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KRUONIO GIMNAZIJOS  2020 METŲ  VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮVADAS 

Kruonio gimnazijos bendruomenė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu 

Nr. V-1308 patvirtintos Geros mokyklos koncepcijos nuostatomis ir modelio schema bei siekdama įgyvendinti gimnazijos nuostatuose 

fiksuotą misiją „Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą ir organizuoti 

neformalųjį ugdymą Kruonio ir aplinkinių seniūnijų vaikams bei suaugusiems“,  yra susitarę dėl gimnazijos bendruomenės pripažįstamų 

vertybių, strateginio tikslo ir strateginių tikslų pagal programas:  

Vertybės – adekvačiai reaguojančios į gyvenimo pokyčius asmenybės ugdymas; teigiamas gimnazijos įvaizdis; bendravimas ir 

bendradarbiavimas; saugi aplinka; profesionalumas.  

Strateginis tikslas – Kiekvienam mokiniui pritaikomo mokymosi galimybių plėtra. 

Ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslas – Tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti brandžią asmenybę. 

Ugdymo aplinkos tobulinimo programos tikslas – Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. 

Siekiant užtikrinti ilgalaikių, strateginio pobūdžio tikslų įgyvendinimą 2019 m. gruodžio mėn. susitarta, kad veikla trejų metų ir metų 

laikotarpiui bus planuojama (numatant priemones, jų įgyvendinimo laikotarpius, kiekybinius ir kokybinius vertinimo kriterijus, atsakingus 

asmenis už numatytų priemonių įgyvendinimą) vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatų ir modelio pagrindu bei gimnazijos 

veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo (žemiausiomis vertėmis) pagrindu šiomis kryptimis:  

 kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo (pasiekimai ir pažanga, 1.2.2 Mokyklos pasiekimai ir pažanga 2,8);  
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 individualios mokinio pažangos didinimo, plėtojant mokymo metodų įvairovę, tobulinant ugdymo organizavimo sistemą (ugdymas 

(mokymas), 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 2,8); 

 mokinių saviraiškos, aktyvaus dalyvavimo neformaliajame ugdyme, įvairiuose projektuose, kurių metu lavinami mokinių 

mąstymo, kūrybiškumo, ir kiti gebėjimai, elgesio, bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai, skatinimas. Siekiant, kad mokiniai ir 

mokytojai jaustųsi psichologiškai saugūs, jų nuomonė ir idėjos būtų išklausytos ir gerbiamos (gyvenimas mokykloje, 3.2.1. mokymasis ne 

mokykloje 2,6); 

 maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių aplinkų, atnaujinant ir įrengiant edukacines erdves sudarymas (ugdymosi aplinka). 

Gimnazijos bendruomenė supranta ir pripažįsta, kad asmenybės brandai įtakos turi visos plane numatytos, į kokybinį pokytį 

orientuotos priemonės bei ugdomoji, organizacinė ir ūkinė veikla įgyvendinant ugdymo planą. Lyderystė ugdoma palaikant į pokytį 

orientuotas iniciatyvas, skatinant bendradarbiavimą, pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus deleguojant ir prisiimant atsakomybę už 

priemonės (ar tam tikros veiklos įgyvendinant numatytą priemonę) įgyvendinimą siekiant aukštesnės ugdymo kokybės. 

Veiklos plane numatytų priemonių detalus įgyvendinamas planuojamas rengiant edukacinių veiklų, bibliotekos, vaiko gerovės 

komisijos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, koreguojant ir/ar rengiant klasių vadovų veiklos planus, mokytojų parengtus 

ilgalaikius-detaliuosius planus. 

  

Trumpa 2019 metų veiklos analizė. 

 

1 tikslas. Mokytojo ir mokinio atsakomybės stiprinimas. 

1 uždavinys. Sistemingas kiekvieno mokinio pažangos pamatavimas. 

