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LAVORIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

    Lavoriškių gimnazijos metinės veiklos planas 2022 metams parengtas vadovaujantis LR 

švietimo įstatymu, Valstybine švietimo strategija, LRS 2013-12-23 nutarimu Nr. XII-745 „Dėl 

valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos patvirtinimo“; „Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“; LRV 2012-11-28 nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014-2020 metų nacionalinės pažangos 

programos patvirtinimo“, Lavoriškių gimnazijos 2020 – 2022 m.  strateginiu planu bei atsižvelgiant į 

2021 metų veiklos plano įgyvendinimą, gimnazijos veiklos įsivertinimo išvadas. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 

1. Gimnazijos misija: 

    Lavoriškių gimnazijos misija - įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti 

kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį, pradinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti sąmoningą, atvirą, 

sėkmės siekiančią, pilietišką asmenybę, racionaliai panaudojant žmogiškuosius ir materialiuosius 

išteklius. 

2. Gimnazijos vizija: 

 Lavoriškių gimnazija - moderni, saugi, atvira, savo veiklą grindžianti demokratiniais 

principais, tautinį identitetą bei kultūrinį paveldą sauganti ir puoselėjanti  aukštos kultūros 

institucija. Siekiant kiekvieno mokinio pažangos bei gerų mokymosi rezultatų, gimnazijoje 

puoselėjamos bendražmogiškosios vertybės, pagarba šalies kultūrai ir istorijai, taikomi modernūs 

ir pažangūs mokymo ir mokymosi metodai. Mokiniai ugdosi modernioje edukacinėje aplinkoje.  

 

III. GIMNAZIJOS VEIKLOS ANALIZĖ (SSGG) 

2021 metais gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atliko: 

1. Platųjį įsivertinimą; 

• Plačiojo įsivertinimo rezultatai: 

5 aukščiausios vertės Vidurkis 5 žemiausios vertės Vidurkis 



3.2-Pastatas ir jo aplinka 

3.1-Įranga ir priemonės 

3.3-Aplinkų bendrakūra 

2.2-Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  

4.5-Bendradarbiavimas su tėvais 

 

4,0 

3,9 

3,9 

3,8 

3,8 

1.2- Mokinio pasiekimai ir pažanga 

2.6- Mokymasis 

1.1- Asmenybės tapsmas 

1.3-Mokyklos pasiekimai ir pažanga 

2.4-Mokymosi lūkesčiai ir mokinių 

skatinimas 

3,3 

3,4 

3,4 

3,4 

3,5 

 

IV. 2021 METŲ VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

 

Uždaviniai Priemonė Rezultatas 

Sudaryti  sąlygas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo grupėse 

valstybine kalba ugdyti 

kitataučių, atskirties ir 

rizikos grupių šeimų 

vaikus.  

Komplektuoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes. 

Suformuotos 1 ikimokyklinio ir 1 

priešmokyklinio ugdymo grupės, 

įgyvendinamos ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo programos. 

 

 

 

Įgyvendinant pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programas, 

skatinti vykdyti 

mokomąją veiklą 

netradicinėse aplinkose, 

taikyti aktyvaus mokymo 

metodus. 

 

Pamokos netradicinėse aplinkose. 

 

 

Vestos netradicinės pamokos 

Edukacinė veikla. 

Dalyvavimas edukaciniuose 

užsiėmimuose: 

 “Druskos kelias” 1-4kl 

“Mano raštuotas puodelis” 1-4kl. 

,,Aš - gyvūnėlių detektyvas"-5kl. 

“Nuo brūkšnio iki paveikslėlio”-

7kl. 

“Integruotos literatūros pamokos” 

-5kl.,6kl.,8kl.,9kl. 

“Muzikuojantys robotai”-

9kl.,10kl. 

"Pirmoji pažintis su robotais"-

6kl., 7kl.,8kl. 

 

Dalyvauta edukacinėje veikloje, 

taikyti aktyvaus mokymo(-si) 

metodai, organizuoti renginiai 

gimnazijos bendruomenei. 

 



Nuotoliniai edukaciniai 

užsiėmimai”: 

Spektaklis,,Dėdės ir dėdienės"; 

Spektaklis apie Dauno sindromą 

,,Mongolija"; 

Spektaklis,,Jei aš būčiau 

personažas arba autorius"; 

Spektaklis,,Madagaskaras". 

Dalyvavimas įvairiuose 

konkursuose, olimpiadose, 

projektuose. 

Dalyvauta konkursuose, 

olimpiadose, projektuose. 

Teikti pedagoginę, 

socialinę pagalbą įvairių 

poreikių mokiniams bei 

mokiniams iš 

nepalankios aplinkos. 

Socialinio pedagogo teikiama 

pagalba. 

Teikta nuolat. 

Psichologo teikiama pagalba. Teikta nuolat. 

Tolerancijos diena. 

Savaitė be patyčių 

 

 

 

 

 

Įgyvendintos prevencinės 

programos: 

„Obuolio draugai“, 

„Zipio draugai“, 

„Įveikime kartu“. 

“Kimochi”. 

Surengtas Tolerancijos dienos 

minėjimas. Iš vaikų sukurtų darbų, 

šių metų simbolio – rakto, padarytas 

stendas.  

