ metodinėse 

grupėse organizavimas 

gebėjimams ugdyti kokios skaitmeninės 

mokymo priemonės yra veiksmingiausios. 

22. Ugdymo proceso stebėjimas pagal  

kuruojamus dalykus ir mėnesio veiklos 

planus įvertinant IKT naudojimo 

veiksmingumą mokinių ugdymosi 

pažangai 

 

spalio mėn. A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 Vykdyti stebėsena ,,Interaktyvių lentų 

panaudojimas ugdymosi aplinkų kūrimui“. 

Išsiaiškintas IKT naudojimo veiksmingumas, 

paruošta medžiaga aptarimui mokytojų tarybos 

posėdyje „Skaitmeninių technologijų 

naudojimo ugdymo procese, valdyme ir 

administravime efektyvumas“ ir rekomendacijų 

veiklai tobulinti parengimui. 

23. Skaitmeninių mokymo priemonių, 

virtualių aplinkų naudojimo 

veiksmingumo analizės atlikimas. 

 

lapkričio mėn. D. Ivaškevičienė  Išsiaiškinta, kaip naudojami ugdymo procese 

mobilieji įrenginiai, skaitmeninės mokymo 

priemonės, virtualios aplinkos, elektroninės 

erdvės „Ugdymo sodas“, „e-Testas“, 

„Egzaminatorius.lt“. Analizuota, kaip/kiek/ar 

IKT panaudojimas gerina mokymosi rezultatus 

ir tobulina IKT taikymo mokymui ir 

mokymuisi būdus. 

24. Metodinės idėjų mugės organizavimas lapkričio mėn. STEAM dalykų 

mokytojų grupė 

 Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų dalinosi 

patirtimi apie veiksmingą ITK priemonių 

taikymą gerinant ugdymosi pasiekimus, 

vertinant mokinio asmeninę pažangą. 

25. Vakaronė „Naujų klubo narių krikštynos“ lapkričio mėn. J. Martinaitienė 

K. de Witte 

J. Sinickienė 

pagal 

poreikį 

Artimiau susipažinta su  naujais tėvų klubo 

nariais, paskatinta aktyviai įsitraukti į 

bendruomenės veiklą. 

26. Šventinis kalėdinis klubo narių vakaras 

 

gruodžio mėn. Ž. Šumskienė 

D. Talmantienė 

A. Maleševičienė 

 

pagal 

poreikį 

Klubo narių bendravimo skatinimas ir 

kolektyvo formavimas. 

27. Bevielio interneto kokybės gerinimas iki gruodžio 

mėn. 

R. Bilvinas, 

R. Umbrasas 

1000  

Eur 

Kokybiškai veikia bevielis internetas. Wi-fi 

pasiekia visas gimnazijos erdves. 
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29. Biologijos kabineto baldų atnaujinimas gruodžio mėn. D. Grybauskienė, 

V. Liutkienė, 

R. Umbrasas 

 

8 000 

Eur 

Efektyviau išnaudota mažo kabineto erdvė, 

sukurtos sveikesnės ir estetiškesnės edukacinės 

erdvės. 

29. Veiklos, skirtos stiprinti ugdymo(si) bazę, 

atitinkančią šiuolaikinius reikalavimus, ir 

veiksmingai naudoti ją ugdymo procese, 

įsivertinimas 

gruodžio mėn. metodinės grupės 

nariai 

 Įsivertinta veikla ir priimti 2021 m. veiklos 

planavimo susitarimai, pagrįsti veiklos 

apmąstymu ir įsivertinimu. 

5. 30. Ergonominių kėdžių į informatikos 

kabinetą įsigijimas (30 kėdžių į T. 

Samaliaus kabinetą) 

iki gruodžio 

mėn. 

V. Liutkienė, 

R. Jėckienė 

1500 Eur Užtikrintas higienos normos laikymasis, 

tausojama gimnazistų sveikata. 

6. 31. IT Kabineto atnaujinimas. 10 

kompiuterių įsigijimas 

iki gruodžio 

mėn. 

R. Bilvinas, 

T. Samalius 

5 000 

Eur 

Ugdytiniai efektyviau įsisavina ugdymo turinį. 

Greičiau ir efektyviau organizuojamas ugdymo 

procesas. 

32. Įsigytos 4 interaktyvios lentos ar ekranai. iki gruodžio 31 

d. 

V. Liutkienė, 

 

 

6 000 

Eur 

Kyla motyvacija, patraukliau ir šiuolaikiškiau 

organizuojamas ugdymo procesas. 

3 uždavinys. Ugdyti socialiai aktyvius, sąmoningus piliečius. 

1. 1. Gabių mokinių, žinančių ir pristačiusių 

savo talentą, ugdymo ir saviraiškos raidos 

stebėsena ir aptartis 

visus metus V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 Atlikta gabių ir talentingų mokinių ugdymo ir 

saviraiškos analizė. 

2. 2. Neformaliojo vaikų švietimo 

kūrybiškumo, pilietiškumo, lyderystės 

ugdymo programų veiklos, socialinės 

veiklos stebėsena ir įvertinimas 

visus metus V. Sakalauskienė  Stebėtas, įvertintas ir aptartas neformaliojo 

vaikų švietimo programų įgyvendinimas. 

Teiktos rekomendacijos veiklai tobulinti. 

3. 3. Kraštotyrinės medžiagos, susijusios su 

gimnazija ir Kėdainių krašto kultūra, 

kaupimas bei pristatymas gimnazijos 

bendruomenei ir svečiams 

 

 

visus metus 

 

 

R. Burbaitė-

Virkutė, 

J. Kišonaitė 

 Surinkti straipsniai apie gimnaziją iš rajoninės 

ir respublikinės spaudos. 

Svečiams kokybiškai reprezentuojama 

gimnazijos ir Kėdainių krašto kultūra ir istorija, 

bendruomenei ugdomas pasididžiavimo savo 

krašto ir gimnazijos istorija jausmas.  
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4. 4. Parodų iškilių kultūros veikėjų sukakčių, 

valstybei reikšmingų dienų  proga ir 

teminių parodų rengimas ugdant 

kultūringą ir brandžią jaunuomenę:  

- „Lietuvos širdis“. Paroda, skirta Sausio 

13-ajai. 

- Algimantui BALTAKIUI – 90. Teminė 

lentyna 

- Antanui STRAZDUI –260. Paroda 

skaitykloje 

- 300-osios VILNIAUS GAONO gimimo 

metinės. Paroda „Žydų kultūros pėdsakai 

Kėdainiuose‘ 

- 425–osios Mikalojaus Daukšos 

„Katekizmo arba mokslo kiekvienam 

krikščioniui privalaus“ metinės. Paroda 

„Pirmoji lietuviška knyga LDK“  

- Gimnazijos šviesuliai. Henriko NAGIO 

100-osios gimimo metinės. Paroda 

- Rainerio Marijos RILKĖS 145-osios 

gimimo metinės. Teminė lentyna 

- Naujųjų metų belaukiant. Senų atvirukų 

paroda 

 

 

 

01-09 

 

02-06 

 

03-10 

 

04-23 

 

 

10-01 

 

 

 

10-08 

 

11-27 

 

12-01 

R. Burbaitė-

Virkutė, 

J. Kišonaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Surengtos parodos atskleidžia per pamokas 

mažiau aptariamus pasirinktų asmenybių 

gyvenimo ir kūrybos aspektus, stiprinamas 

tautinis ir kultūrinis identitetas, patriotiškumo 

jausmas. 

