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PATVIRTINTA 

Kruonio gimnazijos direktoriaus 

2021 m. vasario 17 d.  

įsakymu Nr. V- 12 

 

KRUONIO GIMNAZIJOS  2021 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, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą įvairių 

poreikių mokiniams, įgyjant šiuolaikines kompetencijas, pasitelkus naujas technologijas ir metodus, plėtojant neformalųjį vaikų 

švietimą, ugdant dorą, atsakingą, laisvą asmenybę“ yra susitarusi 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. 

Siekdama užtikrinti ilgalaikių strateginio pobūdžio tikslų įgyvendinimą, 2020 m. gruodžio mėn. Kruonio gimnazijos mokytojų 

bendruomenė diskutavo ir priėmė sprendimus dėl atnaujintos gimnazijos vizijos ir misijos, susitarė dėl atnaujintų ir aktualizuotų 

Ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslų ir uždavinių. Šie susitarimai pristatyti gimnazijos tarybai nuotoliniu būdu. Susitarta, 

kad veikla 2021 metams 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:  
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 kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo (pasiekimai ir pažanga, 1.2.2.  Mokyklos pasiekimai ir pažanga - 2,8);  

 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, vykdoma įgyvendinant ugdymo planą. Lyderystė ugdoma palaikant 

į pokytį orientuotas iniciatyvas, skatinant bendradarbiavimą, pagal kompetenciją ir suteiktus įgaliojimus deleguojant narius ir 

prisiimant atsakomybę už priemonių (ar tam tikrų veiklų įgyvendinant numatytas priemones) įgyvendinimą, siekiant aukštesnės 

ugdymo kokybės. 

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

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

mokytojų parengtus ilgalaikius-detaliuosius planus. 

  

Trumpa 2020 metų veiklos analizė 

 

1 tikslas. Mokytojo ir mokinio atsakomybės stiprinimas. 

Sėkmingai įgyvendinamas individualių mokytojo kompetencijų, taikant mokinių vertinimą/įsivertinimą, tobulinimas. Kūrėme 

laikinas darbo grupes, kurių veikla sudarė sąlygas dalykiškai bendradarbiauti mokytojams, dėstantiems tose pačiose klasėse, 

drauge spręsti iškylančias mokymo(si) dilemas konkrečiose klasėse. Šių grupių veikla padėjo priimti sprendimus, pereinant prie 

nuotolinio mokymo(si). Įvertinę savo turimas patirtis ir resursus susitarėme nuotoliniame mokyme naudoti VMA Moodle ir 

elektroninį Tamo dienyną. Mokytojai mokė ne tik mokinius, bet ir palaikė nuolatinį ryšį su tėvais, konsultavo, kaip prisijungti prie 
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sistemos, kaip įkelti darbus. Teikė užduotis, kurias vaikai galėjo atlikti savarankiškai ir jas įsivertinti. Didžiulis iššūkis – 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių mokytojoms bendrauti su savo vaikučiais. Padedant tėvams, vaikai užduotis atlikdavo 

puikiai, džiaugdavosi, matydami savo ir draugų darbelius virtualioje aplinkoje.  

Rugpjūčio mėnesį pedagogai palaikė direktorės iniciatyvą visą mokymo(si) medžiagą, atsiskaitomuosius darbus, ilgalaikius 

planus ir vertinimo sistemas skelbti VMA. Vadovaujantis Kruonio gimnazijos Mokymosi pagalbos tvarka, stengiamasi sudaryti 

sąlygas kiekvienam mokiniui įveikti mokymosi sunkumus. Stebima kiekvieno vaiko pažanga, naudojant 3PM modelį: mokiniui 

neįgyvendinus pamokos uždavinio dvi pamokas iš eilės ir/ar gavus neigiamą kontrolinio darbo įvertinimą, teikiama mokymosi 

pagalba (individualios trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos, individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys). Pradinių 

klasių mokiniams lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijas teikia pradinių klasių mokytojos laikinose grupėse.  