Organizuoti renginiai savaitei be 

patyčių paminėti. 

 

Pradinių klasių mokinių klasės 

valandėlių metu vykdytos 

prevencinės programos. 

Vykdyti profesinį 

informavimą, karjeros 

planavimą. 

Informacinės medžiagos 

kaupimas ir sklaida. 

 

Nuolat pildyti informaciniai stendai, 

atnaujinta informacija gimnazijos 

tinklalapyje. 

Testų, užduočių, veiklų 

mokiniams rengimas ir vykdymas. 

 

Atlikti profesijos tinkamumo 

nustatymo testai, mokiniams teiktos 

individualios konsultacijos. 



Paskaitų, pranešimų, išvykų 

rengimas 5-12 kl. mokiniams: 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 

rinktinės bei Lavoriškių pasienio 

užkardos pasieniečiais. 

Bendradarbiavimas su 

Visuomenės sveikatos biuro 

mobiliąją komanda ir dalyvavimas 

nuotolinėse mokiniams, tėvams, 

mokytojams skirtose paskaitose.  

Dalyvauta susitikimuose, 

konferencijose, parodose, 

edukacinėse programose su įvairių 

profesijų atstovais. 

Organizuoti susitikimai gimnazijoje 

bei nuotolinės pamokos, paskaitos. 

Bendradarbiauta su socialiniais 

partneriais – Lavoriškių pasienio 

užkarda. 

 

 

 

Rengti edukacinius 

projektus, popamokinius 

renginius, šventes, 

išvykas 

siekiant, priartinti 

ugdymo turinį prie 

mokinių interesų, 

sugebėjimų, pomėgių, 

skatinti bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

Nuotoliniai renginiai:  

Laisvės gynėjų dienos minėjimas. 

Dailyraščio konkursas 5-10 kl. 

mokiniams ir mokytojams. 

Vasario 16-osios minėjimo 

šventė. 

Užgavėnės. 

Dvyliktokų šimtadienis. 

Kovo 11-oji. 

Kaziuko mugė. 

Tolerancijos diena. 

Dalyvavimas matematikos 

konkurse „Pangea 2021“. 

Rugsėjo I-osios renginys. 

Tiksliųjų mokslų diena.  

Paroda „Rudenėlis atkeliavo“. 

Mokytojų dienos šventė. 

Adventinė paroda „ Netradicinė 

Kalėdų eglutė“. 

Nuotolinė paroda – konkursas 

„Kalėdinių žibintų šviesoje”. 

1-4 kl. dalyvavimas Moksleivių 

atvirukų akcijoje  „Naujametiniai 

sveikinimai drauge su pasieniu“. 

 

Įvykę renginiai prisidėjo prie 

bendruomeniškumo puoselėjimo, 

skatino mokytojus keistis gerąja 

patirtimi, bendradarbiauti. 

Renginiuose aktyviai dalyvavo 

mokinių tėvai, gimnazijos 

bendruomenės nariai. 



Virtuali paroda „ Lesyklėlė“.  1 

klasės mokinių pagamintų 

lesyklėlių nuotraukų paroda 

mokyklos FB puslapyje. 

Advento renginys. 

Kompozicija “Kalėdinis 

miestelis”. 

Europos kalbų dienos renginiai. 

Vokiečių kalbos dienos.  

Solidarumo bėgimas. 

Meninių darbų parodos. 

Meninio skaitymo konkursas. 

Saugesnio interneto diena. 

Žemės ir vandens dienos 

minėjimas. 

Projektas “Gyvybės medis”. 

Kompozicijų paroda “Sveiki 

sulaukę šv. Velykų”. 

Motinos diena. 

Paskutinio skambučio video 

sveikinimas 12 kl.  

Išleistuvių  video sveikinimas 4 

kl. mokiniams. 

Kompiuterinio teksto greito 

rinkimo konkursas. 

Pasaulinio šokio diena. 

Informatikos ir informacinio 

mąstymo konkursas “Bebras”. 

Mokslo metų pabaigos video. 

Finansinio raštingumo konkursas. 

Europos dienai skirti renginiai. 

Turistiniai klasių susitikimai. 

Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

Renginys, skirtas pasaulinei AIDS 

dienai paminėti. 



Beglobių gyvūnų paramos akcija. 

Dailyraščio konkursas pradinių 

klasių mokiniams. 

Organizuoti mokymai.   

Organizuoti susitikimai. Karjeros 

savaitė. 

Kalėdinis video sveikinimas 5-12 

kl. mokiniams. 

Organizuoti renginiai kartu su 

socialiniais partneriais. 

Projektas „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas“. 

 

Stiprinti lietuvių kalbos 

mokymą, vartojimą bei 

gerinti mokinių 

raštingumą, tobulinti 

kalbos kultūrą. 

Meninio skaitymo konkursas. 

Dailyraščio konkursas. 

Diktantų konkursas. 

Integruotas lietuvių kalbos ir dailės 

projektas „Piešiu savo vardo 

reikšmę’ (6-7 kl.). 

Raiškiojo skaitymo konkursas 1-4 

kl. 

Dailyraščio konkursas 1-4 kl. 

