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                                                            PATVIRTINTA 

                                                            Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos direktoriaus  

                                                            2022  m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-35 
 

 

KRUONIO GIMNAZIJOS  2022 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, Kruonio gimnazijos mokytojų bendruomenė diskutavo dėl  gimnazijos tipo keitimo į 

pagrindinę mokyklą, susitarė dėl atnaujintų ir aktualizuotų Ugdymo turinio įgyvendinimo programos tikslų ir uždavinių. Šie susitarimai pristatyti gimnazijos tarybai. 

Susitarta, kad veikla 2022 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:  

 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); 
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 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 2021 metų veiklos analizė 

1 tikslas. Užtikrinti galimybę kiekvienam mokiniui stebėti savo išmokimą, patirti mokymosi sėkmę ir nuolat siekti pažangos. 

1 uždavinys. Kruonio gimnazijos ugdymo plano įgyvendinimo užtikrinimas. 

Pagal gimnazijai skirtas mokymo lėšas 2021-2022 m.m. finansuota 12 800 kontaktinių valandų per metus (98 procentai nuo bendruosiuose ugdymo 

planuose numatyto maksimalaus valandų skaičiaus). 2021 metų rugsėjo 1 d. nebuvo suformuota 11 klasė, dėl per mažo mokinių skaičiaus (iš buvusių 15 

mokinių: 4 pasirinko mokymąsi profesinėse mokyklose, vienas pakeitė gyvenamą vietą).  

2020 metais gimnazijai skirta 489 420 Eur mokymo lėšų. 2020  m. rugsėjo 1 d. duomenimis, vienam mokiniui teko 2 065,06 Eur. 2021 metais skirta 

509 840 Eur mokymo lėšų. 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, vienam mokiniui teko 2 178,78 Eur. 

2021 metais į gimnazijos ugdymo planą įtrauktas skaitmeninio raštingumo ir programavimo mokymas pradinėse klasėse. 80% pradinių klasių 

mokinių įgijo skaitmeninio raštingumo įgūdžius bei moka programuoti elementarius veiksmus. Mokiniai aktyviai dalyvavo programavimo olimpiadoje, 

respublikinėse virtualiose mokinių konferencijose, kur pristatė savo darbus atliktus su Scratch. 

Mokytojų taryboje ir su visais mokytojais išanalizuotos nuotolinio ugdymo patirtys, išdiskutuotas, parengtas ir patvirtintas  Kruonio gimnazijos 

mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (2021 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymas, Nr. V- 24). Į gimnazijos nuostatus įtraukta nuotolinio mokymosi 

forma. 

 2021 metais mokinių, pagerinusių arba nesumažinusių savo pažangumo vidurkio per mokslo metus, skaičius nuo visų mokinių skaičiaus 

padidėjo (2019 m. – 68 proc., 2020 m. – 53 proc. 2021 m. – 72 proc.). Valstybinių egzaminų aukščiausias pasiekimas: vieno mokinio  anglų kalbos 

mokymosi rezultatų įvertinimas – 100 balų. 40% mokinių brandos egzaminų ir 60% pagrindinio ugdymo pasiekimų įvertinimai dera su metiniais  

įvertinimais.  
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2020 metų sausio mėnesį direktorė su klasių vadovais aptarė klasių mokymosi rezultatus ir mokymosi motyvaciją. susitarta reguliariai organizuos 

susitikimus su klasėse dirbančiais mokytojais dėl mokinių ugdymo rezultatų, pagalbos poreikio ir poveikio. Įvyko 7 susitikimai-pokalbiai su mokytojais 

dirbančiais toje pačioje klasėje, dalis iš jų nuotoliniu būdu. 

Teikta psichologinė ir socialinė pedagoginė pagalba KPPT rekomenduotiems specialiųjų poreikių vaikams. Specialioji logopedinė pagalba teikiama 

visiems IU, PUG, 1-4 kl. mokiniams. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama visiems SUP mokiniams. Gimnazijos VGK teikia savalaikę ir konstruktyvią 

pagalbą, efektyviai panaudoja turimus išteklius. 

2 uždavinys. Pamokos vadybos tobulinimas, sudarant sąlygas savivaldžiam, personalizuotam mokymui(si), taikant inovatyvius mokymo(si) 

metodus. 

Bendradarbiaujant ir dalijantis praktine patirtimi, taikant 3PM pamokos modelį 2021 metais mokytojai kvalifikaciją tobulino 34 dienas. 

