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            PATVIRTINTA 
          Direktoriaus 
          2019 m. rugpjūčio 30 d. 
          įsakymu Nr. (1.3.)-V1-205 

 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 
2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  

 
I. BENDROJI DALIS  

 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018–2019 m.m. veiklos planas parengtas vadovaujantis: 

1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (nauja įstatymo redakcija 2011 m. liepos 1 d.: Nr. XI-

1281, 2011-03-17, Žin., 2011, Nr. 38-1804 (2011-03-31). 

2. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu (planui pritarta Prienų r. 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu  Nr. A3-405, patvirtinta 

Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-178). 

3. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2018-2019 m.m. veiklos planu (patvirtintas Prienų r. Jiezno 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-238). 

4. Prienų r. Jiezno gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2020 m.m. veiklos planą rengė darbo grupė (2019 m. balandžio 

15 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3)-V1-124 „Dėl darbo grupės sudarymo Jiezno gimnazijos 2019–2020 

m.m. veiklos planui rengti“): 

Neringa Zujienė, direktorė – grupės pirmininkė; 

Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė; 

Danutė Acuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė; 

Birutė Dičkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė; 

Daiva Krūvelienė, matematikos vyresnioji mokytoja – narė;  

Evelina Tiščenkienė, psichologė – narė; 

Dovilė Kimbirauskienė, tėvų atstovė – narė; 

Laima Šiupšinskienė, tėvų atstovė – narė; 

Emilija Rudytė, gimnazijos III klasės mokinė, mokinių parlamento atstovė – narė; 

Saulė Valatkevičiūtė, gimnazijos III klasės mokinė, mokinių parlamento atstovė – narė.  

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=395105&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=395105&b=
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II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

1. Trumpa informacija apie Gimnaziją.  

Jiezno gimnazija (toliau – Gimnazija) 2018–2019 mokslo metus pradėjo turėdama 255 

ugdytinius: 193 mokiniai (12 klasių  komplektų), 16 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 

priešmokyklinio ugdymo grupė), 46 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 

grupės). Ugdytinių skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis pasikeitė: ugdytinių skaičius sumažėjo 

iki 248 (188 mokiniai, 16 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ir 44 Skyriaus ugdytiniai). 

Palyginus su praėjusiais metais, Gimnazijoje ugdytinių skaičius kasmet mažėja (žr. 1 pav.). 

Paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis ugdytinių skaičius gruodžio 31 d. duomenimis.  

 
1 pav. Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus palyginimas pagal metus 

 

Gimnazijoje mažėja mokinių iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro: mokosi 20 (9,57% 

bendro mokinių skaičiaus), o 2015–2016 m.m. mokėsi 44, 2016–2017 m.m. mokėsi 37, 2017–2018 m.m. 

mokėsi 27. Gimnazijoje beveik trečdaliui ugdytinių skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 67 

(32,06%)) mokiniams, 2016–2017 m.m. buvo skirta 80 (31,5%) mokinių, 2017–2018 m.m. – 60 (28,7%)) 

mokinių. Nežymiai didėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis (10,88%): pagal pritaikytas 

programas gimnazijoje mokosi 17 mokinių, pagal individualizuotas programas – 4 mokiniai. Palyginus 

su ankstesniais mokslo metais, mažiau mokinių yra pavežama – 83 (2015 m. pavežami buvo 134 

ugdytiniai; 2016 m. – 111 ugdytinių; 2017 m. – 92 ugdytiniai).  Pagal Jiezno seniūnijos pateiktus 

duomenis apie vaikus, gimusius 2012–2017 metais ir deklaravusius gyvenamąją vietą Jiezno seniūnijoje, 
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per artimiausius penkerius metus prognozuojamas tolimesnis Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus 

mažėjimas.  

Gimnazijoje veikia 1 pailgintos dienos grupė, kurią lanko 25 pradinių klasių mokiniai. 

Dirba 60 darbuotojų (8 mažiau nei prieš metus), iš kurių 36 mokytojai, 4 pagalbos mokiniui 

specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. buhalterė bei 15 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 52,81 etato (vidutiniškai po 0,88 etato vienam darbuotojui): 

apskaičiuota 19,1 etato mokytojams bendrajame ugdyme ir dar 33,8 etatinių pareigybių yra patvirtinusi 

Prienų rajono savivaldybės taryba.   

2. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai.  

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo analizė pateikiama pagal 2018–2019 m. m. (2018-12-

09) atlikto plačiojo įsivertinimo duomenis. Galima pastebėti, kad visos sritys vertinamos geriau nei prieš 

metus. Išanalizavus duomenis pagal 4 sritis (1. Rezultatai; 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys; 3. 