Išryškinamas integracinis menų poveikis 

asmenybės raidai. 

Plečiamas kultūrinis bendruomenės akiratis. 

Skatinamas kultūrinis bendradarbiavimas, 

kuriama emociškai palanki ugdymosi terpė. 

 

 

 

 

5. 5. Knygų mainų skyrelis skaitykloje visus metus R. Burbaitė-

Virkutė,  

J. Kišonaitė 

 Skatinama dalintis lektūra. 

6. Dalyvavimas projekte „Euroscole 2020” 2020 m. D. Chochlovienė, 

L. Mankus, 

T. Bičiūnas 

 Mokinių grupė dalyvauja projekto, kurį 

inicijuoja EP informacijos biuras Lietuvoje,  

veiklose, kurių tikslas viešinti informaciją apie 

Europos sąjungą, jos funkcijas, politiką. Atlikta 

projekto įgyvendinimo sklaida. 
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7. Tarptautinio projekto Erasmus +KA2 

“Let‘s share our heritage, our culture, our 

future“” vykdymas 

2019–2021 m. 

m. 

V. Liutkienė, 

G. Kaupienė, 

L. Janonienė 

T. Samalius 

A. Bačiauskienė 

 

500 Eur 

(projekto 

valdymo 

išlaidos) 

Pradėtas įgyvendinti trejus metus trunkantis  

tarptautinis Erasmus +KA2 projektas jungia 4 

Europos mokyklas ir partnerines institucijas, 

kurios 2019–2021 m.  dirbs kartu, analizuos 

kultūros paveldą regioniniam  tvarumui vystyti. 

Vyks bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi 

gerąja patirtimi tikslais.18 gimnazijos mokinių 

dalyvaus ugdymo procese užsienio mokykloje, 

gilins žinias kultūros paveldo srityje, lavins 

užsienio kalbos įgūdžius. Projekto NR. Ka2 

project 2019-1-DE03-KA229-059729_1. 

8. Tarptautinio projekto Erasmus +KA2 

“Capitalizing on Local Intangible 

Cultural Heritage around Europe” 

(„Nematerialus kultūros paveldas 

Europoje“) vykdymas 

 

2019–2021 m. 

m. 

V. Liutkienė, 

G. Kaupienė, 

L. Janonienė, 

D. Petkevičiūtė 

R. Jeckienė 

 

500 Eur Pradėtas įgyvendinti trejus metus  trunkantis  

tarptautinis Erasmus +KA2. Jis jungia 8 

Europos mokyklas ir partnerines institucijas, 

kurios 2018–2021 m.  dirbs kartu, naudodamos 

savo vietinį nematerialų kultūros paveldą (ICH),  

regioniniam  tvarumui vystyti. Vyks 

bendradarbiavimas inovacijų ir dalijimosi gerąja 

patirtimi tikslais. Projekto  

NR.  2018-1-EL01-KA201-047861. 

9. Tarptautinio projekto Erasmus +KA2 

„Eco Thinking For Eco Living“ 

(„Ekologiškas mąstymas ekologiškam 

gyvenimui“) įgyvendinimas 

2019–2021 m. 

m. 

V. Liutkienė, 

G. Kaupienė, 

L. Janonienė 

J. Kaupienė 

500 Eur  Pradėtas įgyvendinti trejus metus trunkantis  

tarptautinis Erasmus +KA2 projektas jungia 5 

Europos mokyklas ir partnerines institucijas, 

kurios 2019–2021 m. gilins žinias ekologijos 

klausimais, kiekvienoje šalyje bandys keisti 

mokinių gyvensenos įpročius.  

10. Tarptautinio Erasmus + KA1 projekto 

‚Teaching creatvity for a personality 

growth“ („Kūrybiškumo ugdymas–

sėkminga asmenybės ūgtis”) 

įgyvendinimas 

2019–2020 m. 

m. 

L. Janonienė, 

G. Kaupienė 

500 Eur  Projektas turės didelę įtaką mokytojų ir mokinių 

kokybiškam bendravimui ir bendradarbiavimui. 

Mokytojai, įgiję tarpkultūrinėse veiklose 

praktikos siūlys naujovių ugdydami mokinių 
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iniciatyvumą bei kūrybiškumą skirtingo 

amžiaus ugdytinių grupėse. 

11. Tarptautinio projekto Erasmus +KA2 

„Dealing with Difference -Then, Now 

and in the Future“(„Žmonių skirtingumo 

klausimų sprendimas praeityje, dabar ir 

ateityje“) įgyvendinimas 

2019–2021 m. 

m. 

V. Liutkienė, 

G. Morkūnienė 

T. Bičiūnas 

J. Kaupienė 

500 Eur  Pradėtas įgyvendinti trejus metus trunkantis  

tarptautinis Erasmus +KA2 projektas jungia 2 

Europos mokyklas. Vyks mokinių istorinių 

žinių gilinimas žydų genocido periodo 

klausimais, mokiniai lankysis Vokietijoje, 

dalyvaus ugdymo procese, vykdys projekto 

užduotyse numatytas veiklas. 

12. Neformaliojo vaikų švietimo programų 

veiklos viešinimas  

visus metus V. Sakalauskienė,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų vadovai 

 Gimnazijos svetainėje, facebook paskyrose 

patalpinta informacija apie visas neformaliojo 

vaikų ugdymo programas, jų užsiėmimų laiką ir 

vadovus. Bendruomenei sistemingai teikiama  

informacija apie mokinių neformaliojo švietimo 

sportinius, meninius ir kitus pasiekimus. 

Mokiniai yra įtraukti į tikslingą popamokinę 

veiklą.  

6. 13.  Klasių seniūnų veiklos    koordinavimas visus metus M. Babenskaitė  Koordinuojama klasių savivaldų veikla, kartą 

per mėnesį organizuojami klasių seniūnų 

pasitarimai. Seniūnams laiku pateikiama aktuali 

informacija. 

7. 14. Tarptautinių dienų minėjimas visus metus gimnazistų taryba  Atkreipia mokinių dėmesį į aktualias 
visuomenės problemas, padeda susitelkti kaip 
jas spręsti, paįvairinti gimnazijos bendruomenės 
kasdienybę. Mokiniai skatinami būti aktyvūs. 
Paminėtos  Tolerancijos, Jaunimo dienos ir kt. 
Veiklose dalyvauja 50 proc. mokinių.  