Savarankiškai kvalifikaciją tobulino – skaitmeninio raštingumo, komunikacijos ir informacijos valdymo, savivaldaus mokymosi planavimo ir organizavimo, 

psichoemocinio klimato gerinimo ugdymo įstaigoje kryptimis.  

Dėl COVID-19 pandemijos 2021 m. I pusmetį ugdymas vyko nuotoliniu būdu, todėl atvirų pamokų vedimo grafikas nebuvo parengtas, tačiau 5 

mokytojai, vadovaudamiesi 2021 m. veiklos planu savo iniciatyva, pravede 6 atviras (nuotolines) pamokas, taikydami įvairius įsivertinimo metodus. 

Direktorė ir direktorės pavaduotoja ugdymui stebėjo mokytojų pamokas VMA Moodle. Kartu su mokytojais aptartas grįžtamojo ryšio gavimo, efektyvumo, 

gautos informacijos panaudojimas. Priimtas kolegialus sprendimas, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. naudotis Reflectus programą, grįžtamojo ryšio gavimui. 

Gerosios praktikos sklaida apie metodus ir grįžtamojo ryšio teikimą mokant nuotoliniu būdu, vyko VMA Moodle gimnazijos mokytojų sukurtame 

kurse „Geroji patirtis“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo visuose Kaišiadorių Švietimo iniciavimo grupės (ŠPIG) pasitarimuose, kur taip pat 

pristatė gimnazijos mokytojų gerąsias patirtis. Gimnazijos geroji patirtis buvo pristatyta Tarptautinėje – praktinėje nuotolinėje konferencijoje „Sėkmingas 

užsienio kalbų mokymas(is) geroje mokykloje: kūrybiškumas, integracija ir inovacijos“ (pranešimas „Effective ways of presenting and practising 

vocabulary“), Respublikinėje konferencijoje: „Gyvoji mokykla – erdvė kurti, augti ir būti“ (pranešimo tema „IKT pamokoje ir popamokinėje veikloje“), 

Respublikinėje virtualioje patirties pasidalijimo konferencijoje „Mokausi – Tobulėju – Mokau“ (pranešimas „ICT in the English Classroom“), praktinėje 

nuotolinėje konferencijoje „Laimingas mokytojas =... „ (pranešimas „Pailsėsiu kitąmet“). 

Parengta 12 projektų 5-11 klasių mokiniams, kurie buvo nukreipti į mokėjimo mokytis gebėjimų demonstravimą bei kūrybiškumo ugdymą. 

Įgyvendinta – 10 projektų, juose dalyvavo 68 proc. 5-11 klasių mokinių. Visi dešimtos klasės mokiniai dalyvavo ESFA finansuojamo projekto ,,Matematinis 

mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui“ projektinėje veikloje, kur jie turėjo galimybę pasirinkti ir įgyvendinti projektus pagal savo asmenybės tipą. 
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Gimnazija dalyvauja ESF projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“,  mokytojų skaitmeninės kompetencijos pagal DigCompEdu 

įsivertinimas vyks šio projekto metu 2022 metų balandžio mėnesį. 

3 uždavinys. Atsakingo mokymosi požiūrio formavimas, tobulinant mokinio individualios pažangos sistemą. 

 Siekiant kokybiško ugdymo, 2021 m. buvo tobulinama mokinio individualios pažangos sistema. 90 proc. mokytojų dalyvavo įsivertinimo įrankio 

Reflectus mokymuose. Nuo rugsėjo 1 d. gimnazijoje įdiegtas Reflectus įrankis. 70proc. mokytojų naudojo įsivertinimo įrankį Reflectus, kuris leido tiek 

mokytojams, tiek jų mokiniams vertinti savo darbo rezultatus bei siekti pažangos, dalyje pamokų, 34 proc. – visose pamokose. Visi mokytojai, 

atsižvelgdami į mokomojo dalyko specifiką, bendradarbiaudami su panašaus dalyko kolegomis ir savo mokiniais, kuria mokinio individualios pažangos 

stebėjimo ir vertinimo formas ir jas taiko. 90 proc. mokinių žino, kaip yra vertinami, ir aktyviai įsivertina save, numato mokymosi lūkesčius ir kryptingai jų 

siekia. 90 proc. mokytojų turi darbo pamokoje taisykles, jų laikosi patys ir to reikalauja iš mokinių. Pradinių klasių mokytojos parengė ir taiko pamokose 