 

Organizuoti meninio skaitymo, 

dailyraščio bei diktantų konkursai. 

 

Organizuota dailyraščio rašymo 

neformaliojo ugdymo veikla pradinių 

klasių mokiniams. 

 

Organizuoti veiklas, 

atitinkančias mokinių 

poreikius, jų domėjimosi 

interesus. 

Filmų peržiūra. 

Sporto diena. 

Išvykos. 

Mokinių konferencija. 

Advento popietė. 

Tarptautinis projektas „Mokykla – 

Europos parlamento ambasadorė“. 

Dalyvavimas „Europos diena“. 

Dalyvavimas „Euroscola“ 

konkurse. 

Įvykę renginiai prisidėjo prie 

bendruomeniškumo puoselėjimo, 

skatino mokytojus keistis gerąja 

patirtimi, bendradarbiauti. 

Renginiuose noriai dalyvavo 

mokinių tėvai, kiti bendruomenės 

nariai, kviestiniai svečiai. 

 



Rengti netradicines 

pamokas, neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus, 

edukacinius projektus. 

Kaziuko mugė. 

Užgavėnės. 

Netradicinės pamokos. 

Dalyvavimas edukaciniuose 

renginiuose, muziejų, teatrų 

lankymas, filmų peržiūra ir pan. 

Organizuoti renginiai, edukacinės 

išvykos, vestos atviros, integruotos 

pamokos, dalintasi gerąja patirtimi. 

Vykdyti pedagoginės 

veiklos, soc. pedagogo ir 

psichologo  

bibliotekininko darbo 

priežiūrą, teikti 

rekomendacijas, 

konsultuoti. 

Ilgalaikių ir trumpalaikių planų 

rengimas. 

Organizuotos atviros pamokos: 

Ikimokyklinio ugdymo grupė 

2 kl. šokio pamoka (steb.) 

6 kl. Tikyba 

 

Pradinis ugdymas: 

Lietuvių k. 2kl. 

Lietivių k. 4kl. 

Matematika 4kl. 

Pasaulio pažinimas 2kl. 

Neformaliojo ugdymo veikla. 

 

Mokytojų pedagoginės veiklos 

priežiūra: 

Geografija 8kl. 

Informacinės technologijos 7kl. 

Tikyba 9kl. 

Dailė 8kl. 

Lietuvių k. 11kl. 

Fizika 9kl. 

Matematika 10kl. 

 

Integruotos pamokos: 

Integruota dailės – anglų k. 5 kl. 

 

Soc. pedagogo ir psichologo 

veiklos, dokumentų tvarkymo 

priežiūra. 

Vykdyta mokytojų pedagoginės 

veiklos priežiūra. Aptartos stipriosios 

ir silpnosios pamokų bei veiklų 

pusės. 

 



Klasės vadovų veiklos priežiūra. 

Neformaliojo švietimo priežiūra. 

Dalyvauti kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose, 

seminaruose, metodinėse 

dienose 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, kursuose 

Vidutiniškai vienas mokytojas per 

metus dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 5 dienas. 

Organizuoti renginius, 

metodines dienas 

gimnazijos 

bendruomenei, 

mokytojams 

Nuotolinės paskaitos gimnazijos 

bendruomenei, 

 

 

Vyko Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuro paskaitos gimnazijos 

bendruomenei. 

 

 

Užtikrinti saugią, 

modernią ir šiuolaikinius 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo poreikius 

tenkinančią aplinką 

mokiniams ir 

mokytojams. 

Mokomųjų kabinetų, edukacinių 

erdvių atnaujinimas, mokymo ir 

kitų priemonių, inventoriaus 

įsigijimas,  

Vadovėlių įsigijimas. 

Bibliotekos fondo atnaujinimas, 

pildymas. 

Programinės įrangos priežiūra ir 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyta:  

Inventorius kabinetams, poilsio 

erdvėms IKT priemonių, už 

14823,73 Eur. 

Vadovėlių ir literatūros už  

5464,66 Eur. 

 

 

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Kokybiško ugdymo, orientuoto į kiekvieno vaiko individualią pažangą, įgyvendinimas. 

2. Kurti saugią ir patrauklią ugdymosi aplinką. 



3. Plėtoti savitą gimnazijos kultūrą, buriant nuolat besimokančią ir kuriančią bendruomenę. 

 

VI.  2022 METŲ  TIKSLAI, UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS 

 

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, MOKINIAI, REZULTATAI. 

 

I. TIKSLAS 

Organizuoti kokybišką, ugdymą, tobulinti kiekvieno vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimą ir 

įsivertinimą. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Sudaryti  sąlygas 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  

ugdymo grupėse 

valstybine kalba 

ugdyti kitataučių, 

atskirties ir rizikos 

grupių šeimų 

vaikus. 

Komplektuoti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes. 

Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

pritaikymas 

ugdymo procesui. 

Priešmokyklinio 

ugdymo modelio 

aprašo, ugdymo 

plano rengimas. 

Nuolat Administracija, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

100 proc. bus 

tenkinamas 

vietos gyventojų 

poreikis ugdyti 

ikimokyklinio 

bei 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikus 

valstybine kalba. 