8. 15.  Socialinių akcijų organizavimas: 
„Diena  laba“ 
„Stresui – NE“ 

visus metus gimnazistų taryba 50 Eur Akcijos „Diena laba“ metu mokiniams, kurie 

ryte atėję į gimnaziją pasisveikino, ant švarko 

atlapo užklijuojamas lipdukas su šypsenėle. 

Mokiniai sveikinasi su visais mokytojais, 

personalu ir svečiais, supranta mandagumo 
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svarbą. Prieš egzaminus organizuota akcija 

„Stresui NE“. Mokiniai mokosi adekvačiai 

reaguoti į įvairias psichologines įtampas, žino 

įvairių nusiraminimo būdų. 

9. 16. Projekto „Ž.E.M.E“ įgyvendinimas visus metus gimnazistų 

taryba, 

aplinkosaugos 

komitetas 

 

200 Eur Gimnazijoje įsteigtas mokinių aplinkosaugos 

komitetas, kuris atlieka mokinių apklausas 

ekologijos, gamtosaugos klausimais, 

organizuoja mokiniams įvairias veiklas. 

Bendradarbiaujama su administracija dėl 

ekologiškų erdvių kūrimo. Klasių kolektyvai 

įsijungė į energijos taupymo projektą „Išjunk 

šviesą“. Stebimas elektros energijos 

sutaupymas, apie tai informuojama gimnazija. 

17. Mokinių apklausų organizavimas visus metus gimnazistų taryba  Atliekamos mokinių apklausos apie mokinių 

saugumą, mokymo(si) poreikius, laisvalaikio 

užimtumą ir kt.  Rezultatai aptariami gimnazistų 

taryboje ir su  administracija. Teikiami 

pasiūlymai prevencinės veiklos efektyvinimui. 

18. Gimnazistų tarybos informacinės laidos 

„Šviežienos“ kūrimas 

visus metus A. Šilkaitytė  Sistemingai kuriamos informacinės žinių laidos, 
kuriose paminimi svarbiausi gimnazijos įvykiai, 
skleidžiama informacija apie gimnazistų tarybos 
veiklą. Per mokslo metus parengiamos 5–6 
laidos. Nuolat aptariama sukurtų laidų kokybė. 
Laidos turinys prisideda prie brandžios 
asmenybės ugdymo. 

19. Gimnazijos radijo „Palėpė FM“ veiklos 

organizavimas 

visus metus G. Matkutė  Pertraukų metu veikia gimnazijos radijas, 

skamba muzika. Gerėja  mikroklimatas. 

20. Gimnazistų tarybos posėdžių 

organizavimas 

visus metus M. Babenskaitė, 

V. Sakalauskienė 

 Kartą per mėnesį vyksta gimnazistų tarybos 

posėdžiai, kuriuose aptariami mokiniams 

aktualūs klausimai: ugdymo planas, ugdymosi 

poreikių tenkinimas, gimnazijos tvarkos  ir kiti 

klausimai, teikiami siūlymai. Mokslo metų 
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pabaigoje pateikiama gimnazijos prezidento 

ataskaita už 2019–2020 m. m. veiklą. 

21. Bendradarbiavimas su rajono ir šalies 

gimnazijomis 

visus metus M. Babenskaitė 100 Eur Palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su  sutartis 

pasirašiusiomis gimnazijomis. Su draugišku 

vizitu aplankyta J. Balčikonio gimnazija, 

pasidalinta mokinių savivaldų veiklos patirtimi. 

22. Dalyvavimas rajoninės mokinių tarybos 

veikloje 

visus metus M. Pikelytė  GT nariai dalyvauja rajoninės tarybos vadovų 

klubo susirinkimuose, įvairiose veiklose. 

23. Dalyvavimas LMS veikloje visus metus M. Babenskaitė, 

gimnazistų taryba 

100 Eur 

 

Dalyvauta LMS organizuojamose forumuose. 

Gerėja gimnazistų tarybos narių visuomeninės 

veiklos įgūdžiai, keliamos kompetencijos.  

24. Mokinių, kurių elgesys, mokymasis buvo 

aptarti  VGK,  pažangos vertinimas 

 

nuolat Vaiko gerovės 

komisija 

 Stebimas mokinių, kurių elgesys, mokymasis 

buvo aptarti VGK, elgesio ir ugdymosi pokytis, 

daroma individuali pažanga. VGK posėdžiuose 

įvertinami taikyti individualūs veiksmų planai.  

25. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais (PK, PSPC, VTAT ir kt.) 

vykdant  gimnazijoje prevenciją, 

intervenciją ir postvenciją 

nuolat Vaiko gerovės 

komisija 

 Bendradarbiaujama su socialiniais partneriais 

sprendžiant  su teisėsauga susijusias mokinių 

problemas, organizuojant budėjimą renginiuose, 

vykdant sveikos gyvensenos prevenciją, 

organizuojant bendruomenės švietimą žalingų 

įpročių klausimais, sprendžiant vaikų teisių, 

globos ir saugumo problemas. 

26. Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos 

organizavimas  

 

sausio mėn. 13 

d. 

D. Chochlovienė,  

 

20 Eur Prisijungta prie akcijos „Atmintis gyva, nes 

liudija“. Šioje akcijoje dalyvavo 90 proc. 

gimnazistų. Akcijos metu prisiminti Sausio 13-

osios įvykiai, prisiminta Lietuvos valstybės 

istorija, skatintas mokinių pilietiškumas, 

tautinės vertybės, akcentuota laisvės vertė 

dabartiniame pasauliniame politiniame 

kontekste. 
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27. Valstybinių švenčių minėjimas sausio mėn. 

vasario mėn. 

kovo mėn. 

gimnazistų taryba 20 

Eur 

Valstybinių švenčių minėjimuose dalyvauja 

klasių savivaldos,  naudojamos jaunimui 

patrauklios formos, keliančios patriotinius 

jausmus, ugdančios piletiškumą. Dalyvauja 80 

proc. mokinių. 

28. Poilsio vakaro „Kupidono šventė“ 
organizavimas 

vasario mėn. 

14 d. 

gimnazistų 

taryba,  

savanoriai 

20 Eur Mokiniai aktyviai ir kūrybiškai įsijungė į poilsio 
vakaro organizavimą. Organizavo žaidimą 
„Slaptas draugas“, išrinko vakaro porą. 
Renginyje dalyvavo apie 50 proc. mokinių. 

29. VGK sistemingas posėdžių 

organizavimas 

vasario mėn. 

kovo mėn. 

balandžio mėn. 

gegužės mėn. 

rugsėjo mėn. 

spalio mėn. 

lapkričio mėn. 

gruodžio mėn. 

Vaiko gerovės 

komisija 

 Sistemingai organizuojami VGK posėdžiai. 

Juose aptariama mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, socializacijos sunkumų, 

ugdymo, mokymo namuose  organizavimas. 

Analizuojama mokinių, turinčių elgesio, 

pamokų nelankymo problemų, situacija. 