2020 metais bendras mokinių pažangumas nepakito (2018 m. – 88 proc., 2019 m. – 96 proc. 2020 m. – 96 proc.). Mokinių, 

pagerinusių arba nesumažinusių savo pažangumo vidurkio per mokslo metus, skaičius nuo visų mokinių skaičiaus sumažėjo (2018 

m. – 51 proc., 2019 m. – 68 proc. 2020 m. – 53 proc.). Valstybiniai egzaminai: vieno mokinio  anglų kalbos mokymosi rezultatų 

įvertinimas - 100 balų; 5 mokinių anglų kalbos ir informacinių technologijų mokymosi rezultatų įvertinimas – virš 90 balų. 

Pedagogų veiklos vertinime buvo aptarti nuotolinio ugdymo metu naudoti metodai ir priemonės, mokytojų taikomi kiekvieno 

mokinio pažangos vertinimo/įsivertinimo metodai, susitarta dėl veiklos tobulinimo sričių ir kvalifikacijos kėlimo. Pedagogai 

tikslingai tobulino dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 dienas per metus. Kiekvienas mokytojas pagal savo 

poreikius tobulino savo bendrąsias bei dalykines kompetencijas. Mokinių pavasario atostogų metu visi gimnazijos pedagogai 

dalyvavo virtualiose KTU nuotoliniuose mokymuose „VMA MOODLE – misija įmanoma“ ir „Mokymosi proceso organizavimas 

ir valdymas virtualiojoje mokymosi aplinkoje MOODLE“. Individualus mokymasis tapo kolektyviniu. Gimnazijoje susikūrė 

mentorystės sistema, kai labiau patyrę mokytojai konsultuoja mažiau patyrusius. Keturios mokytojos dalijosi nuotolinio ugdymo 

organizavimo patirtimi respublikinėse konferencijose ,,Mokausi - Tobulėju – Mokau“ (Valstybės institucijų kalbų centras) ir 

,,Gyvoji mokykla: erdvė kurti, augti ir būti“  (VŠĮ ,,Edukateka“). 

Gimnazija įsijungė į Kaišiadorių rajono savivaldybės inicijuotą Lean filosofijos pagrindu veikiančius veiklos efektyvumo 

didinimo mokymus (5S ir Kaizen). Įgyvendintos 7 Kaizen idėjos, sudarančios sąlygas efektyvinti gimnazijos veiklą ir ugdymo 

procesą. 

https://mokymai.vma.lm.lt/course/view.php?id=768
https://mokymai.vma.lm.lt/course/view.php?id=768
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Parengtas ir laimėtas ESFA finansuojamas projektas ,,Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“, skirtas 

pagerinti dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimus, diegiant inovatyvų paramos mokiniui modelį, orientuotą į 

matematiniu mąstymu grįstą gyvenimo kokybės projektavimą.  

   2 tikslas. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

   Neformalaus švietimo programos tenkino mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Birželio mėnesį rengėme ir 

vykdėme neformaliojo švietimo projektus: ,,Mano klasės veidas”, ,,Pagalba muziejui”, ,,Gamtos menas”, ,,Druskų kristalų 

auginimas”, ,,Atverskime knygą”, ,,Mano Puškinas”, kuriuose dalyvavo 86% mokinių. Nuo 2020 m. rugsėjo 1d. gimnazijoje veikia 

visos dienos mokykla. Jos tikslas – saugus ir kryptingas 1-5 klasių mokinių užimtumo iki pamokų ir po pamokų užtikrinimas, 

mokymosi pagalbos teikimas mokiniams ruošiant namų darbus, konsultacijos ir visapusiškas ugdymas visą dieną. 

Mikroklimatą vertiname analizuodami IQES apklausų rezultatus: klausimo „Į mokyklą einu su džiaugsmu“ vertė - 3,1 (2018 m. 