 

Įgyvendinant 

pradinio, 

pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo 

programas skatinti 

vykdyti mokomąją 

veiklą 

netradicinėse 

aplinkose, taikyti 

Pamokos 

netradicinėse 

aplinkose 

Pagal 

ilgalaikius 

dalykų 

planus, 

plagal 

individualius 

prašymus 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Gerės ugdymo 

kokybė, mokiniai 

bus skatinami 

produktyviai 

mokytis, siekti 

aukštesnių 

pasiekimų 

rezultatų. 

 

Edukacinės veiklos Pagal 

individualius 

prašymus, 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 



aktyvaus mokymo 

metodus. 

ilgalaikius 

planus 

Dalyvavimas 

įvairiuose 

konkursuose, 

olimpiadose, 

projektuose, 

edukacinėse 

veiklose 

 

Nuolat Dalykų mokytojai 

Teikti bei 

įgyvendinti 

pedagoginę, 

prevencinę, 

socialinę  pagalbą 

įvairių poreikių 

mokiniams bei 

mokiniams iš 

nepalankios 

aplinkos. 

Socialinio 

pedagogo teikiama 

pagalba 

Nuolat Soc. pedagogė V. 

Janauskienė 

Mokiniams laiku 

ir efektyviai 

teikiama 

specialistų 

pagalba, 

vykdoma 

patyčių, smurto 

prevencija 

 

Psichologo 

teikiama pagalba 

 

Psichologo veikla:  

Naujų mokinių 

adaptacijos 

tyrimas. 

Penktos klasės 

mokinių 

adaptavimosi 

problemų tyrimas. 

Pirmos klasės 

mokinių 

integracijos 

įvertinimas. 

Psichologinis 

tyrimas  

„Mokymosi stilių 

nustatymas“ 

Nuolat 

 

 

10 mėn. 

 

 

 

10 mėn. 

 

 

 

09 mėn. 

 

 

 

10 mėn. 

Psichologas 

Savaitė be patyčių 03 mėn. V. Janauskienė 

A. Gricevič 

P. Makevič 



V. Makevič 

Prevencinės 

programos: 

,,Obuolio draugai“, 

„Zipio draugai“, 

„Įveikime kartu“ 

“Kimochi” 

Kas savaitę 

 

 

 

A. Radiševskienė 

V. Makevič 

E. Rynkunienė 

A. Kisel 

A.Nikitina 

E. Jankovskaja 

Tabako ir 

el.cigarečių žala 

sveikatai 

05-06 mėn.  V. Janauskienė 

K. Slavinska 

P. Makevič 

 

Gavėnios 

rekolekcijos 

03– 04 mėn.  A.Gricevič  

Gegužė – mėnuo 

be smurto 

05 mėn.  V. Janauskienė  

Alkoholio bei 

psichotropinių 

medžiagų 

vartojimo žala 

žmogui. 

Pirotechninių 

priemonių 

prevencija. 

04 mėn. 

 

 

 

 

12 mėn.  

V. Janauskienė 

P. Makevič 

 

Vykdyti profesinį 

informavimą, 

karjeros 

planavimą 

Informacinės 

medžiagos 

kaupimas ir sklaida 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Mokiniai 

sistemingai ir 

kryptingai 

planuos karjeros 

perspektyvas, 

susipažins su 

įvairiomis 

profesijomis bus 

pasirengę 

Seminarai, 

paskaitos tėvams 

Pagal 

sudarytą 

UKG 

metinės 

veiklos 

planą,  

pagal poreikį 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 



Ugdymo karjerai 

konsultavimo 

grupė 

Nuolat 

 

 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

tolimesnėms 

studijoms. 

 

Karjeros savaitė 03 mėn. 

 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Išvykos į įmones, 

mokslo centrus, 

švietimo įstaigas 

Nuolat 

 

 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė, 

dalykų mokytojai 

Susitikimai su 

įvairių profesijų 

atstovas, mokymo 

įstaigų atstovais 

Nuolat 

 

 

 

Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Supažindinti 

mokinius su 

aktualia 

informacija: 

Darbo biržos 

aktualijomis, 

studijų krypčių 

įvairove, 

Jaunimo darbo 

centro veikla 

Nuolat  Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Organizuoti 

pamokas – 

profesinius 

užsiėmimus. 

Nuolat atnaujinti 

informaciją 

ugdymo karjerai 

stenduose 

Nuolat Ugdymo karjerai 

konsultavimo grupė 

Vykdyti mokinių 

pasiekimų 

stebėseną ir 

analizę 

eNMPP vykdymas 

ir analizė 

 

Pradinių kl. 

baigiamieji testai 

05 mėn. 

 

 

05 mėn. 

Dalykų mokytojai 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Išanalizavus testų 

rezultatus 

nustatytos 

tobulintinos 

sritys, mokytojai 



gaus grįžtamąja 

informaciją. 

Organizuoti 

veiklas, 

atitinkančias 

mokinių poreikius, 

jų domėjimosi 

interesus 

Sporto diena 05 mėn. P. Makevič Gerės mokinių 

motyvacija ir 

pasiekimai. 

Mokiniai bus 

įtraukti į aktyvią 

veiklą. 