Atliekama atvejo analizė, tariamasi  dėl 

pagalbos šeimai ir mokiniams teikimo. Esant 

reikalui bendradarbiaujama su vaikų teisių 

tarnyba, nepilnamečių policija, socialinio 

aprūpinimo skyriumi, visuomenės sveikatos 

centru.  

30. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

paminėjimas 

 

vasario mėn. 

14 d.  

 

D. Chochlovienė,  

klasių vadovai, 

gimnazistų taryba 

 

50 Eur Gimnazijos bendruomenė įtraukta į Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos paminėjimą.  

Papuoštas gimnazijos pastatas tautiniais 

atributais.  Surengta valstybės atkūrimo 

minėjimo bendruomenės šventė. Socialinių 

mokslų mokytojai veda integruotas pamokas. 

Surengta mokinių meninių darbų paroda. 

31. Šimtadienio šventės organizavimas 

 

vasario mėn. 

28 d. 

3–4 klasių 

vadovai,  

D. Chochlovienė, 

100 Eur Suformuota renginio organizavimo darbo grupė. 

Pasirinkta renginio tema, pagal mokinių 

pasiūlymus ir idėjas parengtas  šimtadienio 

scenarijus. Bendradarbiauta su abiturientų 
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neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

 

tėvais, 3–4 klasių vadovais. Po renginio 

įvertintas renginio sėkmingumas, pastebėtos 

nesėkmės. Organizuojant šventę vadovautasi 

bendrystės, bendradarbiavimo ir atsakomybės 

už savo veiksmus principais.  

32. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienos paminėjimas  

kovo mėn. 10 

d.  

D. Chochlovienė,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai, 

klasių vadovai 

 

50 Eur Bendruomenė dalyvavo rajono savivaldybės ir 

kultūros centro organizuotame Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo 

iškilmingame koncerte, kuriame  pasirodė ir 

gimnazijos meniniai kolektyvai su tautine 

programa. Organizuotas Kovo 11-osios 

minėjimas gimnazijos bendruomenei. Renginių 

metu ugdytos tautinės vertybės, tautinis 

sąmoningumas, skatintos pilietinės iniciatyvos. 

33. 

 

Lietuvių kalbos mėnesio renginys, skirtas 

Justino Marcinkevičiaus 90-mečiui. 

Popietė viešojoje bibliotekoje 

03-10 R. Burbaitė-

Virkutė, 

J. Kišonaitė,  

D. Pabarčienė, 

V. Savickienė, 

A. Šliažaitė, 

L. Žilytė 

 

 

 

 

 

 

Plečiamas kultūrinis bendruomenės akiratis. 

Stiprinamas tautinis ir kultūrinis identitetas. 

Skatinamas kultūrinis bendradarbiavimas, 

kuriama emociškai palanki ugdymosi terpė. 

34. Mokinio sukurto mokyklos bibliotekos 

ekslibriso pagaminimas ir reprezentacinis 

naudojimas 

 

nuo kovo mėn. R. Burbaitė-

Virkutė, 

J. Kišonaitė, 

J. Issa  

Lėšos 

spaudo 

gamybai 

Biblioteka turi savo išskirtinį ženklą. 

Skatinamas kultūrinis bendradarbiavimas, 

patrauklia forma supažindinama su gimnazijos 

istorija. 

35. ,,Asmeninės istorijos nuginkluoja faktus 

bei skaičius“. Viktorija Matusevičiūtė 

kovo mėn. J. Kaupienė, 

G. Kaupienė 

1200 Eur 

(savivald

ybė) 

Mokiniai išmoko  labiau pasitikėti savimi 

kalbėdami viešai, komandinio darbo metu buvo 

mokomi  mąstyti kūrybiškiau ir susidurti su 

mažiau sunkumų.  

36. Diskusija su  habilituota mokslų daktare 

Austėja Lansbergiene tema „Paauglystė 

skaitmeniniame šiandienos pasaulyje“. 

kovo mėn. G. Kaupienė 1500 Eur 

(savivald

ybė) 

Sėkmės ir lyderystės mokyklos ugdytiniai 

susipažino su viena  iš geriausių Lietuvos 
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Susitikimas su bendruomene 

,,Integralumas ir etiškas sprendimų 

priėmimas“. 

edukologų, sužinojo, kokią svarbą ir galią turi 

informacinės technologijos mokymui(si).  

37. Bendruomenės 2-ų dienų žygis. ,,Alfa 

žygiai“. Bendruomenės vienijimas 

balandžio mėn. G. Kaupienė 

 

1500 Eur 

(savivald

ybė) 

Suorganizuotas žygis, kuriame dalyvavo 60 

proc. SLM bendruomenės narių. Žygio metu 

keliauta pėsčiomis, plaukta baidarėmis, pažinta 

ir įvertinta šalies geografija, dalyvauta kitose 

edukacinėse, patyriminėse, pažinimą 

skatinančiose veiklose. Apibendrintos visų 

metų veiklos, aptarti kitų metų tikslai ir 

uždaviniai. 

38. Tėvų, vaikų, mokytojų dalyvavimas 

talkaujant Skinderiškio dendrologiniame 

parke ir piknikas gamtoje 

gegužės mėn. klubo nariai Pagal 

poreikį 

Tęsiama graži savanorystės tradicija,  telkiama 

bendruomenė 

39. Gimnazijos prezidento rinkimų 

organizavimas 

 

gegužės mėn. gimnazistų taryba 10 Eur Organizuoti demokratiški gimnazijos prezidento 

rinkimai. Išrinktas gimnazijos lyderis, kuris 

reprezentuoja gimnaziją, planuoja ir organizuoja 

gimnazistų tarybos veiklą. 

40.  „Metų gimnazisto“  rinkimų 

organizavimas 

 

gegužės mėn. gimnazistų taryba 10 Eur Vadovaujantis „Metų gimnazisto“ rinkimų 

nuostatais klasių kolektyvai siūlė kandidatus. 

Kandidatai pristatyti bendruomenėje, 

organizuoti rinkimai, kuriuose dalyvavo 90 

proc. mokinių.  Išrinkti „Metų gimnazistas“ ir 

„Metų gimnazistė“ pagerbti bendruomenės 

tradiciniame renginyje „Gimnazijos garbė“. 

41. Mokslo metų užbaigimo šventės 

organizavimas 

 

gegužės mėn. 

 

gimnazistų 

taryba,  

savanoriai 

 

 Mokslo metų pabaigai paminėti surengtas 

festivalis. Visos klasės dalyvavo rengiant 

festivalio programą, paruošė pasirodymus. 

Dalyvavo 80 proc. mokinių. 
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42. Poezijos pavasaris, skirtas H. Radausko 

110-osioms gimimo metinėms paminėti. 

gegužės mėn. R. Burbaitė-

Virkutė 

J. Kišonaitė, 

 lituanistės 

 Skatinamas kultūrinis bendradarbiavimas, 

kuriama emociškai palanki ugdymosi terpė, 

plečiamas kultūrinis bendruomenės akiratis. 