– 2,8; 2019 m. – 2,6); „Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla“ – 2,9 (2018 m. – 3,1; 2019 

m. – 3,1); „Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,7 (2018 m. – 3,1; 2019 m. – 3);  Per paskutinius 

2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė – 3,5 (2018 m. – 2,6; 2019 m. – 2,6); „Mano mokykloje atsižvelgiama į 

mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai – 3,1 (2018 m. – 3,1; 2019 m. – 3,1). Mokytojų apklausomis VMA Moodle 

„Nuotolinio mokymo iššūkiai“ pokytį matavome: 
∑ 𝑘𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑣𝑒𝑟𝑡ė 2019)/𝑛 10

𝑛=1

∑ 𝑘𝑙.𝑣𝑖𝑑.𝑣𝑒𝑟𝑡ė 2020)/𝑛 10
𝑛=1

 *100%. Rezultatas - 2,32 procento. 

2020 metais pasaulį apėmus pandemijai, nuotoliniu būdu puoselėjant dialogą su visa gimnazijos bendruomene, panaudojant 

turimus gimnazijos materialinius resursus, pavyko sėkmingai spręsti iškylančias problemas. Tam buvo patvirtintas Kruonio 

gimnazijos darbuotojų nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir Kruonio gimnazijos nuotolinio mokymosi taisyklės. 

Puoselėdama vertybes ir pozityvų elgesį gimnazijos bendruomenė dalyvauja tęstiniame projekte „Išmok jaustis gerai“: 

įsijungėme į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei mobiliosios programėlės „#walk15“ organizuojamą 

projektą „Mokyklos eina“, kurio tikslas -  paskatinti  kiekvieną susikurti privatų fizinio aktyvumo iššūkį ir domėtis kultūriniu aplinkos 

paveldu bei prisidėti prie inovatyvių programėlių kūrimo. Šioje veikloje dalyvauja 60 procentų mokyklos bendruomenės narių; 
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organizavome renginius „Geros nuotaikos diena“ ir „Nepasiduok perdegimui“. Dalyvavome respublikinėje socialinio-emocinio 

ugdymo olimpiadoje ,,Dramblys“. Kiekvieną pirmadienį prieš pamokas aktų salėje vyksta ,,Maldos rytmetis“. 

Pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia Vaiko gerovės komisija. VGK bendradarbiauja su klasių vadovais. 

Sprendžiant mokinių pamokų lankomumo ir elgesio problemas, organizuojami posėdžiai, kuriuose kartu su mokiniais ir tėvais 

ieškoma problemų sprendimo būdų. Organizuojamos prevencijos akcijos: ,,Veiksmo savaitė be patyčių“, ,,Tolerancijos diena“, 

,,Psichinės sveikatos diena“. Socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams teikia socialinis pedagogas. Siekiant 

vaiko problemų sprendimo, jis bendradarbiauja su įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja šeimos atvejo peržiūros posėdžiuose. 

Psichologinę pagalbą mokiniams teikia gimnazijos psichologas, veikia Problemų sprendimo klubas, Mandalų kūrimo būrelis. 

Gimnazijos specialiųjų poreikių mokiniams mokymosi pagalbą teikia logopedas ir mokytojo padėjėjai.  

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.   

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

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

Lietuvos higienos norma ir kitais teisės aktais. Visose priemonėse numatytus darbus finansavome iš įvairių šaltinių (mokymo lėšų, 

biudžeto, gimnazijos gautų pajamų, paramos lėšų). Didžiąją darbų dalį atliko gimnazijos darbininkai. Visi 2020 metų veiklos 

programoje numatyti bendro naudojimo patalpų ir edukacinių erdvių atnaujinimo darbai įvykdyti ir viršyti.  

Pradinių klasių mokinių koridoriuje įrengta atvira edukacinė erdvė. Vidiniame kieme užveistas mažaūgių vaismedžių sodas. 