individualios pažangos fiksavimo 1-2 klasėse formą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų svarbiausi pasiekimus atskleidžiantys įrodymai 

kaupiami pasiekimų aplanke. Tai vaiko darbelių, užduotėlių, vaikų kalbos (samprotavimai, žodinė kūryba ir kt.), veiklos stebėjimo užrašai, pedagogų įrašai, 

anketos tėvams, pastabos, komentarai apie vaiko pasiekimus, rodantys vaiko pažangą per tam tikrą laiko tarpą. Į pasiekimų aplanką dedami tik tie įrodymai, 

kurie apie vaiko žinias ir supratimą pasako ką nors nauja, t. y. rodo jo tobulėjimą, išryškina vaiko gabumus, interesus, atskleidžia ugdymosi poreikius. 

Mokytojos sudaro sąlygas tėvams nuolat susipažinti su vaiko pasiekimų aplanku. 

4 uždavinys. Kruonio gimnazijos daugiafunkcio skyriaus vaikų saviraiškos ugdymas per meną.  

2021 metais buvo peržiūrėta ir papildyta ikimokyklinio ugdymo programa. Įtraukas “Dailės terapijos” modulis, vaikams gimnazijos dailės ir tikybos 

mokytojos veda keramikos ir popieriaus karpinių pamokėles. Šių užsiėmimų metu vyrauja  patirtinis mokymasis, kurio metu vaikai patiria atradimų 

džiaugsmą (kalėdinė eglutė papuošta vaikų keraminiais darbais, vyksta nuolatinės vaikų darbų parodos), tai kelia jų savivertę, skatina dėmesio 

koncentraciją, vysto kūrybiškumą, emocinį intelektą. Taip pat įtraukas “Muzikos terapijos” modulis, vaikams gimnazijos muzikos mokytojai organizuoja 

muzikines veiklas, supažindina su įvairiais muzikiniais instrumentais, moko kurti bei improvizuoti. Pasikeitus ikimokyklinio ugdymo mokytojoms nebuvo 

sukurtas modulis “Žaidžiame pasaką”, tačiau grupės aktyviai įsijungė į LFF projektą “Futboliukas”. 

 

2 tikslas. Saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime stiprinimas.  

1 uždavinys. Socialinio emocinio ugdymo plėtojimas gimnazijoje. 

2021 m. sudaryta socialinio ir emocinio ugdymo darbo grupė, kuri kartu su direktore inicijavo dalyvavimą Erasmus+ projekte ,,Atkuriamosios 

https://wifi.lm.lt/
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praktikos mokyklos kultūros stiprinimui“. Projekto tikslas – sukurti sisteminį modelį, kaip mokykloje kurti ir puoselėti sąmoningus, darnius bei 

profesionalius santykius visuose komunikacijos lygiuose. Socialinio ir emocinio ugdymo veiklos planas dar kuriamas. Parengtas ir įgyvendintas Edukacinių 

veiklų ir ugdymo karjerai planas. Neformaliojo švietimo programos tenkino mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, dėl paskelbtos 

pandemijos didžioji dalis renginių vyko nuotoliniu būdu. Birželio mėnesį rengtas ir vykdytas socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo projektas pradinukams 

„Mes ir gyvūnai“, jame dalyvavo 100% 1 – 4 klasių mokinių.  

Jau antrus metus 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. Visos dienos mokykla 

(VDM) veikė ir pandemijos metu, kuomet vyko pradinių klasių kontaktinis ugdymas. Karantino metu VDM veikloje dalyvavo ir vyresnių klasių mokiniai, 

kurie atvykdavo į mokyklą, bet į pamokas jungdavosi nuotoliniu būdu. 
 
Kultūros paso teikiamomis paslaugomis 2021 m. naudojosi 98,8% gimnazijos mokinių. 