Tiksliųjų mokslų 

kūrybinė diena 

04 mėn. Z. Filimonovienė 

J. Širvytė 

V. Balvočienė 

E. Besusparienė 

Tarptautinis 

matematikos 

konkursas “Pangea 

2022”. 

01- 03 mėn. Z. Filimonovienė 

V. Balvočienė 

A. Radiševskienė 

V. Makevič 

Kompiuterinio 

teksto greito 

rinkimo konkursas 

5 kl.  

05 mėn. J. Širvytė  

Išvykos Pagal klasės 

vadovų 

veiklos 

planą, 

individualius 

prašymus 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

Bibliotekininko 

veikla: 

Edukacinė pamoka 

“Kalėdinės 

pasakos sekimas 1 

kl. mokiniams” 

 

“Svečiuose pas 

knygas” 1 kl.  

12 mėn. 

 

 

 

 

 

 

10 mėn. 

E. Indrašienė 

Pasaulinė šokio 

diena 

04 mėn. M. Parniauskaitė 

Vokiečių kalbos 

dienos 

10 mėn. A. Loienko 



Informatikos ir 

informacinio 

mąstymo 

konkursas 

„Bebras“ 

11 mėn. J. Širvytė 

 

Netradicinės 

pamokos 

Pagal 

individualius 

projektus, 

dalykų 

ilgalaikius 

planus 

Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Dalyvavimas 

edukaciniuose 

renginiuose, 

projektuose,  

muziejų lankymas 

ir pan. 

Pagal 

individualius 

prašymus, 

dalykų 

teminius 

planus, 

klasių 

vadovų 

planus 

 

 

Dalykų mokytojai ir 

klasių vadovai 

 

II. TIKSLAS 

Kurti modernią, konkurencingą, kūrybišką ir pilietišką mokyklą. 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Rengti 

edukacinius 

projektus, 

popamokinius 

renginius, šventes, 

išvykas siekiant, 

priartinti ugdymo 

turinį prie mokinių 

Laisvės gynėjų 

dienos minėjimas 

01 mėn. 

 

Klasių vadovai Bus sudarytos 

sąlygos mokinių 

pilietiniam, 

patriotiniam 

ugdymui bei 

kultūrinei, 

pažintinei 

veiklai. 

Vasario 16-osios 

minėjimas 

02 mėn. Z. Filimonovienė 

M. Jodko 

V. Pakalniškis 

Šimtadienis  02 mėn. Z. Filimonovienė 

V. Kočiūnaitė 

Užgavėnės 02 mėn.  M. Jodko 



interesų, 

sugebėjimų, 

pomėgių, skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Makevič 

A. Kisel 

Z. Filimonovienė 

E. Jankovskaja 

V. Makevič 

A. Radiševskienė 

 

 

 

 

 

Tarptautinė 

mokinių 

konferencija, skirta 

Kovo 11 d. 

 

03 mėn. V. Pakalniškis 

M. Jodko 

I. Vairienė 

V. Makevič 

Žemės ir vandens 

dienos minėjimas 

 

03 mėn. K. Slavinska 

D. Vagulienė 

I. Vairienė 

E. Besusparienė 

Kaziuko mugė 03 mėn. J. Suchockienė 

A. Kisel 

V. Makevič 

Velykinių 

margučių paroda 

04 mėn. J.Suchockienė 

A.Nikitina 

V. Makevič 

 Tarptautinė 

“Merginos ir 

technologijos” 

diena  

04 mėn. J. Širvytė  

 

Akcija „Darom 

2022“ 

04 mėn. V. Janauskienė, 

klasių vadovai 

Finansinio 

raštingumo 

konkursas 

04 mėn. V. Pakalniškis 

 

Tarptautinė šokių 

diena 

04 mėn. 

 

M. Parniauskaitė 

Kompozicija 

„Sveiki sulaukę šv. 

Velykų“ 

04 mėn. A. Gricevič 

Z. Filimonovienė 

V. Makevič 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursas „Mano 

vardas kitaip”  

05 mėn. A.Kisel 

Raiškiojo skaitymo 

konkursas 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo ir pradinių 

klasių mokiniams  

05 mėn. E.Rynkunienė 

L.Milto 

A. Kisel 

E. Rynkunienė 

V. Makevič 

Motinos diena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Parniauskaitė 

E. Rynkunienė 

A. Radiševskienė 

V. Makevič 

A. Kisel 

M. Jodko 

E. Jankovskaja 

J.  Suchockienė 

Z. Filimonovienė 

A. Nikitina 

L. Milto 

Europos 

egzaminas 

05 mėn. V. Pakalniškis 

I. Vairienė 

M. Jodko 

Europos diena 

 

05 mėn. V. Pakalniškis 

Z. Filimonovienė 

M. Jodko 

Turistinis pradinių 

klasių žygis 

05 mėn. E. Rynkunienė 

A. Radiševskienė 

V. Makevič 

A. Kisel 

J. Suchockienė 

L. Milto 

Ikimokyklinukų 

išleistuvių šventė 

06 mėn.  A.Nikitina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinukų 

išleistuvių šventė 

06 mėn. J.Suchockienė 

Mokslo metų 

pabaigos šventė,  

4 – okų išleistuvės 

06 mėn. E.Rynkunienė 

A.Radiševskienė 

 

Paskutinis 

skambutis pradinių 

klasių mokiniams 

06 mėn. M. Jodko 

A. Kisel 

A. Radiševskienė 

M. Parniauskaitė 

Z. Filimonovienė 

V. Makevič 

L. Milto 

Paskutinis 

skambutis 12 kl. 