Atnaujintos būtiniausios priemonės ugdymui organizuoti. Įsigyta 150 vnt.  vadovėlių už 1814,69 eurus, skaitmeninių mokymo 

priemonių (EMA, EDUKA, EGZAMINATORIUS, e.test) už 2192,75 eurus. 
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II. 2021 METŲ VEIKLOS TURINYS 

Uždavinys Priemonė Rezultato (kiekybiniai ir/ar kokybiniai) 

kriterijai 

Įgyvendinimo    

laikas 

 

Atsakingi vykdytojai 

2021-2023 metų ugdymo turinio įgyvendinimo programos strateginis tikslas - tobulinti ugdymo(si) kokybę, siekiant ugdyti brandžią asmenybę. 

01.01. 2021 metų  ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslas -  Užtikrinti galimybę kiekvienam mokiniui stebėti savo išmokimą, patirti 

mokymosi sėkmę ir nuolat siekti pažangos. 

 

Kruonio 

gimnazijos 

ugdymo plano 

įgyvendinimo 

užtikrinimas. 

Parengti, suderinti ir patvirtinti gimnazijos  

2021-2022 m. m. ugdymo planą. 

Patvirtintas ir vykdomas Kruonio 

gimnazijos 2021-2022 m. m. ugdymo 

planas. 

2021 08 31 Neringa Dasevičienė 

Ugdymo plano rengimo 

darbo grupė 

 

Mokyti skaitmeninio raštingumo bei 

programavimo pradinių klasių mokinius.  

 

 

Skaitmeninio raštingumo ir 

programavimo mokymas įtrauktas į 

gimnazijos ugdymo planą. 

80% pradinių klasių mokinių įgis 

skaitmeninio raštingumo įgūdžius bei 

mokės programuoti elementarius 

veiksmus.  

Nuo 2021 

rugsėjo 1 d.  

Ingrida Pupalaigienė 

Parengti Kruonio gimnazijos mokymo(si) 

nuotoliniu būdu tvarkos aprašą. 

 

Parengtas  Kruonio gimnazijos 

mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos 

aprašas. 

Į gimnazijos nuostatus įtraukta nuotolinio 

mokymosi forma. 

2021 08 31 Neringa Dasevičienė, 

Kruonio gimnazijos 

mokymo(si) nuotoliniu 

būdu tvarkos aprašo 

rengimo darbo grupė 

 

Dalyvauti NEC  mokinių pasiekimų tyrimų 

ir analizės skyriaus organizuojamuose 

testavimuose, tyrimuose. 

Atlikti užduočių atlikimo savianalizę. 

Palyginami gimnazijos ir tyrimuose 

dalyvavusių mokyklų rezultatai (tikimasi, kad 

gimnazijos mokinių rezultatai atitiks šalies 

vidurkį). 

Vadovaujantis užduočių atlikimo savianalize, 

koreguojami ilgalaikiai teminiai planai. 

2021 06 -11 Neringa Dasevičienė 

 

Mokytojai 

Analizuoti valstybinių brandos egzaminų 

ir pagrindinio ugdymo pasiekimų dermę su 

80% mokinių brandos egzaminų ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

2021 08 31 Neringa Dasevičienė 
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metiniais įvertinimais ir atlikti užduočių 

atlikimo savianalizę. 
 

įvertinimai derės su metiniais 

įvertinimais.  
 (tikimasi, kad gimnazijos mokinių rezultatai 

atitiks šalies vidurkį). 

Vadovaujantis užduočių atlikimo savianalize, 

koreguojami ilgalaikiai teminiai planai. 

 

 

 

Mokytojai  

Teikti savalaikę švietimo pagalbą 

mokiniui.  

 

Aptartas, pakoreguotas ir patvirtintas 

vaiko gerovės komisijos veiklos planas. 

Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 

įgyvendinimas ( įgyvendintų priemonių 

procentas; pasitarimų skaičius; mokinių, 

kurių ugdymosi klausimai aptarti VGK 

skaičius). 
Suteikta psichologinė ir socialinė 

pedagoginė pagalba visiems PPT 

rekomenduotiems specialiųjų poreikių 

vaikams.  