Ugdymo(si) aplinkos; 4. Lyderystė ir vadyba), nuostabą kelia stipriausios ir silpniausios srities 

„susikeitimas“ vietomis: stipriausiai vertinama sritis prieš metus 1.Rezultatai (78%) įvertinta kaip 

silpniausia, nors jos vertė beveik nepasikeitė – 79,7%, o prieš metus prasčiausiai įvertintos srities 

matavimas 3. Ugdymo(-si) aplinkos reikšmingai išaugo nuo 62% iki 83,3%. 

Aukščiausios rodiklių vertės išliko beveik tos pačios: 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas, 

4.3.1. Kompetencija, 2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas, 1.1.1. Asmenybės tapsmas, 2.4.1. Vertinimas 

ugdymui. Žemiausios rodiklių vertės – 2.3.1. Mokymasis, 4.1.3. Mokyklos savivalda, 4.1.2. Lyderystė, 

4.2.1. Veikimas kartu ir 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga.  

Žemiausios rodiklių vertės  – 2.3.1. Mokymasis (2,7 vertė), 1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga 

(2,7 vertė) ir 4.1.3. Mokyklos savivalda (2,8 vertė) – rodo realiai vertinamą Gimnazijos situaciją 

(Gimnazija yra tarp 150 Lietuvos mokyklų, patekusių į Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčių 

mokyklų sąrašą). Visų rodiklių vertinimas yra pateikiamas 1 lentelėje, pradedant nuo stipriausiai įvertinto 

rodiklio ir baigiant silpniausiu. 

1 lentelė. Veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių vertės. 

Veiklos sritis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.) 43% 53% 3% 0% 

Kompetencija (4.3.1.) 20% 73% 3% 3% 

Ugdymo(si) organizavimas (2.2.2.) 24% 66% 7% 3% 

Asmenybės tapsmas (1.1.1.) 33% 53% 12% 2% 
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Vertinimas ugdymui (2.4.1.) 30% 58 11% 1% 

Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.) 17% 70% 10% 3% 

Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.) 34% 53% 13% 0% 

Mokinių įsivertinimas (2.4.2.) 23% 62% 12% 3% 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) 15% 69% 14% 2% 

Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.) 22% 62% 14% 2% 

Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2.) 15% 69% 16% 0% 

Ugdymo(si) tikslai (2.1.1.) 27% 55% 18% 0% 

Įranga ir priemonės (3.1.1.) 25% 57% 17% 1% 

Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2.) 25% 57% 18% 0% 

Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2.) 28% 53% 19% 0% 

Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) 33% 47% 18% 2% 

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1.) 25% 55% 17% 3% 

Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) 32% 48% 18% 2% 

Mokyklos tinklaveika (4.2.3.) 20% 59% 18% 3% 

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  (2.1.2.) 31% 47% 20% 3% 

Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.) 19% 55% 22% 4% 

Veikimas kartu (4.2.1.) 14% 60% 23% 3% 

Lyderystė (4.1.2.) 19% 54% 24% 3% 

Mokyklos savivalda (4.1.3.) 19% 52% 21% 8% 

Mokymasis (2.3.1.) 10% 56% 33% 1% 

  

Analizuojant Gimnazijos veiklos rodiklių vertinimą išsamiau, galima išskirti aukščiausiais (2 

lentelė) ir žemiausiais (3 lentelė) lygiais įvertintus raktinius žodžius.  

2 lentelė. Aukščiausios veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių raktinių žodžių vertės. 

Raktinis žodis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

1. Ugdymo(si) integralumas (2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas) 17% 80% 0% 3% 

2. Reiklumas sau (4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas) 43% 53% 3% 0% 
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3. Atkaklumas ir nuoseklumas (4.3.2. Nuolatinis profesinis 
tobulėjimas) 

43% 53% 3% 0% 

4. Klasės valdymas (2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas) 27% 67% 7% 0% 

5. Veiklos kryptingumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės 
susitarimai) 

14% 79% 7% 0% 

6. Pozityvus profesionalumas (4.3.1. Kompetencija) 20% 73% 3% 3% 

7. Socialumas (1.1.1. Asmenybės tapsmas) 35% 55% 6% 3% 

8. Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir 
mokinių skatinimas) 

33% 57% 7% 3% 

9. Vertinimo įvairovė (2.4.1. Vertinimas ugdymui) 23% 67% 10% 0% 

10. Dialogas vertinant (2.4.2. Mokinių įsivertinimas) 28% 62% 7% 3% 

11. Estetiškumas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 20% 70% 7% 3% 

12. Edukacinės išvykos (3.2.1. Mokymasis ne mokykloje) 37% 53% 10% 0% 

13. Pažinimas ir sąveika (4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais) 13% 77% 10% 0% 

  

3 lentelė. Žemiausios veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių raktinių žodžių vertės. 