05 mėn. M. Jodko 

V. Pakalniškis 

Z. Filimonovienė 

Mokslo metų 

pabaigos šventė 

06 mėn. 

 

M. Jodko 

V. Pakalniškis 

Tarptautinė vaikų 

gynimo diena 

06 mėn.  V. Janauskienė 

V. Makevič 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

 

 

 

09 mėn. M. Parniauskaitė 

V. Kočiūnaitė 

M. Jodko 

Z. Filimonovienė 

5klasės vadovas 

A.Radiševskienė 

V. Makevič 

L. Milto 

A. Gricevič 

Euroscola 09-10 mėn. V. Pakalniškis 

Europos kalbų 

diena 

09 mėn. D. Grigonienė 

V. Kočiūnaitė 

I. Muravskienė 

O. Symonovičienė 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Loienko 

Solidarumo 

bėgimas 

09 mėn. E. Rynkunienė 

A. Radiševskienė 

V. Makevič 

A. Kisel 

P. Makevič 

A. Nikitina 

J. Suchockienė 

L. Milto 

Meninių darbų 

parodos 

09-06 mėn. Z. Filimonovienė 

Mokytojų dienos 

šventė 

10 mėn. V. Kočiūnaitė 

M. Jodko 

Z. Filimonovienė 

M. Parniauskaitė 

Pradinių klasių 

konkursas „Mados 

industrija” 

10 mėn. A.Kisel 

 

Paroda „Rudenėlis 

atkeliavo“ 

10 mėn. 

 

 

E. Jankovskaja 

J. Suchockienė 

A. Nikitina 

Projektas 

„Mokykla – 

Europos 

parlamento 

ambasadorė“. 

 

09-06 mėn. V. Pakalniškis 

Projektas „Kelionė 

po Lietuvą” 9 kl. 

06 mėn. Z. Filimonovienė 

I. Vairienė 

Konstitucijos 

egzaminas 

10 mėn. V. Pakalniškis 



 

 

 

 

 

 

Stiprinti lietuvių 

kalbos mokymą, 

vartojimą bei 

gerinti mokinių 

raštingumą, 

tobulinti kalbos 

kultūrą 

Konkursas  

„Žiemos fantazija 

2022”  

11 mėn. J. Širvytė 

Tolerancijos diena 

 

11 mėn. V. Janauskienė 

A. Gricevič  

Užsienio kalbų 

savaitė 

11-12 mėn.  I.Muravskienė 

D. Grigonienė 

Projektas 

“Sinodinis kelias” 

 01-05 mėn.  A. Gricevič 

V. Kočiūnaitė 

Pradinių kl. 

mokytojos 

Renginys, skirtas 

Pasaulinei AIDS 

dienai paminėti 

11-12 mėn. D. Vagulienė  

Beglobių gyvūnų 

paramos akcija 

12 mėn.  M. Jodko 

Paroda „Kalėdinės 

eglutės” 

12 mėn. J. Suchockienė 

E. Jankovskaja 

A. Nikitina 

Advento renginys 12 mėn. Klasių vadovai 

A. Gricevič 

M. Jodko 

M. Parniauskaitė 

Z. Filimonovienė 

L. Milto 

A. Radiševskienė 

E. Rynkunienė 

Projektas 

„Gyvybės medis” 

 01-12 mėn. D.Vagulienė 

Z. Filimonovienė 

Kompozicija 

„Kalėdinis 

miestelis“ 

12 mėn. A.Gricevič 

Z. Filimonovienė 

 



Dailyraščio 

konkursas pradinių 

klasių mokiniams 

02 mėn. 

 

V. Makevič 

A. Radiševskienė 

Dailyraščio 

konkursas 5 - 10 

kl. mokiniams ir 

mokytojams 

02 mėn. 

 

 

 

V. Kočiūnaitė 

O. Symonovičienė 

E. Indrašienė 

 

Pradinių klasių 

piešinių konkursas 

Vasario 16- ajai 

paminėti “Mano 

žemė – mano 

Lietuva!” 

02 mėn.  V. Makevič 

Meninio  skaitymo 

konkursas 

12 mėn. V. Kočiūnaitė 

O. Symonovičienė 

E. Indrašienė 

Knygnešių dienos 

minėjimas 

03 mėn. V. Kočiūnaitė 

 
Konkursas “Piešiu 

dailyraščiu”  

02 mėn.  V. Kočiūnaitė 
 

Gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimas:  

Gimnazijos 

veiklos 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

gautų duomenų 

naudojimas veiklai 

tobulinti. 

Gimnazijos veiklos 

įsivertinimo 

klausimynų 

pildymas 

09-12 mėn. Gimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė 

Gauti duomenys 

tikslingai 

panaudoti veiklai 

planuoti ir 

tobulinti 

 

Mokinių 

saugumas ir lygių 

galimybių 

užtikrinimas. 