Specialioji logopedinė pagalba teikiama 

visiems IU, PUG, 1-4 kl. mokiniams.  

Specialioji pedagoginė pagalba teikiama 

visiems SUP mokiniams. 

2021 03 31 

 

Visus metus 

Neringa Dasevičienė 

Vaiko gerovės komisija 

 

Soc. pedagogas 

Psichologas 

Logopedas 

Mokytojo padėjėjai 

Mokytojai 

 

Organizuoti metodinius tikslinių grupių 

susirinkimus,  skirtus pusmečių 

rezultatams aptarti, išanalizuoti. 

Pasitarimuose dalyvaus ne mažiau kaip 95 

proc. konkrečiose klasėse dirbančių 

mokytojų. 

5-12 klasių mokinių mokymosi vidurkiai 

pagerės 1 proc. 
 

2020 vasaris, 

birželis, 

gruodis 

Rita Mikučauskienė 

 

Mokytojai 

Pamokos vadybos 

tobulinimas, 

sudarant sąlygas 

savivaldžiam, 

personalizuotam 

mokymui(si), 

taikant 

inovatyvius 

mokymo(si) 

Organizuoti mokymus tikslinėms mokytojų 

grupėms, tobulinant mokytojų kolegialaus 

mokymosi kompetencijas, įvaldant 

inovatyvius mokymo(si) metodus.  
 

Kiekvienas mokytojas 

ekspertas/metodininkas veda bent vieną 

atvirą pamoką gimnazijos ir/ar rajono 

mokyklų mokytojams, dalinasi 

praktiniais, pažangą skatinančiais 

metodais. 

95% mokytojų dalyvauja pasidalinimo 

patirtimi veiklose gimnazijoje (dalinasi 

patirtimi ir semiasi patirties). 

Visus metus Rita Mikučauskienė 

Neringa Dasevičienė 

 

 

Mokytojai 
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metodus.  

 

Stebėta ir aptarta 15- 20 pamokų dėl 

metodų įvairovės ir grįžtamojo ryšio. 

Rodiklių verčių pokytis: 

Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu - 2,8 

 

Vykdyti pedagoginę priežiūrą ir kolegialų 

pamokų stebėjimą,parengti gerųjų 

personalizuotų praktikų pavyzdžių bazę 

(Moodle aplinkoje). 

 

 

80 proc. mokytojų pristatys gerąsias 

praktikas. 

Gerės individualizuotas (personalizuotas) 

mokymas(sis). 

Rodiklių verčių pokytis: 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sudėtingumo užduotis - 2,9 

Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti)- 2,9 

Visus metus  Neringa Dasevičienė 

 

 

Mokytojai 

Organizuoti mokinių projektinę veiklą, 

nukreiptą į mokėjimo mokytis gebėjimų 

demonstravimą bei kūrybiškumo 

ugdymąsi. 

Parengta nemažiau kaip 12 projektų 5-11 

klasių mokiniams. 

50 proc. mokinių dalyvauja birželio 

mėnesio projektinėse veiklos. 

100 proc. dešimtokų dalyvauja ESFA 

finansuojamo projekto ,,Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės 

projektavimui“ veiklose. 

 

2021 06 - 12 

 

Rita Mikučauskienė 

 

Mokytojai 

 Atlikti mokymo ir mokymosi savianalizę, 

skatinančią ugdyme efektyviai naudoti 

skaitmenines technologijas. 

90 proc. mokytojų įsivertina savo 

skaitmeninę kompetenciją  pagal 

DigCompEdu  ir numato tobulinimosi 

gaires. 

 

2021 10 31 

 

Ingrida Kupčiūnienė 

 

Mokytojai 

Atsakingo 

mokymosi 

požiūrio 

formavimas, 

tobulinant 

mokinio 

individualios 

Įvaldyti įrankį Reflectus, įgalinantį pasiekti 

kiekvieno moksleivio pažangos, padedantį 

išgryninti savo asmeninį pedagoginį 

braižą, siekiant kokybiško ugdymo. 