Įgyvendindami ilgalaikes socialines ir emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas ir atsižvelgdami į 2020 m. Kaišiadorių rajono 

mokylose vykdytą socialinių-emocijų mokinių kompetencijų tyrimą, buvo priimtas sprendimas parengti ir vykdyti kiekvienos klasės bendruomenės 

ugdymo programą, kurią sudaro:  Mokymosi kompetencijos ugdymas (8 val.) Socialinės kompetencijos ugdymas (8 val.) Kūrybingumo kompetencijos 

ugdymas (8val.) ir Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (8 val.). Gimnazijoje visus metus vyko 

prevenciniai renginiai: „Pagalvok prieš keldamas vaiko nuotrauką internete“, „Kaip sumažinti pyktį“, „Kaip elgtis sušalus“, Sveikos gyvensenos 

akademijos mokymai pradinukams, „Saugaus interneto savaitė“, „Akcijų mėnuo be patyčių“, ,,Vaikų gynimo diena“, „Psichikos sveikatos diena“, 

„Tolerancijos diena“, ‚,AIDS diena“, „Nerūkymo diena“, „Nepilnamečių teisinės atsakomybės“ paskaitos. Atsižvelgiant į pandeminę situaciją šalyje dalis 

renginių vyko nuotoliniu būdu. Pirmadienio rytais gimnazijoje buvo organizuojamas „Maldos rytmetys“. 2021 m. spalio mėnuo gimnazijoje buvo 

paskelbtas savitarpio pagalbos, pagalbos silpnesniam ir atjautos mėnesiu. Jame dalyvavo 70% gimnazijos mokinių. 

Siekdama sumažinti nuotolinio ugdymo(si) psichologinius padarinius mokiniams, mokykla dalyvavo „Mokinių geros savijautos programoje“. Joje 

dalyvavo 100% mokinių. 

Gimnazijos bendruomenė 2020-2021 m.m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei mobiliosios programėlės 

„#walk15“ organizuojamame projekte „Mokyklos eina“, kurio tikslas - paskatinti kiekvieną susikurti privatų fizinio aktyvumo iššūkį ir domėtis kultūriniu 

aplinkos paveldu bei prisidėti prie inovatyvių programėlių kūrimo. Šioje veikloje dalyvavo 60 proc. mokyklos bendruomenės narių. Nuo 2021 m. sausio 1 

d. iki gruodžio 31 d. dvi gimnazijos komandos dalyvavo respublikiniame  projekte ,,Sveikata visus metus“, kurio tikslas buvo padėti vaikams išsiugdyti 
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sveikatai naudingus gebėjimus, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. 
 
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. Socialinę pedagoginę 

pagalbą mokiniams, jų tėvams ir pedagogams teikia socialinis pedagogas. Spręsdamas vaiko problemas, jis bendradarbiauja su įstaigomis ir 

organizacijomis, dalyvauja šeimos atvejo peržiūros posėdžiuose. Psichologinę pagalbą mokiniams teikia gimnazijos psichologas, veikia Problemų 

sprendimo klubas, Mandalų kūrimo studija. 

2 uždavinys. Mokytojų atsakomybės ir lyderystės skatinimas. 

Gimnazijos mokytojai tikslingai tobulino asmenines ir bendrąsias kompetencijas, 81 proc. mokytojų tikslingai kelia kvalifikaciją ne mažiau kaip 5 

dienas per metus. Mokytojai tobulino dalykines kompetencijas seminaruose, mokymuose, siekdami pažinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

galimybių ribas. Mokytojai įgijo žinių, kurias geba pritaikyti, parinkti mokymo metodus, dalyko turinį, kad šie mokiniai pasiektų geresnių rezultatų. 

Gimnazija toliau dalyvauja Kaišiadorių rajono savivaldybės inicijuotuose Lean filosofijos pagrindu veikiančiuose veiklos efektyvumo didinimo mokymuose 

(5S ir Kaizen). Pateikta 19 Kaizen idėjų, sudarančių sąlygas efektyvinti gimnazijos veiklą ir ugdymo procesą. Patvirtintos atnaujintos Darbo tvarkos 

taisyklės.  

 3 uždavinys. Tėvų įsitraukimo skatinimas. 

 Dėl COVID-19 pandemijos, kuri pakeitė mokymosi formatą planuoti seminarai tėvams neįvyko, todėl kvietėme tėvus dalyvauti nuotolinėse Paramos 

centro šeimai „Darnūs namai“ virtualiuose seminaruose . Dėl COVID-19 pandemijos tėvų ir mokinių stovyklą pakeitėme šeimų kūrybinėmis dirbtuvėmis 

„Mes nulipdėm sniego senį...“ , jų darbai papuošė gimnazijos ir Kruonio miestelio erdves prieš kalėdas. (dalyvavo 25 šeimos). COVID-19 pandemijos metu 

90 proc. tėvų naudojasi TAMo dienynu, ten aktyviai reiškia savo nuomone, teikia pasiūlymus. 31 proc. tėvų aktyviai dalyvauja bendruomenės veiklose. 