43. Paskutinio skambučio šventės 

organizavimas 

 

gegužės mėn. 

20 d. 

3–4 klasių 

vadovai,  

D. Chochlovienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

 

50 Eur Bendradarbiaujant su trečių klasių mokiniais, 

parengtas šventės scenarijus. Bendradarbiauta 

su J. Paukštelio bei „Ryto“ progimnazijų 

pradinių klasių mokytojais dėl pradinių klasių 

mokinių pasirodymo šventėje. Įprasmintas 

abiturientų  12 metų buvimas gimnazijoje.  

Ugdytas mokinių savarankiškumas, 

kūrybiškumas, saviraiška. Į renginio 

organizavimą įtraukti tėvai. Atlikta renginio 

refleksija. 

44. Gimnazijos bendruomenės sporto šventės 

organizavimas 

 

gegužės mėn. 

29 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

D. Chochlovienė,  

klasių vadovai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

50 Eur Numatyta šventės organizavimo vieta, 

programa, sportinės rungtys. Klasių savivaldos 

įtrauktos į renginio pasiruošimą. Sporto šventėje 

dalyvavo 90 proc. mokinių. Šventėje ugdyta 

bendrystė, sportinis aktyvumas, sveika 

gyvensena, psichinė sveikata. Bendradarbiauta 

su Kėdainių rajono sporto centru.   

45. Mokslo metų baigimo šventė birželio mėn. J. Kaupienė, 

G. Kaupienė, 

S. Bolisienė 

1700 Eur 

(savivald

ybė) 

Mokiniai  kalbėjo apie padarytą pažangą. 

Įvardijo labiausiai patikusius dalykus. Dalyviai 

šventės metu numatė kryptis kitų metų veiklai, 

įvertino 2020 m. įgyvendintą ugdymo 

programą. 

46. Renginio „Gimnazijos garbė” 

organizavimas 

 

birželio mėn. D. Chochlovienė,  

administracija, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

150 Eur Suorganizuotas šventinis renginys, kurio metu 

pagerbti ir apdovanoti gabiausi gimnazistai už 

mokslo, meninius, sporto ir kt. pasiekimus 

2019–2020 m. m. Apdovanoti juos mokę 

mokytojai. Išrinkti ir apdovanoti „Metų 
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 Mokytojai“ ir „Metų Gimnazistas“. 

Bendradarbiauta su „Tėvų klubu“. Renginio 

metu parodyta pagarba ir išsakyta padėka 

mokinių tėvams. Atlikta renginio refleksija. 

47. Atestatų įteikimo šventės organizavimas liepos mėn. D. Chochlovienė, 

administracija, 

4 klasių vadovai,  

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

 Parengtas šventės scenarijus. Bendradarbiaujant 

su Kėdainių krašto muziejumi, šventė 

suorganizuota netradicinėje erdvėje – 

Evangelikų reformatų bažnyčioje. Atlikta 

renginio sklaida, pakviesti gimnazijos 

mokytojai, bendruomenės nariai, Kėdainių 

rajono savivaldybės atstovai. 

48. Mokslo ir žinių dienos organizavimas 

 

rugsėjo mėn. 1 

d. 

D. Chochlovienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

20 Eur Parengta šventės programa, organizuotas 

iškilmingas mokslo metų pradžios atidarymo 

renginys visai gimnazijos bendruomenei. 

49. Mokslo metų pradžios šventė rugsėjo mėn. J. Kaupienė, 

G. Kaupienė, 

S. Bolisienė 

1500 Eur 

(savivald

ybė) 

Suorganizuota mokslo metų pradžios šventė 

SLM bendruomenei. Renginyje dalyvavo 90 

proc. mokinių ir 60 proc. jų tėvų. Šventė skirta 

bendravimui ir bendradarbiavimui stiprinti, 

komandinei dvasiai formavimuoti. 

50. Išvyka į pabėgimo kambarius, skirta 

komandai formuoti 

rugsėjo mėn. R. Jėckienė, 

S. Bolisienė 

1500 Eur 

(savivald

ybė) 

,,Įvykio“ metu formuojami komandinio darbo 

įgūdžiai ugdė gebėjimą bendrauti ir 

bendradarbiauti, prisiimti atsakomybę už savo 

sprendimus. Ugdytiniai įtvirtino teorines žinias 

apie konfliktų valdymą, jų sprendimo būdus. 

51. ,,Svajonių mokyklos“ organizuojami 

užsiėmimai. 

rugsėjo–

gruodžio mėn. 

L. Pečkaitis, 

G. Kaupienė 

 Parengtas „Svajonių mokyklos“ veiklos planas, 

vedami užsiėmimai. 

52. Parodų organizavimas rugsėjo mėn. 

lapkričio mėn. 

vasario mėn. 

gegužės mėn. 

J. Issa 

 

40 Eur Suorganizuotos ne mažiau kaip 4 mokinių darbų 

parodos, skirtos gimnazijos bendruomenei. 

Parodose atskleisti mokinių talentai, ugdomas 

tautinės ir meninės vertybės.  Mokiniams 
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sudarytos sąlygos savo meninius ugdymosi 

poreikius realizuoti dailės, grafinio dizaino 

būreliuose.   

53. LARP – psichologinių vaidmenis 

žaidimas, paremtas skandinavišku 

principu, lektorius Andrius Ūdra 

spalio–

gruodžio mėn. 

G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

1000 

Eur. 

(savivald

ybė) 

 Mokiniai susipažino su LARP – psichologinių 

vaidmenų žaidimais, padedančiais formuoti 

individulius mokinių lyderystės įgūdžius, 

išmoko dirbti komandose, atlikti jiems 

paskirtus vaidmenis. 

54. Stovykla 7–9 klasių moksleiviams 

,,WHATANSU.UGNINIAI 

AITVARAI“. Mindaugas Vidugiris 

spalio mėn., 

poilsiavietė 

„Auksinė 

giria“, Molėtų 

raj. 

 

 

J. Kaupienė, 

G. Kaupienė, 

S. Bolisienė 

12 000 

Eur 

(rėmėjai) 

Užsiėmimų metu ugdytas pasitikėjimas savimi, 

savivertė. Užsiėmimų mokykloje metu 

atskleisti gerųjų savybių ir talentų lobiai 

stovykloje pritaikyti praktikoje. Kiekviena 

minutė įprasminta tikslinga ir įdomia veikla. 

Per aktyvius žaidimus lauke, patyrimines 

pamokas bei diskusijas, ištvermės žygius, 

susitikimus, ugdomas  stovyklautojų gebėjimas 

prisiimti atsakomybę. Suvokti priežasties ir 

pasekmės ryšį. Kūrybiškai mąstyti ir bendrauti. 

55. Susitikimas su Rolandu Mackevičiumi. 

TV laidų vedėju, influenceriu. ,,Mano 

sėkmės istorija“ 

spalio mėn. J. Kaupienė, 

G. Kaupienė, 

 

1500 Eur 

(savivald

ybė) 

Mokiniai susipažino su vienu iš garsiausių 

Lietuvos renginių vedėju, patys vedė mini 

radijo laidas, ugdė pasitikėjimą savimi. 