 

 

70% mokytojų naudos šį įrankį, įgalinantį 

tiek mokytojus,  tiek jų mokinius vertinti 

savo darbo rezultatus bei siekti pažangos. 

100%  mokytojų, atsižvelgdami į 

mokomojo dalyko specifiką, 

bendradarbiaudami su panašaus dalyko 

kolegomis ir savo mokiniais, sukuria 

2021 12 31 Dalia Krasauskienė, 

Irma Nalivaikienė, 

Daiva Kruliauskienė 

 

 

 

Mokytojai 
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pažangos sistemą. 

 

mokinio individualios pažangos stebėjimo 

ir vertinimo formas ir jas taiko. 

90% mokinių žino, kaip vertinami,  ir 

aktyviai įsivertina save, numato 

mokymosi lūkesčius ir kryptingai jų 

siekia. 

90% mokytojų turi darbo pamokoje 

taisykles,  jų laikosi patys ir to reikalauja iš 

mokinių.  

Rodiklių verčių pokytis: 

Mokytojų padedamas aš mokausi 

įsivertinti savo pažangą - 3 

Kartu su mokytoju aš planuoju savo 

mokymąsi (tikslus, žingsnius jiems 

pasiekti) - 2,9 

 

Parengti eksperimentinę vieno dalyko 

individualios pažangos fiksavimo  

pradinėse klasėse formą. 

Fiksuojama matematikos visų pradinių 

klasių mokinių individuali pažanga, pagal 

bendrą formą. 

Aptariama su mokiniais ir jų tėvais 

individualių pokalbių metu ne rečiau kaip 

2 kartus per metus. 

 

2021 08 31 Aušra Kulnickienė 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Kruonio 

gimnazijos 

daugiafunkcio 

skyriaus vaikų 

saviraiškos 

ugdymas per 

meną. 

 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą įtraukti dramos modulį 

„Žaidžiame pasaką.“ 

 

Užsiėmimų metu vaikai lavins smalsumą, 

vaizduotę, kūrybiškumą,  kalbą, plės 

žodyną, reikš jausmus, mokysis pajusti ne 

tik savo, bet ir kitų emocijas. 

 

Nuo 2021 

rugsėjo 1 d. 

Rasa Lukošienė 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą įtraukti modulį „Dailės 

terapija“. 

 

 

 

 

Dailės saviraiškos užsiėmimuose  vyraus 

patirtinis mokymasis, kurio metu vaikai 

patirs atradimų džiaugsmą, kuris kels jų 

savivertę, skatins dėmesio koncentraciją, 

savivoką, vystys kūrybiškumą, emocinį 

intelektą. 

 

Nuo 2021 

rugsėjo 1 d. 

Rita Vrubliauskienė 
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Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programą įtraukti modulį 

„Muzikos terapija“. 

Vaikų muzikinės veiklos, organizuojamos 

įvairiomis formomis, lavins muzikinę 

atmintį, saviraišką, kūrybiškumą, padės 

suvokti muziką, vaikai reikš jausmus bei 

pajus teigiamas emocijas. Mokysis 

dainuoti, šokti, groti vaikiškais muzikos 

instrumentais, kurti bei improvizuoti. 

 

Nuo 2021 

rugsėjo 1 d. 

Alvyra Bendinskienė 

01.02. 2021 metų ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslas - Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas 

Socialinio 

emocinio ugdymo 

plėtojimas 

gimnazijoje. 

 

Suplanuoti ir įgyvendinti socialinio 

emocinio ugdymo plėtros priemones. 

Sudaryta socialinio ir emocinio ugdymo 

darbo grupė.  

Parengtas, aptartas ir patvirtintas socialinio 

ir emocinio ugdymo veiklos planas. 

Rodiklių verčių pokytis: 

Man patinka eiti į mokyklą - 3,1. 