Prevencinių 

programų 

įgyvendinimas 

09-06 mėn. Klasių vadovai 

Soc. pedagogas 

Psichologas 

VGK 

Užtikrintas 

mokinių 

saugumas ir 

lygios galimybės 



Saugesnio 

interneto diena 

02 mėn. J. Širvytė 

 

Mokiniai gebės 

jungtis, kurti ir 

atsakingai 

dalintis asmenine 

informacija 

elektroninėje 

erdvėje 

Tolerancijos diena 11 mėn. V. Janauskienė 

A. Gricevič 

 

Darbas su tėvais, 

tėvų informavimo 

ir švietimo 

sistemos kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

Renginiai 

gimnazijos 

bendruomenei 

 

Tėvų 

informavimas: 

tėvų susirinkimai,  

informacija el. 

dienyne, 

gimnazijos 

tinklalapyje, 

socialiniame tinkle 

Pagal klasių 

vadovų 

planus 

 

Nuolat  

Administracija, 

mokytojai 

Sukurta 

veiksminga tėvų 

informavimo 

sistema 

 Tėvų susirinkimai 11 mėn. 

 

Klasių vadovai 

Gimnazijos 

renginiai: 

Sporto diena, 

Turistinis žygis, 

Pranešimai,  

Paskaitos, 

Parodos, 

Išvykos  

Konkursai 

09-06 mėn. Mokytojai, klasių 

vadovai, 

administracija 

Savivaldos 

institucijų 

įtraukimas į 

gimnazijos 

bendruomenės 

veiklą, 

bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Renginiai 

bendruomenei 

 

09-06 mėn. Administracija, 

mokytojai 

Tėvai, 

bendruomenė, 

socialiniai 

partneriai 

įtraukiami į 

gimnazijos 

veiklą. 



 

Pedagoginis personalas, darbuotojai 

 

III. TIKSLAS 

Stiprinti tobulėjančių ir rezultatyviai dirbančių pedagogų bendruomenę. 

 

Kvalifikacijos tobulinimo kryptys bei prioritetinės sritys: 

1. Lyderystės ir komandinio darbo formavimas; 

2. Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas; 

3. Pagalba mokiniui: 

- Efektyvus IKT, bei skaitmeninių priemonių bei virtualių aplinkų naudojimas ugdymo 

procese gerinant mokinių pažangą bei pasiekimus,  

- Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas; 

- Prevencinių programų veiklos įgyvendinimas; 

- Konsultavimas karjeros pasirinkimo klausimais. 

4. Emocinės sveikatos stiprinimas. 

 

 

 

 

Ilgalaikių ir 

trumpalaikių planų 

rengimas 

08-09 mėn. Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai 

Numatomi 

rezultatai, 

atsiskaitymo 

forma 

Vykdyti 

pedagoginės 

veiklos, soc. 

pedagogo, 

psichologo ir 

bibliotekininko 

darbo priežiūrą, 

teikti 

rekomendacijas, 

konsultuoti.  

Naujų mokytojų 

veiklos stebėjimas, 

įvertinimas, 

konsultavimas. 

 

Mokytojų 

pedagoginės 

veiklos priežiūra: 

 

Atviros ir 

integruotos 

pamokos bei 

veiklos: 

 

Ikimokyklinis bei 

priešmokyklinis 

ugdymas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 mėn. 

03 mėn.  

04 mėn. 

04 mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Jankovskaja 

J. Suchockienė 

A.Nikitina 

E.Jankovskaja 

 

 

Nuolat ir 

sistemingai 

vykdoma 

ugdymo proceso 

priežiūra padės 

siekti geresnių 

rezultatų, fiksuoti 

pokyčius. 

Mokytojai gaus 

metodinę 

pagalbą. 

 

 

 

 



Pradinis ugdymas: 

Lietuvių k. 2 kl. 

 

Lietuvių kalbos ir 

dailės integruota 

pamoka 2 kl. 

 

Matematika 1 kl. 

 

Lietuvių kalbos ir 

dailės integruota 

pamoka 1 kl. 

 

Lietuvių k. 1 kl. 

 

Pasaulio pažinimas 

2 kl. 

 

Lietuvių kalbos ir 

dailės integruota 

pamoka 2 kl. 

 

Matematika ir 

pasaulio pažinimo 

integruota pamoka 

2 kl.  

 

Lietuvių kalba 3 

kl. 

 

 

 

 

 

 

09 mėn. 

 

12 mėn. 

 

 

 

01 mėn. 

 

02 mėn. 

 

 

 

11 mėn. 

 

02 mėn. 

 

 

03 mėn. 

 

 

 

04 mėn. 

 

 

 

 

10 mėn. 

 

L. Milto 

 

L. Milto 

 

 

 

A.Kisel 

 

A.Kisel 

 

 

 

A.Radiševskienė 

 

V. Makevič 

 

 

V. Makevič 

 

 

 

V. Makevič 

 

 

 

 

V. Makevič  

 



 Pagrindinis ir 

vidurinis 

ugdymas: 

 

Lietuvių k. 5 kl. 

 

Tikyba 9 kl. 

 

Technologijos 9 kl. 

 

Lietuvių k. 11 kl. 

 

Lietuvių k. 8 kl. 

 

Matematika 7 kl. 