Raktinis žodis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

1. Rezultatyvumas (1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga) 26% 45% 29% 0% 

2. Gabumų ir talentų ugdymas (2.1.3. Orientavimasis į mokinių 
poreikius) 

30% 40% 27% 3% 

3. Skaidrumas ir atvirumas (4.1.3. Mokyklos savivalda) 17% 53% 20% 10% 

4. Sprendimų pagrįstumas ir veiksmingumas (4.1.3. Mokyklos 
savivalda) 

20% 50% 23% 7% 

5. Bendradarbiavimo kultūra (4.2.1. Veikimas kartu) 20% 47% 30% 3% 

6. Visybiškumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga) 13% 50% 33% 3% 

7. Mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. Mokymasis) 10% 53% 37% 0% 

8. Savivaldumas mokantis (2.3.1. Mokymasis) 10% 52% 34% 3% 
 

Atlikus rodiklio 2.3.1. Mokymasis giluminį vertinimą pagal raktinius žodžius, suformulavome 

šios srities veiklai tobulinti išvadas bei rekomendacijas (žr. 4 lentelėje). 
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4 lentelė. Rodiklio 2.3.1. Mokymasis giluminio vertinimo rekomendacijos. 

Tobulinamą 
veiklą 
atitinkantis 
rodiklis 

Tyrimo grupė Vertinamo 
rodiklio raktinis 
žodis 

Rekomendacijos 

2.3.1. 
Mokymasis 

Roma Kandrotienė 
Saulius Šimanskas 
Živilė Valatkienė 
Dalia Mazuronienė 
Alvyra Lisauskienė 
Jolita Junelienė 

Savivaldumas 
mokantis 

∗ Mokinius įtraukti į uždavinio 
formulavimą ir mokyti juos išsikelti 
lūkesčius pamokoje. 

∗ Organizuoti refleksinius pokalbius su 
mokiniais, kuriems kyla mokymosi 
problemų (inicijuos dalyko mokytojai, 
klasės auklėtojai). 

∗ Gimnazijoje stebėti ir analizuoti klasės 
pažangumo ir lankomumo rodiklius (su  
klase dirbantys mokytojai  aptars 
rezultatus  kas antrą mėnesį).  

 Povilas Veteris 
Irena Skulščienė 
Romas Stabingis 
Jolita Stačiokaitė 
Aldona Stankevičienė 
Evelina Tiščenkienė 

Mokymosi 
konstruktyvumas 
 

 

∗ Organizuoti mokytojams praktinį 
užsiėmimą ,,Vizualizacijos metodai ir jų 
taikymas“.  

∗ Kasmet atnaujinti pamokos stebėjimo 
protokolo formą pagal pasirinktą vertinti 
veiklos rodiklį.  

 Danutė Acuvienė 
Ramutė Bubnienė 
Joalita Jurkevičienė 
Vitalija Rūdienė 
Daiva Krūvelienė 

Mokymosi 
socialumas 

∗ Skatinti  už mokymosi pagalbos teikimą 
mokinius konsultantus pagal mokinių ir 
mokytojų susitarimus (kiekvienas 
mokytojas taiko savo skatinimo 
priemones ir kriterijus). 

∗ Taikyti diskusijos metodą (1-2 kartus per 
metus)  klasių valandėlių metu ir per 
dalykų pamokas (atsižvelgiant į dalyko 
specifiką). 

      

3. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas.  

Prienų r. Jiezno gimnazijos strateginiu laikotarpiu buvo siekiama 3 strateginių tikslų 

įgyvendinimo: 

1. Sukurti saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) aplinką, kuri tenkintų Gimnazijos bendruomenės 

poreikius. 

2.  Skatinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, tobulinant ugdymo(si) procesą. 

3. Kurti tvarios pasidalytosios lyderystės kultūrą, orientuotą į bendruomenės susitarimų priėmimą 

ir jų laikymąsi. 
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Prienų r. Jiezno gimnazijos 2016–2018 m. strateginio veiklos plano galutinis matavimas atliktas 

2019 m. sausio mėnesį, atliekant visų pažangos rodiklių matavimą. Tai atliko 3 darbo grupės, dirbdamos 

pagal strateginius prioritetus (5 lentelė). 