 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 (valyta, vykdytas 

einamasis remontas, užtikrinta turto ir priešgaisrinė sauga) ir 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 2021 metų veiklos programoje numatyti bendro naudojimo patalpų ir edukacinių erdvių atnaujinimo darbai įvykdyti ir 



7  

viršyti.  

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

Įrengtos 2 naujos klasės priešmokyklinukams, miegamasis Pelėdžiukų grupei. Pradinių klasių mokinių koridoriuje įrengta atvira edukacinė erdvė. Parengtas 

ir gautas finansavimas projektui „Kruonio gimnazijos kiemas – sporto centras, atviras ir patrauklus visiems“ bendrai finansuojamam Sporto rėmimo fondo 

lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Kurio eigoje bus sutvarkytas Kruonio gimnazijos sporto aikštynas, įgyvendintos veiklos, 

skatinančias Kruonio miestelio gyventojų fizinį aktyvumą ir socialinę atsakomybę. 

Atnaujintos būtiniausios priemonės ugdymui organizuoti. Pandemijos sąlygomis, esant pasikeitusiam ugdymo organizavimu, dauguma išsikeltų tikslų ir 

uždavinių įgyvendinti sėkmingai.  
 

II. 2022 METŲ VEIKLOS TURINYS 

Uždavinys Priemonė Rezultato (kiekybiniai ir/ar 

kokybiniai) kriterijai 

Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi 

vykdytojai 

2022-2024 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 2022-2023 m. m. 

ugdymo planą. 

Patvirtintas ir vykdomas 

Kruonio gimnazijos 

2022-2023 m. m. ugdymo    

planas. 

2022 08 31 Neringa Dasevičienė 

Ugdymo plano 

rengimo   darbo grupė 

Pasirengti ugdymo turinio 

atnaujinimui (toliau – UTA) 

mokykloje. 

Sudaryta UTA komanda. 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

gimnazijos pedagogų dalyvauja 

nors viename rajono  ar šalies 

mastu organizuotame 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje, skirtame atnaujinamam 

ugdymo turiniui suvokti ir diegti. 

Organizuotos dalykų mokytojų 

diskusijos  dėl kompetencijų 

ugdymo dalyku.  

Atlikta UTA situacijos analizė. 

Parengtas UTA diegimo veiksmų 

2022 II-IV ketvirčiai 
 
 
 
 
 
 
 
 

iki 2022 05 01 

 

 

iki 2022 06 01 

Neringa Dasevičienė  

UTA komanda 
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planas 2022–2023 m.  

UTA veiksmų plano 2022 m. 

suplanuotos veiklos įgyvendintos 

ne mažiau kaip 80 proc. 

Informacijos sklaida mokyklos 

bendruomenei apie UTA diegimą 

(susirinkimų, straipsnių mokyklos 

internetinėje svetainėje ir kt. 

skaičius). 

 

iki 2022 09 01 

 

 

 

 Tęsti skaitmeninio raštingumo 

bei programavimo mokymą 

pradinėse klasėse. 

Skaitmeninio raštingumo ir 

programavimo mokymas 

įtrauktas į gimnazijos ugdymo 

planą. 

100% pradinių klasių mokinių 

įgis skaitmeninio raštingumo 

įgūdžius bei mokės programuoti 

elementarius veiksmus. 

Visus metus Aušra Kulnickienė 
Daiva Lukševičienė 

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. 

2022 06 -11 Neringa Dasevičienė 
 

Mokytojai 

Analizuoti pagrindinio ugdymo 
pasiekimų lygių dermę su 
metiniais įvertinimais ir atlikti 

užduočių  atlikimo savianalizę. 

80% mokinių  pagrindinio 

ugdymo pasiekimų įvertinimų 

lygiai derės su metinių   

įvertinimų lygiais. 
(tikimasi, kad gimnazijos mokinių 

rezultatai         atitiks šalies vidurkį). 
Vadovaujantis užduočių atlikimo 
savianalize, koreguojami ilgalaikiai 
teminiai planai 

2022 08 31 Neringa Dasevičienė 
Mokytojai 

Pamokos vadybos 

tobulinimas, sudarant 

sąlygas savivaldžiam, 

personalizuotam 

Organizuoti mokymus 

tikslinėms mokytojų  grupėms, 

tobulinant mokytojų 

kolegialaus mokymosi 

95% mokytojų dalyvauja 

pasidalinimo patirtimi veiklose 

gimnazijoje (dalinasi  patirtimi ir 

semiasi patirties). 