 

 

 

 

03 mėn. 

 

04 mėn. 

 

05 mėn. 

 

04 mėn. 

 

11 mėn. 

 

03 mėn. 

 

 

 

 

E. Indrašienė 

 

A. Gricevič 

 

Z. Filimonovienė 

 

V. Kočiūnaitė 

 

V. Kočiūnaitė 

 

Z. Filimonovienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integruota tikybos 

– muzikos pamoka  

„Velykų 

džiaugsmas” 5-7 

kl. 

05 mėn. 

 

 

A. Gricevič 

M. Jodko 

 

 

 

 

 

 Integruota 

matematikos-anglų 

k. pamoka 6 kl. 

04 mėn. V. Balvočienė 

D. Grigonienė 

 

 Integruota 

matematikos- 

lietuvių k. pamoka 

8 kl. 

03 mėn. V. Balvočienė 

O. Symonovičienė 

 

 Integruota dailės - 

technologijų 

pamoka 10 kl. 

05 mėn. Z. Filimonovienė 

 

 

 Integruota lietuvių 

k. – matematikos 

pamoka 5 kl.  

 

05 mėn. E. Indrašienė 

Z. Filimonovienė 

 

 



 Integruota dailės – 

muzikos pamoka  

06 mėn. Z. Filimonovienė 

M. Jodko 

 

 Integruota 

literatūros – 

muzikos pamoka 

7, 9 kl. 

02-05 mėn.  V. Kočiūnaitė 

M. Jodko 

 

Integruota anglų  - 

rusų k. pamoka 9 

kl. 

05 mėn. I. Muravskienė 

D. Grigonienė 

 

 Klasės vadovų 

veiklos priežiūra 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Neformaliojo 

švietimo priežiūra 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Soc. pedagogo ir 

psichologo, 

logopedo veiklos, 

dokumentų 

tvarkymo priežiūra 

Nuolat Direktorius 

 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

kursuose 

Nuolat Dalykų ir pradinių 

klasių mokytojai, 

pedagoginiai 

darbuotojai, 

psichologas 

Dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, 

seminaruose, 

metodinėse 

dienose 

Pagal numatytas 

pedagoginio 

personalo 

tobulintinas 

kvalifikacijos 

kryptis 

Nuolat Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 

kryptingai 

tobulins 

kvalifikaciją, įgis 

naujų 

kompetencijų. 

Pedagogų 

atestacijos 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

atestacijos 

Pagal 

programą 

 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Užtikrinta 

planinga 



programos 

įgyvendinimas 

programa 2020-

2022 m. 

 

 

mokytojų 

atestacija. 

 Metodinė diena  05 mėn. Paskirti atsakingi  

 

Ugdymo aplinka 

 

IV. TIKSLAS  

Kurti saugią, estetišką ugdymo ir ugdymosi gimnazijoje aplinką. 

 

Uždaviniai Priemonė Terminas Vykdytojai, 

partneriai 

Numatomi 

rezultatai 

Mokymo 

priemonių, 

inventoriaus 

įsigijimas: 

Ugdymo(-si) 

priemonės, 

kabinetų, 

edukacinių 

aplinkų, poilsio 

zonų įranga 

Nuolat J. Jasinskaja Pagerinta 

kokybiškam 

ugdymo turiniui 

įgyvendinti 

aplinka. 

Pagerintos erdvės 

mokinių poilsiui, 

individualiam 

mokymuisi. 

Užtikrinti saugią, 

modernią ir 

šiuolaikinius 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

poreikius 

tenkinančią 

aplinką 

mokiniams ir 

mokytojams 

Vadovėlių 

įsigijimas 

Nuolat E. Indrašienė Gerės ugdymo 

aplinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 

kompiuterinė 

programinė 

Bibliotekos fondo 

atnaujinimas, 

pildymas 

Nuolat E. Indrašienė 

Mokymo(-si) 

aplinkų 

atnaujinimas, 

priemonių 

kabinetams 

įsigijimas 

Nuolat J. Jasinskaja, 

mokytojai 

Programinės 

įrangos priežiūra ir 

atnaujinimas 

Nuolat V. Pavlovskis 



IKT priemonių 

įsigijimas 

Pagal poreikį J. Jasinskaja įranga, papildyta 

IKT priemonių 

bazė. 

 

 

 

Veiklos gali būti koreguojamos esant paskelbtai ekstremaliai situacijai. 

 

__________________________________________ 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos  

2022 m. sausio  14  d.  

posėdžio Nr. M- 1 (1.4.)  

protokoliniu  nutarimu 

 

Priedai: 

1. Ugdymo karjerai grupės 2022 m. veiklos planas; 

2. Bibliotekos 2022 m. veiklos planas; 

3. Socialinio pedagogo 2022 m. veiklos planas; 

4. Gimnazijos Metodinės tarybos 2022 m. veiklos planas; 

5. Matematikos, socialinių ir gamtamokslinio ugdymo metodinės grupės 2022 m. veiklos planas; 

6. Kalbų, menų, technologijų ir dorinio ugdymo metodinės grupės 2022 m. veiklos planas; 

7. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės 2022 m. veiklos planas. 

8. Logopedo  2022 m.  veiklos  planas.  

 