56. Gimnazistų tarybos naujų narių rinkimai spalio mėn. V. Sakalauskienė, 

gimnazistų taryba 

10 Eur Pagal Gimnazistų tarybos nuostatus organizuoti 

rinkimai. Kandidatai vykdė rinkiminę 

kampaniją, bendruomenei pristatė savo 

programas. Mokiniai išreiškė savo pilietinę 

poziciją. Įvyko demokratiniai rinkimai, kuriuose 

balsavo daugiau nei 60 proc. mokinių. 

57. Mokytojų dienos šventės organizavimas 

 

 

spalio mėn. 5 

d. 

D. Chochlovienė, 

gimnazistų 

taryba, 

20 Eur Parengtas šventės scenarijus, organizuota 

nuotaikinga šventė, kurios tikslas – į mokytojų 

profesinę šventę įtraukti visą gimnazijos 
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neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

bendruomenę ir pasveikinti visus gimnazijoje 

dirbančius mokytojus. 

58. Pirmokų krikštynų organizavimas 

 

lapkričio mėn. 

6 d.  

1–2 klasių 

auklėtojai, 

D. Chochlovienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

 

50 Eur Renginys skirtas 1–2 klasių kolektyvams 

stiprinti. Pagal pasirinktą temą parengtas 

scenarijus, tarp klasių  pasiskirstyta veiklomis. 

Organizuojant šventę,  mokiniams sudarytos 

sąlygos savarankiškumui, kūrybiškumui, 

saviraiškai plėtoti, bendruomeniškumo ir 

draugiškumo jausmui ugdyti. Atlikta renginio 

refleksija. 

59. Klasės seniūnų ir gimnazistų tarybos 

mokymų organizavimas 

lapkričio mėn. A. Sinickytė, 

R. Lebedytė 

10 Eur Organizuoti mokymai seniūnams ir tarybos 

nariams apie komandos formavimą, lyderystę. 

Įgytos kompetencijos taikomos veikloje. Gerėja 

bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. 

Mokymuose dalyvavo 80 proc. seniūnų ir 

tarybos narių.  

60. Lidijos Laurinčikienės paskaita 

mokiniams ,,Jei negali pakeisti situacijos, 

pakeisk požiūrį į ją“. 

Paskaita bendruomenei „Įvairių kartų 

susikalbėjimo galimybės. Krizinių 

situacijų ir streso valdymas“ 

lapkričio mėn. J. Kaupienė 2000 Eur 

(savivald

y-bės 

lėšos) 

Ugdytiniai įgijo įgūdžių, kaip ,,išgyventi“ jiems 

nepalankiuose situacijose ir mokėsi  keisti 

požiūrį į pačią situaciją, kad ji atneštų kuo 

mažiau asmeninės žalos. Praktikavosi, kaip 

priversti situaciją veikti jų naudai. 

Bendruomenės nariai (mokytojai, tėvai) 

sužinojo apie būdus, kaip įveikti laikmečio 

užprogramuotus konfliktus ir krizes, kaip 

suvaldyti stresą keliančias situacijas. 

61. Naujų mokinių adaptacijos proceso 

tyrimų organizavimas 

lapkričio mėn., 

vasario mėn. 

Vaiko gerovės 

komisija, 

psichologas 

 Mokslo metų pradžioje atliktas pirmos klasės 

mokinių adaptacijos tyrimas. Jis aptartas VGK, 

teiktos rekomendacijos nustatytoms 

problemoms spręsti. Rezultatai pristatyti 

mokytojų taryboje ir tėvų susirinkimuose. 
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Stebimas naujų mokinių, priimtų į kitas klases, 

adaptacijos procesas. Jis aptartas VGK.  

62. Kino filmų vakarų organizavimas lapkričio mėn. 

gruodžio mėn. 

 

gimnazistų taryba  Organizuotas kryptingas, saugus  mokinių 

laisvalaikio užimtumas, ugdomas 

bendruomeniškumas. Filmai ugdo pozityvų 

požiūrį į gyvenimo vertybes. Organizuoti 2–3 

kino filmų vakarai. 

63. Padėkos vakaras lapkričio mėn. D. Chochlovienė, 

neformaliojo 

švietimo vadovai 

150 Eur  Į padėkos vakarą pakvieti gimnazijos rėmėjai, 

prisidėję prie gimnazijos gerovės. Sukurta jauki 

aplinka, šventinis koncertas. Ugdomas 

bendruomeniškumas, puoselėjama pagarba ir 

dėkingumas kitiems. Sudarytos sąlygos meninei 

saviraiškai. Atlikta renginio sklaida ir refleksija. 

64. „Knygų Kalėdų“ akcija 

 

Lapkritis–

gruodis 

R. Burbaitė- 

Virkutė,  

J. Kišonaitė 

 Akcijos metu bendruomenės nariai 

savanoriškai praturtina biblioteką naujais 

leidiniais. 

 

65. Respublikinio muzikos festivalio 

„Žiemos mozaika“ organizavimas 

gruodžio mėn. D. Chochlovienė, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

 

100 Eur Į festivalį pakviesti bendradarbiaujančių 

mokyklų meno kolektyvai. Sukurta šventinė, 

kalėdinė aplinka. Į šventę pakviesti mokinių 

tėvai, seneliai, gimnazijos svečiai, partneriai. 

Ugdomas bendruomeniškumas, puoselėjamos 

šeimos, advento laikotarpio tradicijos. 

Sudarytos sąlygos mokinių meninei saviraiškai. 

Atlikta renginio sklaida ir refleksija. 

66. Renginio „Kalėdomis kvepiantis rytas“ 

organizavimas 

 

gruodžio mėn. 

18 d. 

D. Chochlovienė, 

gimnazistų 

taryba, 

neformaliojo 

vaikų švietimo 

vadovai 

50 Eur Parengtas ir įgyvendintas renginio scenarijus. 

Bendradarbiauta su gimnazistų taryba, Tėvų 

klubu sukuriant ypatingą švenčių dvasią. 

Organizuotas kalėdinis paštas. Atlikta renginio 

sklaida.  
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67. Dvyliktokų gimtadienio šventės 

organizavimas 

gruodžio mėn. gimnazistų 

taryba, 

1-ų klasių 

mokiniai 

20 Eur Organizuota  dvyliktokų gimtadienio  šventė, 

skatinanti jauniausių ir vyriausių gimnazijos 

mokinių bendradarbiavimą, ugdanti  

bendruomeniškumą, atsakomybę už savo 

bendruomenę. 

68. Kalėdinės akcijos „Būkime turtingi 
gerumo” organizavimas 

gruodžio mėn. gimnazistų 

taryba,  

savanoriai 

 Organizuota labdaros akcija, kurioje dalyvauja 
~100 proc. gimnazistų. Į akciją įtrauktos klasių 
savivaldos. Su dovanomis apsilankyta Kėdainių 
specialiojoje internatinėje mokykloje, suburta 
savanorių grupė. 