Visus metus Rita 

Mikučauskienė  

Neringa 

Dasevičienė 
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mokymui(si), taikant 

inovatyvius 

mokymo(si) metodus 

kompetencijas, įvaldant 

inovatyvius mokymo(si) 

metodus. 

 

Parengta gerųjų personalizuotų 

praktikų pavyzdžių bazė (Moodle 

aplinkoje). 

 

 
 

Mokytojai 

Gerinti ugdymo turinio 

diferencijavimą ir personalizavimą 

kiekvienoje pamokoje. 

 

Stebima 5-8 klasių pamokos.  

(iš viso 40 (10/30) pamokų). 

Stebėtų pamokų protokoluose bus 

fiksuojama, kad 60 proc. ir daugiau 

mokytojų personalizuoja ir 

diferencijuoja mokymo veiklas, 

užduotis. 

Individualizavimo, diferencijavimo 

pamokos kokybės įsivertinimo 

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 

 
 

Organizuoti mokinių 

projektinę veiklą, nukreiptą į 

mokėjimo mokytis gebėjimų 

demonstravimą bei 

kūrybiškumo ugdymąsi. 

Parengta nemažiau kaip 16 

projektų 1-11 klasių mokiniams. 

60 proc. mokinių dalyvauja 

birželio mėnesio projektinėse 

veiklos. 

100 proc. dešimtokų dalyvauja 

ESFA finansuojamo projekto 

,,Matematinis mąstymas 

gyvenimo kokybės 

projektavimui“ veiklose. 

Iki 2022 liepos 1 d. Neringa Dasevičienė 

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. 

2022 balandis Ingrida Kupčiūnienė 
 

Mokytojai 

Atsakingo Mokinių individualios pažangos  

stebėjimas ir fiksavimas. 

Taikomi individualios pažangos 

stebėjimo įrankiai 60 procentų 1-10 
Visus metus Neringa 
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mokymosi požiūrio 

formavimas, 

tobulinant mokinio 

individualios 

pažangos sistemą 

klasių mokinių yra paveikūs. 

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

dalykų mokytojai bendrose formose 

fiksuoja kiekvieno mokinio 

individualią pažangą (mokymosi 

motyvacija, elgesys, mokėjimas 

mokytis) ir teikia individualias 

rekomendacijas pažangai gerinti. 

Klasių vadovai sistemingai (1 kartą 

per mėnesį) supažindina tėvus 

(globėjus) su vaiko individualios 

pažangos stebėsenos rezultatais, ne 

rečiau kaip vieną kartą per metus 

vykdo trišalius (mokinys, tėvai, 

klasės vadovas) individualius 

pokalbius apie kiekvieno mokinio 

pažangą. 

Dasevičienė 

 
 

 Mokinių poreikius atitinkančios 

švietimo pagalbos teikimas. 

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 skaičiaus 

pokytis ir priežastys). 

Mokinių individuali pažanga ir 

švietimo pagalbos poreikis 

sistemingai aptariamas klasėse 

dėstančių mokytojų ir VGK 

susirinkimuose. 

Susirinkimuose numatomos 

priemonės pažangai gerinti. Su 

rekomendacijomis supažindinami 

tėvai. 

Per metus ne mažiau du kartus 

analizuojami pažangumo 

duomenys, matuojamas pokytis.  

Suteikta psichologinė ir socialinė 

pedagoginė pagalba visiems PPT 

rekomenduotiems specialiųjų 

Visus metus Neringa 

Dasevičienė 
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poreikių vaikams. 

Specialioji logopedinė pagalba 

teikiama visiems IU, PUG, 1-4 kl. 

mokiniams. 

Specialioji pedagoginė pagalba 

teikiama visiems SUP mokiniams. 

 

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. 

Parengtas, aptartas ir patvirtintas 

socialinio ir emocinio ugdymo 

veiklos planas. 

Rodiklių verčių pokytis: 

Man patinka eiti į mokyklą - 3,1. 

2022 04 22 Neringa Dasevičienė 

Vykdyti  Erasmus+ projekto 

,,Atkuriamosios praktikos 

mokyklos kultūros stiprinimui“ 

kartu su VšĮ ,,Mokymosi 

mokykla”, veiklos mokykloje. 