 

2021 04 30 Neringa Dasevičienė 

 

 

 

Organizuoti nepamokines veiklas, 

skatinančias bendruomeniškumą, 

pilietiškumą, savanorystę. 

Parengtas ir įgyvendintas Edukacinių 

veiklų  ir ugdymo karjerai veiklų planas. 

Mokytojų, organizavusių veiklas, skaičius, 

veiklų skaičius, mokinių, dalyvaujančių 

renginių organizavime, skaičius, 

bendruomenės narių, dalyvavusių 

renginiuose, skaičius. 

Įsisavinta ne mažiau kaip 80 proc. Kultūros 

paso teikiamų finansinių galimybių. 

Rodiklių verčių pokytis 

Aš noriai dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje - 2,9 

Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę 

- 3,1. 

 

Visus metus  Danguolė Puzakinienė 

 

 

 

 

 

 

Irma Nalivaikienė 

 

 

Mokytojai 

Įgyvendinti ilgalaikes socialines ir 

emocines kompetencijas ugdančias 

prevencines programas visose klasėse. 

Ilgalaikės socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančios prevencinės 

programos įgyvendinamos visose klasėse. 

Įdiegta virtuali ,,Patyčių dėžutė“. 

NŠA organizuotoje pažangos vertinimo 

Visus metus Neringa Dasevičienė 

 

Klasių vadovai  
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apklausoje tėvai ir ugdytiniai saugumą 

(patyčių situaciją gimnazijoje) vertina 2,7 

ir aukštesniu balu. 

 

Organizuojamas „Maldos rytmetys“ 

pirmadienio rytais. 

 

 

 

 

Artūras Vrubliauskas 

Organizuoti savipagalbos, pagalbos 

silpnesniam ir atjautos mėnesį. 

70 proc. mokinių dalyvavusių savipagalbos 

ir atjautos akcijose. 

2021 metų 

spalio mėn. 

Daiva Pašvenskaitė 

Mokytojų 

atsakomybės ir 

lyderystės 

skatinimas. 

 

Tikslingai tobulinti asmenines ir 

bendrąsias kompetencijas. 

70 proc. pedagogų tikslingai kelia 

kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 dienas per 

metus. 

Visus metus Neringa Dasevičienė 

Tobulinti dalykines kompetencijas 

seminaruose, mokymuose, siekiant pažinti  

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, galimybių ribas.   

Įgis žinių, ką gali ir ko negali atlikti 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 

mokiniai, gebės pritaikyti, parinkti 

mokymosi metodus, dalyko turinį, šie 

mokiniai pasieks aukštesnių rezultatų. 

 

Visus metus Kristina Murauskienė 

Skatinti bendradarbiavimą tarp gimnazijos 

bendruomenės narių, sėkmingai 

panaudojant mokytojų lyderių potencialą. 

100% panaudojamos mokytojų lyderių 

(dalyvaujančių įvairiuose mokymuose 

šalies ir užsienio institucijose, projektuose) 

kompetencijos gimnazijos bendruomenės 

švietimui, lyderystės skatinimui. 

90 proc. mokytojų dalyvaus jiems skirtose 

išvykose ir praplės savo akiratį, ras 

informacijos, kuri galėtų praturtinti 

ugdymo turinį. 

 

Visus metus/ 

kartą per 

mėn. 

arba kartą per 

2 sav. 

Rita Mikučauskienė 

 

Mokytojai 

 Skatinti darbuotojų asmeninę atsakomybę 

ir savarankiškumą koordinuojant ir 

organizuojant darbuotojų įsitraukimą į 

pokyčių iniciavimą ir įgyvendinimą. 

Pateiktų ir įgyvendintų Kaizen pasiūlymų 

skaičius. 

Patvirtintos atnaujintos darbo tvarkos 

taisyklės. 

Parengta ir pasirašyta kolektyvinė sutartis. 