Individualių mokytojo kompetencijų, taikant dalykinį mokinių įsivertinimą/vertinimą, konstruktyviai bendradarbiaujant, dalijantis 

praktine patirtimi, tobulinimu prasidėjo uždavinio: Sistemingas kiekvieno mokinio pažangos pamatavimas įgyvendinimas. Šio uždavinio 

priemonės - projekto „Lyderių laikas - 3“ tąsa. Pokalbiuose su gimnazijos administracija aptarti/išdiskutuoti visų mokytojų taikomi 

kiekvieno mokinio pažangos vertinimo/įsivertinimo metodai ir pasidalinta gerąja patirtimi. Nutarta, kol bus priimti gimnazijos lygmens 
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susitarimai, mokytojų geroji patirtis vertinant/įsivertinant gali būti taikoma mokytojui pasirenkant metodus ar individualiai kuriant ir 

taikant savitą sistemą. Keturi mokytojai vedė atviras pamokas rajono mokytojams. Gimnazijos komanda dalyvavo Samsung projekte 

„Mokykla ateičiai“, kurio metu sukūrė „Trijų pamokos minučių modelį“. Šiame kūrimo procese dalyvavo visi mokytojai. Rengiant 3PM 

modelį buvo  panaudoti visų Kruonio gimnazijos mokytojų gerosios patirties fragmentai ir projekto mentorių pastebėjimai. 3PM 

išbandytas 4, 6 ir 8 klasėse (dalyvavo 73 proc. mokytojų) balandžio- gegužės mėnesiais. Šiuo metu modelį visose savo pamokose taiko 30 

proc. mokytojų dar 20 proc. -  taiko dalyje pamokų. Buvo sudaryta darbo grupė gautai informacijai apibendrinti ir parengti Kruonio 

gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą. 2019-2020 m.m. pradėjome turėdami naują Kruonio gimnazijos mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašą, visi mokytojai - individualius mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašus kiekvienai 

klasei. 2019 metų spalio mėnesį vyko individualūs pokalbiai su mokytojais, kaip sekasi taikyti aprašus, susitarta dėl jų tobulinimo. 80 

proc. mokytojų taiko kaupiamojo vertinimo sistemą, fiksuojamą individualiuose užrašuose. Gruodžio mėnesį įvyko metodiniai pasitarimai 

atskirose klasėse dirbančių mokytojų, paaiškėjo, kad vertinimo apraše numatytas priemones visose pamokose taikė 47 proc. mokytojų. 

Patvirtintas „Mokymo(si) pagalbos teikimo aprašas“. Analizuojamas aprašo konkretumas. Pagalbos teikimo priemonių efektyvumas. 2019 

metais mokinių pažangumas padidėjo 8 proc. (2018 m. – 88 proc., 2019 m. – 96 proc.). 1,4 proc. daugiau mokinių pasiekė aukštesnįjį 

pasiekimų lygį visuose dalykuose (2018 m. – 8,1 proc, 2019 m. – 9,5 proc.). 9,5 proc. daugiau  mokinių pasiekė pagrindinį pasiekimų lygį 

visuose dalykuose (2018 m. - 41 proc, 2019 m. – 50,5 proc.). 16 proc. padidėjo mokinių, gavusių valstybinių brandos egzaminų 

įvertinimus 86-100 proc. (2018 m. – 15 proc, 2019 m. – 31 proc.). 2019 m. du mokiniai gavo 100 balo įvertinimus (1 mokinys anglų 

kalbos ir 1 mokinys anglų kalbos ir informacinių technologijų). Išaugo mokinių, tapusių rajono olimpiadų prizininkais, dalis (2018 m. – 

33,3 proc, 2019 m. – 50 proc.). Mokiniai tapo respublikinių olimpiadų dalyviais, nugalėtojais ir prizininkais: dailės-technologijų sričių 

piešinio/idėjos konkursas „Dizainas ateičiai: saulė, vėjas ir vanduo“ – 1 vieta,  „Ateities inžinierijos“ projektas – 1 vieta, Anglų kalbos ir 

video meno konkursas „Mes Z karta – ateities vizija“ – 3 vieta, Kompiuterinė Kalėdų pasaka – 3 vieta.  

2 uždavinys. Bendrųjų ir dalykinių gimnazijos darbuotojų kompetencijų tobulinimas/tobulinimasis. 