Su projekto partneriais 

sukurtas sisteminis modelis, 

kaip mokykloje kurti ir 

puoselėti sąmoningus, darnius 

bei profesionalius santykius 

visuose komunikacijos 

lygiuose 

Sisteminio modelio išbandyme 

dalyvauja 90 proc. mokytojų, 

75 proc. mokinių ir 30 proc.  

mokinių tėvų. 

 

Visus metus Aurelija Kaušienė 

 Organizuoti nepamokines veiklas, 

skatinančias bendruomeniškumą, 

pilietiškumą, savanorystę. 

 

 

Parengtas ir įgyvendintas 

Edukacinių veiklų ir ugdymo 

karjerai veiklų planas. 
Suorganizuoti bendruomenei ne 

mažiau 2 tradiciniai renginiai.  

Renginiai skelbiami internetinėje 

erdvėje, aprašas su nuotraukomis 

talpinamas mokyklos 

internetiniame puslapyje arba 

Facebook paskyroje. 

Įsisavinta ne mažiau kaip 90 

proc. Kultūros   paso teikiamų 

finansinių galimybių. 

Rodiklių verčių pokytis 

Visus metus Mokytojai 
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Aš noriai dalyvauju mokyklos 

organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje - 2,9 

Mokykloje atsižvelgiama į 

mano nuomonę - 3,1. 

 Įgyvendinti ilgalaikes 

socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančias 

prevencines programas 

visose klasėse. 

Ilgalaikės socialines ir 

emocines kompetencijas 

ugdančios prevencinės 

programos įgyvendinamos 

visose klasėse.  

Organizuojamas 

„Maldos rytmetys“ 

pirmadienio rytais. 

Visus metus Neringa Dasevičienė 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

Artūras Vrubliauskas 

Mokytojų 

atsakomybės ir 

lyderystės 

skatinimas. 

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 
Rita Mikučauskienė 

Skatinti darbuotojų asmeninę 

atsakomybę ir savarankiškumą 

koordinuojant ir organizuojant 

darbuotojų įsitraukimą į 

pokyčių iniciavimą ir 

įgyvendinimą. 

Pateiktų ir įgyvendintų Kaizen 

pasiūlymų skaičius. 

Pabrėžti atsakingumą už 

konkrečiai atliktus darbus,  už 

kuriuos turi būti atsiskaitomumą. 

Gale mokslo metų peržiūrėti 

atsiskaitymo formas, jas 

atnaujinant ar pakoreguojant 

Parengti ir pasirašyti kolektyvinę 

sutartį.  

Susiaurinti atsakomybes, 

konkrečiai veiklai 

Visus metus 
Rita Mikučauskienė 

 

Prof. Sąjunga 

Mokytojų taryba 
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Tėvų įsitraukimo 

skatinimas. 

Aptarti ir pradėti įgyvendinti 
mokytojo, mokinio ir tėvų 
bendradarbiavimą 

Efektyviai organizuojamos 

tradicinės bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais) formos. 

Ieškoma naujų galimybių įtraukti 

tėvus į gimnazijos veiklas, 

palaikomos ir skatinamos jų 

iniciatyvos. 

Įgyvendinti bent vieną mokinių tėvų 

pateiktą pasiūlymą. 

Visus metus Rita Mikučauskienė 
Mokytojų taryba 

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.   

Visus metus 
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. 

Visus metus 
Laura Balsienė 

Atnaujinti 

edukacines erdves ir 

būtiniausias 

priemones ugdymui 

organizuoti. 

 

Erdvės darbui ir palankiai 

laisvalaikio atmosferai kūrimas. 

Visos dienos mokyklos klasės 

įrengimas. 

Spec. pedagogo kabineto įrengimas. 

projektas „Kruonio gimnazijos 

kiemas – sporto centras, atviras ir 

patrauklus visiems“ įgyvendinimas 

Visus metus 
Laura Balsienė 

 

Neringa Dasevičienė 

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. 

Visus metus 
Laura Balsienė 
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Įsigyti vadovėlių pagal sąrašą, 

suderintą su mokytojų taryba. 

Įsigytų vadovėlių kiekis ir įsigijimo 

terminai.  
III ketvirtis 

Jurgita Vadvilavičienė 

 

 
III. 2022 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 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 2023 metų veiklos programos skyriui „2022 metų ataskaita“.   

 _______________________ 