69. „Kalėdomis kvepiančio ryto“ ir kalėdinio 
pašto organizavimas  

gruodžio mėn. gimnazistų 

taryba,  

savanoriai 

40 Eur Puoselėjama graži tradicija paskutinę mokslo 
metų dieną ryte pasveikinti bendruomenę 
pasitinkant su karšta kakava ir imbieriniais 
sausainiais. Mokiniai mokomi artimiems 
žmonėms parašyti laišką, atviruką. Ugdomos 
šeimos vertybės. 

70. Kalėdinis vakaras bendruomenės nariams 

„Kalėdos – stebuklų metas“,  praktinio 

užsiėmimo  „Iliuzijos pasaulyje“ 

organizavimas. Mago Roko Bernatonio 

iliuzijos skirtumų tarp magijos ir 

apgaulės pristatymas 

gruodžio mėn. G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

 

1200 Eur 

(savivald

y-bės 

lėšos) 

Ugdytas bendrystės jausmas, skatintas 

kūrybinis bendradarbiavimas tarp tėvų ir vaikų. 

71. Tikslo ir uždavinio  įgyvendinimo 

sėkmingumo analizė 

gruodžio mėn. VGK  Įvertinta VGK grupės veiklos plano 2 tikslo 

įgyvendinimo sėkmingumas. Numatytos 

priemonės veiklai tobulinti. 

72. Gimnazistų tarybos 2020 m. veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo 

įsivertinimas  

gruodžio mėn. M. Babenskaitė, 

gimnazistų taryba 

 

 Atliktas gimnazistų tarybos  2020 m. veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo įsivertinimas. 

Rengiant įsivertinimą dalyvavo du trečdaliai 

gimnazistų tarybos narių. 80 proc. plane 

planuotų priemonių ir veiklų  įgyvendinta, teikti 

pasiūlymai. 

4 uždavinys. Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis rengimosi šeimai ir karjerai kompetencijas.  
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1. Situacijos analizė/ veiklos planavimas 

 

sausio mėn. A. Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Tikslingai suplanuota veikla padės sėkmingai 

organizuoti ugdymą karjerai gimnazijoje.  

2.  ,,Atrask pašaukimą“. Donatas 

Kantakevičius, (atraskpasaukima.lt) 

įkūrėjas 

vasario mėn. G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

1200 Eur 

(savivald

y-bės 

lėšos) 

Mokiniai susipažino su lektoriumi D. 

Kantakevičiumi, kuris padėjo mokiniams 

išsigryninti savo tikslus, suvokti savo norus, 

surasti kelius jiems įgyvendinti ir didinti 

asmeninę motyvaciją. 

3. Ugdymo karjerai veiklos stebėsena kovo mėn., 

spalio mėn. 

A. Krasauskienė, 

MKC grupė 

 Įvertintas ugdymo karjerai paslaugų plėtojimo 

sėkmingumas. Numatytos tobulintinos 

priemonės. 

4. Susitikimas su Vytautu Kontrimu. 

Aktorinio meistriškumo technikos 

viešajame kalbėjime 

kovo mėn.14 

d. 

G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

1200 Eur 

(savivald

ybė) 

Ugdytiniai lavino viešojo klabėjimo įgūdžius, 

kūno kalbą. Sužinojo, kokiose situacijose ir 

kaip panaudoti aktorinio meistriškumo 

technikos elementus viešajame kalbėjime. 

Mokėsi išvengti manipuliacinių elementų 

viešoje kalboje. 

5. Profesinio konsultavimo veiklos 

įsivertinimas ir rekomendacijų veiklai 

tobulinti parengimas 

kovo mėn. MKC grupė  Įsivertintas profesinio konsultavimo 

veiksmingumas, susitarta dėl priemonių veiklai 

tobulinti. 

6. Sveikatingumą propaguojančių renginių  

efektyvumo ir mokinių propaguojančių 

sveiką gyvenseną skaičiaus augimo 

tyrimas  

balandžio mėn. V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 Sveikos gyvensenos įgūdžių programų  

įgyvendinimo sėkmingumo  ir tyrimo duomenų 

aptarimas  

7.  Mokslų muziejus ,,AHHAA“. Estija balandžio mėn. G. Kaupienė, 

J. Kaupienė, 

S. Bolisienė 

17 000 

Eur 

(rėmėjai) 

Mokiniams teko  pasukti galvą,  prasmingai 

leisti laiką didžiausiame ir moderniausiame 

Baltijos šalyse  šiuolaikinio mokslo centre 

AHHAA(www.ahhaa.ee) Tartu mieste. Centre 

ugdytiniai patyrė, kaip veikia fizikos dėsniai, 

pvz. išmėgino eksponatus ”pridėk rankas”, 

dalyvavo įvairiose mokymo dirbtuvėse ir 

žiūrėjo planetariumo bei mokslo spektaklius. 

http://www.ahhaa.ee/
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8. Socialinės atsakomybės ugdymo 

projektas. Lyderių akademija.  

,,Go Foward academy“ parengtas planas 

balandžio–

lapkričio mėn. 

V. Liutkienė, 

G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

14000 

Eur 

(rėmėjai) 

Buvo organizuota motyvuotų dalyvių atranka. 

Mokymai organizuoti 2 kartus per mėnesį. 

Teminiai susitikimai su lektoriais 

tėvams/mokyklos bendruomenei  organizuoti 1 

kartą per du mėnesius. (tematiką žiūrėti 

atskiroje programoje). 

9.  Stilistė Agnė Gilytė. Spintologija. 

Naudojimo mažinimas 

gegužės mėn. G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

1000 Eur 

(savivald

ybė) 

90 procentų 7, 8 bei 9 klasių bei Alumni 10 kl. 

mergaitės susipažino su pagrindinėmis 

aprangos taisyklėmis, etiketu. Išmoko formuoti 

savo garderobą ir mažinti naudojimo ir pirkimo 

poreikius. 

10. Profesinis veiklinimas gimnazijoje:  

- tėvų dienos „Šok į tėvų klumpes“ 

organizavimas 

gegužės mėn. klasių vadovai 100 Eur Ne mažiau kaip 65 proc. gimnazistų lankėsi 

tėvų darbovietėse. 

11. Tyrimas „Ugdytinių lūkesčių ir poreikių 

patenkinimas“ 

 

gegužės mėn. D. Ivaškevičienė, 

B. Petraitienė, 

L. Pabrinkienė 

 Atliktas tyrimas. Išanalizuoti ugdytinių, jų tėvų 

poreikiai ir lūkesčiai. Priimti sprendimai dėl 

veiklų koregavimo. 

12. Vasaros stovykla ,,Lyderių inkubatorius“ 

Roko sodyboje 

birželio mėn., 

 

S. Bolisienė, 

L. Pabrinkienė 

17 800 

Eur 

(rėmėjai) 

Dalyvavo 80 proc. mokyklėlės ugdytinių.  