 

Visus metus 

 

2021 07 01 

 

2021 07 01 

Rita Mikučauskienė 

Kaizen darbo grupė 

 

 

Irma Nalivaikienė 

Tėvų įsitraukimo 

skatinimas. 

Aptarti ir pradėti įgyvendinti mokytojo, 

mokinio ir tėvų bendradarbiavimą 

Suorganizuoti 2 seminarai tėvams. 

Suorganizuota dienos stovykla tėvams ir 

Visus metus Rita Mikučauskienė 

Neringa Dasevičienė 
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 stiprinančias priemones, siekiant 

individualios mokinių pažangos. 

vaikams. 

NŠA apklausos rodiklis „Aš esu 

įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus mokykloje“ ne mažesnis kaip 

3,2. 

Aurelija Kaušienė 

 

Naudoti netradicines formas, padedančias 

mokiniui mokytis, bendradarbiaujant 

mokytojams su mokinių tėvais. 

Pravesti 2 seminarai tėvams. 

Suorganizuota dienos stovykla tėvams ir 

vaikams. 

30 proc. tėvų reiškia nuomonę, teikia 

siūlymus, dalyvauja bendruomenės 

veiklose.  

NŠA apklausos rodiklis „Aš esu 

įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus mokykloje“ ne mažesnis kaip 

3,2. 

 

Visus metus Rita Mikučauskienė 

Daugiafunkcio skyriaus 

mokytojos 

Pradinio ugdymo 

mokytojos 

Klasių vadovai 

Rimgaudas Kilna 

 

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.   

2021 12 31 Laura Balsienė 

Prižiūrėti gimnazijos teritoriją. Priežiūrą vykdančių institucijų aktai ir 

juose nurodytų trūkumų kiekis ir mastas. 

Dalies darbuotojų, mokinių, tėvų anketinės 

apklausos ir/ar atsiliepimų duomenys apie 

teritorijos eksploatavimą. 

2021 12 31 Laura Balsienė 

Atnaujinti 

edukacines erdves 

ir būtiniausias 

priemones 

ugdymui 

Poreikio dėl erdvių atnaujinimo ir 

pritaikymo tyrimas. 

Parengtas gimnazijos erdvių atnaujinimo 

projektas. 

2021 02 15 Laura Balsienė 

Modernizuoti lauko erdves (suoliukai, 

bokso kriaušės, veja ir takas per ją). 

 

Gimnazijos erdvės tenkins bendruomenės 

poreikius edukaciniams užsiėmimams. 

 

2021 06 30 Laura Balsienė  

Neringa Dasevičienė 
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III. 2021 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; 

 mokytojo padėjėjai parengia Visos dienos mokyklos veiklos planą, teikia tvirtinti direktoriui; 

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

institucijos veiklos planus, atsižvelgiant į gimnazijos metiniame veiklos plane numatytus tikslus, uždavinius ir priemones; 

 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 

organizuoti. 

  

Erdvės darbui ir palankiai laisvalaikio 

atmosferai kūrimas. 

2021 04 30 Laura Balsienė 

 Įsigyti mokymo priemonių, atsižvelgiant į 

jų natūralų susidėvėjimą,  atnaujinti 

mokytojo(-ų) darbo vietas, atsižvelgiant į 

poreikį(-ius) ir skirtas mokinio krepšelio 

lėšas. 

Įsigytų mokymo priemonių kiekis ir joms 

skirtos lėšos, atsižvelgiant į skirtas 

mokinio krepšelio lėšas. 

2021 06 30 Jurgita Vadvilavičienė 

 Įsigyti vadovėlių pagal sąrašą, suderintą su 

mokytojų taryba. 

Įsigytų vadovėlių kiekis ir įsigijimo 

terminai.  

2021 08 31 Jurgita Vadvilavičienė 
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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, lygindami su lauktu rezultatu pagal gimnazijos veiklos plane numatytus kriterijus 2022 metų veiklos programos skyriui 

„2021 metų ataskaita“.   

 ___________________________ 

 