Atsižvelgiant į gimnazijos strateginį - kiekvieno mokinio pažangos - siekį, mokytojams organizuojami mokymai. 78 proc. pedagogų 

tikslingai kelia kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per metus. Gimnazijos komanda dalyvavo Samsung projekte „Mokykla ateičiai“, kur 

parengė, išbandė ir pradėjo įgyvendinti mokinių pažangos įsivertinimo projektą 3PM. 2018-2019 metais vykdėme Erasmus KA1 projektą 
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,,Edukata” (Projekto Nr. 2017-1-LT01-KA101-035016). Projekto mobilumuose dalyvavo 13 Kruonio gimnazijos mokytojų – novatorių. 3 

dalyviai patobulino anglų kalbos žinias ir 10 - IKT įgūdžius. Po kiekvienų kursų dalyviai vykdė sklaidą: pasidalino kursų medžiaga bei 

įgyta patirtimi ir įgūdžiais  gimnazijoje, respublikinėse konferencijose bei seminaruose. Kruonio organizacijos mobilumų poreikiai 

glaudžiai susiję su visos gimnazijos bendruomenės poreikiais. Siekdami ugdymo proceso kaitos skatinant bendradarbiavimą ir abipusę 

atsakomybę, turime  tobulinti kalbinę kompetenciją, IKT įgūdžius, siekti kiekvieno mokinio pažangos, taikant inovatyvius mokymo 

metodus. Pasirinkti kursai: ,,ICT Based Learning", „English For Teachers“, „Digital Turn“, „Enhance your teaching with new century 

ICT“ tools, „ICT and free Web Tools in Education“. Projekto dalyvių įgytos kompetencijos leidžia efektyviai naudoti išmaniąsias 

technologijas, daryti mokymąsi patrauklų, įdomų mokiniams, kad jie būtų aktyvūs dalyviai, sąmoningai, teisingai vertinantys, 

įsivertinantys save ir kitus. Mokymas ir mokymasis tapo labiau  motyvuojantis ir kūrybiškas, teikiantis džiaugsmą ir sėkmingas.  

2 tikslas. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

1 uždavinys. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas 

Neformalaus švietimo programos tenkino mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 2018/2019 m.m. II pusmetyje buvo 

18 būrelių (tarifikuotos 23 val.), 2019/2020 m.m. I pusmetyje gimnazijoje veiklą vykdo 17 būrelių (tarifikuota 21 val.). Neformaliojo 

ugdymo veikloje nuolat dalyvavo 70 proc. mokinių. Populiariausi yra sportinės krypties būreliai: kvadrato, tinklinio, krepšinio, stalo 

teniso, būrelis „Judrioji valandėlė“, meninės krypties būrelis „Paletės spalvos“, turizmo ir kraštotyros krypties - „Kompasas“, „Kraštotyros 

būrelis“, intelektualinės krypties - „Jaunasis mokslininkas“, „Jėzaus bičiuliai“, gamtos pažinimo krypties – „PhenoloGIT“ ir „Jaunieji 

miško bičiuliai“. Dauguma būrelių  - kvadrato, tinklinio, krepšinio, stalo teniso, „Judrioji valandėlė“, „Kompasas“, „Kraštotyros būrelis“, 

„Jaunasis mokslininkas“, „Jėzaus bičiuliai“, „Jaunieji miško bičiuliai“ - yra tęstiniai. Neformaliojo švietimo veiklas papildė 

bendradarbiavimas su partneriais: Kruonio kultūros centru, Kaišiadorių meno mokykla, šokių klubu „Efektas“. Neformaliojo švietimo 

užsiėmimus ne gimnazijoje lanko 40 proc. mokinių. Tarptautinė gimnazijos partnerystė skatina nuolatinę kaitą ir ugdo pažintines 

kompetencijas, suteikia mokiniams galimybę pažinti įvairių šalių kultūrą, moko bendravimo ir socializacijos, ugdo pilietiškumą, suteikia 

drąsos ir pasitikėjimo, tolerancijos. Gimnazija palaiko draugiškus santykius su šalimis - projektų partnerėmis: Lenkija, Latvija, Graikija, 

Portugalija. 
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Įsijungėme į Kultūros paso projektą, kurio tikslas, kad kiekvienas mokinys gautų nors vieną paslaugą iš Kultūros paso paslaugų 

rinkinio per kalendorinius metus. Kultūros paso paslaugas  mūsų gimnazijoje 2019 metais gavo 96 proc. mokinių. Buvo pasirinktos 

kultūros paveldo, etninės kultūros, dramos teatro, literatūros srities paslaugos. 