Stovyklos dalyviai išklausė emocinio intelekto 

lavinimo programą, dalyvavo kūrybinių-

meninių dirbtuvių  užsiėmimuose, žaidė 

sportinius, patyriminius žaidimus, vykdė 

improvizacines veiklas.  

Užsiėmimų metu dalyviai įveikė jiems 

pateiktus iššūkius, nurodė kelius ir priemones 

jiems išspręsti. Patys kūrė programas, 

priiminėjo  sprendimus. 

 

13. 

Programų koregavimas, keitimas. Grupių 

komplektavimas, naujų mokinių 

priėmimas 

birželio – 

liepos mėn. 

V. Liutkienė, 

G. Kaupienė, 

J. Kaupienė 

 Atsižvelgiant į mokinių ir jų tėvų poreikius ir 

lūkesčius, pakoreguotos programos. 

Suformuotos naujos grupės, priimti nauji 7 

klasių mokiniai. 
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14. 

Pirmokų krikštynos lapkričio mėn. G. Kaupienė, 

D. Choclovienė 

200 Eur. 

(savivald

ybė) 

Naujokams buvo suorganizuotos krikštynos. 

Renginio metu ugdytiniai demonstravo savo 

kūrybiškumą, atskleidė savo talentus. 

15. Uždavinio įgyvendinimo sėkmingumo 

įsivertinimas 

gruodžio mėn. MKC grupė  Atlikta uždavinio įgyvendinimo sėkmingumo 

analizė, numatyta tąsa kitiems metams. 

16. Profesinio informavimo gimnazijoje 

vykdymas:  

- susitikimų su universitetų atstovais 

organizavimas; 

- sėkmės istorijų „Studentai mokiniams“ 

sklaidos organizavimas; 

- karjeros informacijos gimnazijos 

tinklapyje, facebook svetainėje, MKC 

stende „Tavo karjera“ sklaida; 

- informacijos apie populiariausias 

Kėdainių šviesiosios gimnazijos 

abiturientų profesijas ir studijų programas 

rinkimas 

 

visus metus 

balandžio  

mėn. 

Visus metus 

 

rugsėjo mėn. 

 

D. Krasauski

enė, MKC 

grupė 

 

R. Burbaitė- 

Virkutė 

 

 

50 Eur 

 

50 Eur 

Ne mažiau negu 90 proc. mokinių buvo 

informuoti apie aukštąsias mokyklas, jų 

programas ir studijų galimybes. Mokiniai 

praplėtė žinias apie profesijas, mokymosi 

galimybes, darbo pasaulį, jo tendencijas, plėtė 

kitas ugdymo karjerai kompetencijas.  

 

 

17. Klasių vadovų ir mokytojų veiklos, 

vykdant „Ugdymo karjeros“ programą, 

koordinavimas: 

-  klasių vadovų kuravimas, vedant 

profesinio orientavimo klasės valandėles 

- dalykų mokytojų konsultavimas, 

integruojant programą  į ugdymo 

/mokymo sritis ir dalykų turinį 

visus metus D. Krasauski

enė, 

MKC grupė 

 Ugdymo karjerai programa integruota į 

ugdymo/mokymo sritis, dalykų turinį ir klasės 

valandėles. 

18. Bendradarbiavimas  su socialiniais 

partneriais  

 

visus metus D. Krasauski

enė, 

MKC grupė 

 Mokiniai įgis naujų žinių, sužinos aktualiausią 

ir naujausią informaciją apie įmonių ir įstaigų 

struktūrą ir veiklą.  

19. Pasidalinimas gerąja patirtimi su kitų 

mokyklų ugdymo karjerai grupių nariais, 

karjeros koordinatoriais ir kitais 

specialistais.  

visus metus D. Krasauski

enė, 

MKC grupė 

 Pakelta kvalifikacija, įgytos naujos žinios, 

susipažinta su naujais veiklos metodais  
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Dalyvavimas organizuojamuose 

renginiuose ir kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose 

20 Profesinis konsultavimas gimnazijoje:  

- individualių konsultacijų mokiniams ir jų 

tėvams profesijos pasirinkimo klausimais 

organizavimas; 

- individualių konsultacijų „Ugdymo 

turinio ir karjeros pasirinkimo dermė“ 

organizavimas; 

- karjeros ugdymo užsiėmimų 2 klasių 

mokiniams  organizavimas;  

- išvykų į labiausiai mokinių pageidaujamas 

aukštąsias mokyklas (VU, ISM, LMTA, 

KTU) organizavimas 

 

 

visus metus 

 

kovo mėn. 

lapkričio mėn. 

vasario–

balandžio mėn. 

D. Krasauski

enė, 

2 klasių vadovai 

 

 

 

 

 

 

Ne mažiau negu 50 proc. mokinių buvo 

konsultuoti dėl profesijos pasirinkimo ir ateities 

studijų. 

21. Etninės kultūros, alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programų, šeimos ir 

lytiškumo ugdymo, ugdymo karjerai, 

sveikatos ugdymo programų 

įgyvendinimo integravimo į mokomųjų 

dalykų, klasių auklėtojų, neformalaus 

ugdymo programas stebėsena ir aptartis 

visus metus V. Liutkienė, 

A. Krasauskienė, 

V. Sakalauskienė 

 

 Stebėta, kaip mokytojai integruoja į 

mokomuosius dalykus, klasių vadovų veiklą ir 

neformalųjį švietimą, integruotas programas. 

Integravimo galimybės aptartos metodinėse 

grupėse. 

22. Gimnazijos teikiamos pagalbos tėvams 

tobulinant vaikų ugdymosi įgūdžius 

stebėsena ir aptartis 

visus metus V. Sakalauskienė, 

A. Krasauskienė 

 Numatytos tėvų, kitų bendruomenės narių  

įtraukimo į klubo veiklą ir veiklos 

efektyvinimo galimybės. 

23. Informacijos apie neformaliojo ugdymo 

skyriaus “Sėkmės ir lyderystės mokykla“ 

veiklą sklaida 

visus metus G. Kaupienė, 

J. Kaupienė, 

 D. Chochlovienė 

 Kėdainių bendruomenė permanentiškai 

informuota apie neformaliojo skyriaus veiklą 

rajono žiniasklaidoje, gimnazijos svetainėje, 

FB paskyroje. Pateikiama išankstinė 

informacija apie stojimą, grupių formavimą 

naujiems mokslo metams. 
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VI SKYRIUS 

VEIKLOS PLANO ĮSIVERTINIMAS 

 

 

14. Metinio veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumą 2020 m. gruodžio mėn. vertina direktoriaus  įsakymu  

 sudarytos 2020 m. plano rengimo darbo grupės. 

 

_________________________________________ 

 

 

Pritarta sausio 29 d. gimnazijos tarybos 

posėdžio Nr.1 protokoliniu sprendimu 