Visi mokytojai dalyvavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centro sveiko gyvenimo įgūdžių projekte mokyklų bendruomenėms „Jauskis 

gerai“. Mikroklimatą bandome vertinti analizuodami IQES apklausų rezultatus: klausimo „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ vertė 2,6 (2018 

m. – 2,8); „Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“ – 3,1 (2018 m. – 3,1); „Per paskutinius 2 

mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3 (2018 m. – 3,1);  Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas 

nesijuokė, nesišaipė – 2,6 (2018 m. – 2,6); „Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai – 3,1 

(2018 m. – 3,1). Susitarėme kaip matuojame pokytį: 
∑ 𝑘𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑣𝑒𝑟𝑡ė 2018)/𝑛 10

𝑛=1

∑ 𝑘𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑣𝑒𝑟𝑡ė 2019)/𝑛 10
𝑛=1

 *100%. 

2 uždavinys. Gimnazijos bendruomenės narių susitarimų, puoselėjant vertybes ir pozityvų elgesį, koregavimas ir laikymasis. 

Atsižvelgiant į mokytojų etatinio darbo apmokėjimą reglamentuojančių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus ir mokytojų 

siūlymus koreguota Kruonio gimnazijos darbuotojų apmokėjimo tvarka. Aptartas ir paskirstytas mokytojų darbo krūvis 2019-2020 mokslo 

metams atsižvelgiant į  mokytojų darbo funkcijas, darbo užmokesčiui skirtus asignavimus. Profesinių sąjungu iniciatyva pradėtos derybos 

dėl kolektyvinės sutarties. 

Siekiant gimnazijos bendruomenės narių susitarimų ir įsipareigojimų laikymosi, puoselėjant pozityvias vertybes ir motyvuojant 

pozityvų elgesį vaiko gerovės komisijoje sutarta, kad supažindinant mokinius su gimnazijos mokinių teisių ir pareigų aprašu taikyti 

diskusijos metodą. 95 proc. mokinių dalyvavo mokinių teisių ir pareigų aprašo pristatymuose. Taip pat buvo patvirtinta Kruonio 

gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka.  

Pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikė Vaiko gerovės komisija. VGK bendradarbiavo su klasių vadovais, sprendžiant 

mokinių pamokų lankomumo ir elgesio problemas, organizavo posėdžius, kuriuose kartu su mokiniais ir tėvais buvo ieškoma problemų 

sprendimo būdų. Organizavo prevencines akcijas, dalyvavo projekte „Svajonių mokykla“. Gimnazijoje 2019 m. mokėsi 70 specialiųjų 

poreikių mokinių, jiems mokymosi pagalbą teikė logopedas ir mokytojo padėjėjai. Atnaujintas „Kruonio gimnazijos vaiko gerovės 

komisijos darbo reglamentas“. 
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3 tikslas. Gimnazijos pastatų eksploatavimas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21-2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ ir maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių aplinkų sudarymas.   

1 uždavinys. Eksploatuoti pastatus, prižiūrėti gimnazijos teritoriją vadovaujantis Lietuvos higienos norma ir kitais teisės aktais. 

Įgyvendinant uždavinio priemones, kurias koordinavo ir organizavo pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams, pastatai 

eksploatuoti (valyti, vykdytas einamasis remontas, užtikrinta turto ir priešgaisrinė sauga) ir vykdyta teritorijos priežiūra vadovaujantis 

Lietuvos higienos norma ir kitais teisės aktais. Pradėta rengti žalioji klasė. Aukcionu būdu parduoti du nenaudojami mokyklos 

mikroautobusai. 

Socialinė parama (nemokamas maitinimas) 2019 metais buvo teikiamas vidutiniškai 92 mokiniams, t.y. 37 procentai nuo bendro 

mokinių skaičiaus. Nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. atnaujintas mitybos modelis pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonę “Naujo vaikų mitybos organizavimo modelio diegimas pilotinėse Kaišiadorių rajono savivaldybės mokyklose“, gimnazijos 

valgykla pradėjo veikti švediško stalo principu. Įrangai atnaujinti Kaišiadorių rajono savivaldybė skyrė 8 500 eurų. 2019 metais į 

gimnaziją ir iš jos vidutiniškai buvo pavežami 179 mokiniai, tai yra 70 proc. nuo visų mokinių skaičiaus. 

2 uždavinys. Atnaujinti edukacines erdves ir būtiniausias priemones ugdymui organizuoti. 

Visose priemonėse numatytus darbus finansavome iš įvairių šaltinių (mokymo lėšų, biudžeto, gimnazijos gautų pajamų, paramos lėšų) 

ir didžiąją darbų dalį atliekant gimnazijos darbininkams visi 2018 metų veiklos programoje numatyti bendro naudojimo patalpų ir 

edukacinių erdvių atnaujinimo darbai įvykdyti ir viršyti. 

Siekiant įtvirtinti 2018, 2019 metais pradėtus įgyvendinti pokyčius kiekvieno mokinio pasiekimų ir individualios mokinio pažangos 

gerinimo, gimnazijos bendruomenės kaip besimokančios organizacijos srityse nutarta laikytis integralumo principo planuojant 

kompleksinio pobūdžio priemones kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo srityje (pasiekimai ir pažanga), kurių 

įgyvendinimas neatsiejamas nuo ugdymo organizavimo pokyčių (ugdymas (mokymas)) bei kryptingo kvalifikacijos tobulinimo 

(besimokanti organizacija). Siekiant įgyvendinti 2020-2022 metų strateginį veiklos planą 2020 metais formuluojami 3 tikslai: 2 tikslai 

pagal ugdymo programą ir vienas tikslas pagal ugdymo aprūpinimo programą. 

 
II. 2020 METŲ VEIKLOS TURINYS 
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Uždavinys Priemonė Rezultato (kiekybiniai ir/ar kokybiniai) 

kriterijai 

Įgyvendinimo    

laikas 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

2020-2022 metų ugdymo turinio įgyvendinimo programos strateginis tikslas - tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti brandžią 

asmenybę 

2020 metų  ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslas - Mokytojo ir mokinio atsakomybės stiprinimas. 

Sistemingas 

kiekvieno 

mokinio pažangos 

pamatavimas. 

 

Individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo praktikos taikymas. 

Individualios pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo tvarkos taikymo mastas 

(susitarimą taikiusių mokytojų skaičius; 

dalyvavusių  mokinių skaičius, klasių skaičius;  

mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui 

specialistų atsiliepimai apie sutartų priemonių 

efektyvumą). 

2020 12 31 R.Mikučauskienė 

Pagalbos mokiniui ir mokytojui praktikos 

gimnazijoje įveiksminimas 

Mokytojų įtraukimas/įsitraukimas taikant 

pagalbą mokiniui ir mokytojui praktiką  

 

2020 12 31 N.Dasevičienė 

Socialinių emocinių kompetencijų 

įvertinimas ir ūgties matavimas 

Įvertinta situacija sudarys sąlygas SEU 

programos sudarymui.  

2020 09 31 N.Dasevičienė 

Pamokos uždavinio pamatavimo 

instrumento išbandymas 

Palyginama mokinių rezultatų kaita 

naudojant uždavinio pamatavimo 

instrumentą. 

2020 08 31 R.Mikučauskienė 

Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų 

integravimas („Lyderių laikas 3“  veiklų 

aptarimas, dalyvavimas jose) į gimnazijos 

ugdymo programą. 

Gimnazijos įsitraukimo į projekto „Lyderių 

laikas 3“ veiklas mastas. (atstovų dalyvavimas 

projekto inicijuotose veiklose, gimnazijos ugdymo 

programos ir projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų 

dermė (numatytų ir įvykdytų priemonių kiekis ir 

mastas), gerosios praktikos sklaida).   

2020 12 31 R.Mikučauskienė 
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Dalyvauti NEC  mokinių pasiekimų tyrimų 

ir analizės skyriaus organizuojamuose 

testavimuose, tyrimuose. 

Palyginami gimnazijos ir tyrimuose 

dalyvavusių mokyklų rezultatai (tikimasi, kad 

gimnazijos mokinių rezultatai atitiks šalies vidurkį). 

2020 06 -11 N.Dasevičienė 

Analizuoti brandos egzaminų ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimų 

dermę su metiniais  mokomųjų dalykų 

įvertinimais. 

80% mokinių brandos egzaminų ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimai 

derės su metiniais įvertinimais.  98% 

abiturientų išlaikys pasirinktus brandos 

egzaminus.   

2020 09 -11 N.Dasevičienė 

Bendrųjų ir 

dalykinių 

gimnazijos 

darbuotojų 

kompetencijų 

tobulinimas/ 

tobulinimasis. 

Darbuotojų vertinimas ir įsivertinimas: 
Veiklos ataskaitų pildymas, metinio pokalbio 

organizavimas, 

Pamokų stebėjimas, 

Pedagoginės priežiūros planas 

Platusis veiklos įsivertinimas 

Analizuoti, vertinti ugdymo  kokybę, teikti 

siūlymus 

mokytojams dėl ugdymo efektyvinimo. 

2020 08 31 R.Mikučauskienė, 

N.Dasevičienė 

Tikslingas asmeninių ir bendrųjų 

kompetencijų tobulinimas pagal metinius 

planus. 

 

70 proc. pedagogų tikslingai kelia 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per 

metus 

2020 08 31 N.Dasevičienė 

2020 metų ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslas -Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

Saviraiškaus 

dalyvavimo 

gimnazijos 

gyvenime 

stiprinimas 

Parengtas Edukacinių veiklų planas. Renginių įvairovė tenkina gimnazijos 

bendruomenės poreikius.   

Sudarytos sąlygos renginiuose dalyvauti 

visoms gimnazijos bendruomenės narių 

grupėms.  Mokinių, dalyvaujančių renginių 

organizavime, skaičius. 

 

2020 01 31  I.Nalivaikienė 

Kultūros paso tikslų ir uždavinių 

nuoseklus įgyvendinimas 

 

Kultūros paso renginiuose dalyvavusių  

mokinių skaičius, klasių skaičius. 

100 proc. panaudotos skirtos lėšos 

 

Visus metus 

2020 10-12 

I.Nalivaikienė 
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Projekto „Išmok jaustis gerai“ tęsinys: 
 Geros nuotaikos diena 

 Klasių vadovų tęstinė  mokymo programa 

„Klasės bendruomenės stiprinimas“.  

 Renginys mokytojams „Nepasiduok 

perdegimui“ 

Gimnazijos mikroklimato rodiklio pokytis. 

 

2020 12 31 D. Kruliauskienė 

R. Mikučauskienė 

O.Tarulienė 

 

 

 

Gimnazijos 

bendruomenės 

narių susitarimų, 

puoselėjant 

vertybes ir 

pozityvų elgesį, 

koregavimas ir 

laikymasis 

Darbo tvarkos taisyklių koregavimas Patvirtintos darbo tvarkos taisyklės 2020 09 31 R.Mikučauskienė 

Derybos dėl kolektyvinės sutarties Parengta ir patvirtinta kolektyvinė sutartis 2020 04 30 R.Mikučauskienė 

Profesinė sąjunga 

Vaiko gerovės komisijos  veiklos analizė ir 

tobulinimas 

 2020 08 31 N.Dasevičienė 

Peržiūrėtos ir pakoreguotos ugdymo 

sutartys 

 2020 06-08 R.Mikučauskienė 

2020-2022 metų ugdymo aplinkos tobulinimo programos strateginis tikslas – Kurti dinamišką ir atvirą ugdymo(si) aplinką. 

2020 metų ugdymo aplinkos tobulinimo programos tikslas - Gimnazijos pastatų eksploatavimas, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 

21-2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ ir maksimaliai palankių ugdymo(-si) fizinių 

aplinkų sudarymas.   

Eksploatuoti 

pastatus, 

prižiūrėti 

gimnazijos 

teritoriją 

vadovaujantis 

Lietuvos higienos 

norma ir kitais 

teisės aktais 

Eksploatuoti pastatus (valyti, vykdyti 

einamąjį remontą, užtikrinti turto ir 

priešgaisrinę saugą) vadovaujantis 

Lietuvos higienos norma ir kitais teisės 

aktais. 

Priežiūrą vykdančių institucijų aktai ir 

juose nurodytų trūkumų kiekis ir mastas. 

 Dalies darbuotojų, mokinių, tėvų 

anketinės apklausos ir/ar atsiliepimų 

duomenys apie pastato eksploatavimą   

2020 12 31 L.Balsienė 

Gimnazijos teritorijos priežiūra. Priežiūrą vykdančių institucijų aktai ir 

juose nurodytų trūkumų kiekis ir mastas. 

Dalies darbuotojų, mokinių, tėvų anketinės 

apklausos ir/ar atsiliepimų duomenys apie 

teritorijos eksploatavimą. 

2020 12 31 L.Balsienė 

Atnaujinti 

edukacines erdves 

ir būtiniausias 

priemones 

Poreikio dėl erdvių atnaujinimo ir 

pritaikymo tyrimas 

Parengtas gimnazijos erdvių atnaujinimo 

projektas. 

2020 02 15 L.Balsienė 

Edukacinių koridorių įrengimo projektų 

klasėms konkursas 

Parengtas gimnazijos koridorių 

atnaujinimo projektas. 

2020 05 31 I.Nalivaikienė 
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III. 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEDAI      Metų veiklos plane neplanuojamos kasdieninio pobūdžio veiklos: pamokų ir 

neformaliojo švietimo renginių vedimas, elektroninio dienyno pildymas, individualus veiklos planavimas, pasirengimas mokinių žinių 

patikrinimui (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, brandos egzaminams) ir jų vykdymas, tvarkaraščių sudarymas, tvarkomųjų 

dokumentų rengimas, higienos normos reikalavimų užtikrinimas (patalpų valymas, šildymas ir kt.), einamasis remontas ir kitos 

kasdieninio pobūdžio veiklos. Parengus metinio veiklos plano projektą pradedami rengti, o patvirtinus metinį veiklos planą per dvi 

savaites:   

 bibliotekininkas parengia bibliotekos metinės veiklos programos projektą, kurį tvirtina gimnazijos direktorius;  

  psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas parengia Vaiko gerovės komisijos veiklos planą ir suderinę su 

pavaduotoju ugdymui, teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui; 

  savivaldos institucijų (gimnazijos mokinių tarybos, gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos) vadovams rekomenduojama 

pasirengti savivaldos institucijos veiklos planus atsižvelgiant į gimnazijos metiniame veiklos plane numatytus tikslus, uždavinius ir 

priemones; 

ugdymui 

organizuoti 

  

Mokyklos lauko erdvės modernizavimas 

(suoliukai, bokso kriaušės, veja ir takas per 

ją) Vidinio mokyklos kiemelio tvarkymas 

Gimnazijos erdvės tenkins bendruomenės 

poreikius edukaciniams užsiėmimams. 

2020 06 30 L.Balsienė 

Erdvės darbui ir palankiai laisvalaikio 

atmosferai. kūrimas 

Įrengta žalioji klasė. 2020 04 30 L.Balsienė 

 Įsigyti mokymo priemonių atsižvelgiant į 

jų natūralų susidėvėjimą ir atnaujinti 

mokytojo(-ų) darbo vietas atsižvelgiant į 

poreikį(-s) ir skirtas mokinio krepšelio 

lėšas 

Įsigytų mokymo priemonių kiekis ir joms 

skirtos lėšos atsižvelgiant į skirtas mokinio 

krepšelio lėšas . 

2020 06 30 L.Balsienė 

 Įsigyti vadovėlius pagal sąrašą, suderintą 

su mokytojų taryba. 

Įsigytų vadovėlių kiekis ir įsigijimo 

terminai.  

2020 08 31 L.Balsienė 
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 klasių vadovai, atsižvelgdami į gimnazijos metiniame veiklos plane numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, koreguoja ir/ar 

rengia mokslo metų veiklos programas ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui;  

 Mokytojai atsižvelgdami į metinės veiklos programos tikslus, uždavinius ir numatytas priemones koreguoja ir/ar rengia 

ilgalaikius planus, kurie derinami ir tvirtinami ugdymo plane nustatyta tvarka; neformaliojo švietimo programų vadovai, atsižvelgdami į 

metinės veiklos programos tikslus, uždavinius ir numatytas priemones, rengia ir/ar koreguoja neformaliojo švietimo programas, kurios 

derinamos ir tvirtinamos ugdymo plane nustatyta tvarka.  

Atsakingi už priemonės įgyvendinimą koordinatoriai  parengia trumpą, tikslią ir konkrečią informaciją apie pasiektus rezultatus 

lyginant su lauktu rezultatu pagal gimnazijos veiklos plane numatytus kriterijus 2021 metų veiklos programos skyriui „2020 metų 

ataskaita“.   

 ___________________________ 

 