 

5 lentelė. 2016–2018 m. strateginiai prioritetai. 

Grupė Prioritetai Grupės sudėtis 

1 grupė 
 
 

A. Pageidaujamo elgesio skatinimas, tvarkos ir 
drausmės reikalavimų paveikumas 

Pirmininkė Dalia Mazuronienė 
Nariai:  
Rasa Valatkaitė 
Nijolė Kuliešienė 
Živilė Valatkienė 
 
      

A. Bendruomenės santykiai keičiantys Gimnazijos 
vidaus gyvenimo kultūrą 

C. Aprūpinimo būtiniausiomis ugdymo priemonėmis 
planavimas bei materialinių išteklių naudojimo 
veiksmingumas 

2 grupė 
 
 

B. Mokymosi veiklos diferencijavimas Pirmininkė Danutė Acuvienė 
Nariai:  
Birutė Dičkuvienė 
Sonata Dūdienė 
Daiva Krūvelienė 

B. Mokėjimas mokytis 

B. Sprendimų priėmimas per vidaus įsivertinimo 
procesus 

3 grupė 
 
 

C. Ne biudžeto lėšų pritraukimas. Informacijos apie 
išteklius prieinamumas bendruomenei 

Pirmininkė Neringa Zujienė 
Nariai:  
Jolita Stačiokaitė 
Joalita Jurkevičienė 
Laima Arbačiauskienė 
 
 

C. Patalpų atitikimas pagal visuomenės sveikatos 
saugos teisės aktų reikalavimus 

D. Darbo komandomis skatinimas, įtraukiant 
aptarnaujantį personalą 

 
Įvertinus per strateginį laikotarpį pažangos rodiklius, nustatyta, kad pavyko pasiekti 81,3% (26 

rodikliai) visų rodiklių planuotą pasiekimų lygmenį, 18,7% –  pasiekta iš dalies (6 rodikliai), nė vienas 

rodiklis nebuvo įvertintas „nepasiekta“ (iš 32 pažangos rodiklių). Visiškai įgyvendintos prioritetų 

Sprendimų priėmimas per vidaus įsivertinimo procesus, Aprūpinimo būtiniausiomis ugdymo 

priemonėmis planavimas bei materialinių išteklių naudojimo veiksmingumas, Ne biudžeto lėšų 

pritraukimas, Informacijos apie išteklius prieinamumas bendruomenei ir Patalpų atitikimas visuomenės 

sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus priemonės. Silpniausiai sekėsi įgyvendinti prioriteto 

Bendruomenės santykiai, keičiantys  Gimnazijos vidaus gyvenimo kultūrą priemones: dvi jų vertinamos 

„iš dalies“ (susitarimai ir jų laikymasis: 78,57% apklaustųjų teigia, kad susitarimų kasdieniniame 

Gimnazijos gyvenime  yra laikomasi iš dalies, tik 17,86% apklaustųjų patvirtina visų susitarimų 
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laikymąsi; bendruomenės įsitraukimas į visas Gimnazijos veiklas: į tėvų komiteto organizuojamas 

veiklas įsitraukia klasių bendruomenės, aptariant asmeninę vaiko pažangą  dalyvavo 100% ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus ugdytinių tėvų, tačiau aptariant vyresniųjų klasių mokinių pažangą   dalyvavo tik apie 

30%  tėvų, apie 40% tėvų atvyko į tėvų susirinkimus, tėvų dienas. Minėtų priemonių galutinis matavimas 

iš dalies atitinka planuotą pasiekimų lygį.   

Atlikus pažangos rodiklių analizę pagal strateginius prioritetus, matyti, kad pasiekti visų 

prioriteto C. PARAMOS PERSPEKTYVA pažangos rodiklių planuoti lygmenys, o daugiausia pažangos 

rodiklių buvo įvertinta „iš dalies“ prioritete A. KLIENTO PERSPEKTYVA. Detali 2013–2015 metų 

mokyklos strateginio plano įgyvendinimo ataskaita pateikiama Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 

metų strateginiame veiklos plane, patvirtintame  Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus 2019 m. birželio 

14 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-178. 

 Atsižvelgdama į strateginio plano daugumos pažangos rodiklių planuotą pasiekimų lygmenį 

„pasiekta“ arba „iš dalies pasiekta“, bendruomenė strateginio plano įgyvendinimą įvertino „labai gerai“. 

Džiugu, kad tėvai Gimnaziją kai kuriais aspektais vertina itin palankiai: vertinimo verčių 

teiginius pateikiame 6 lentelėje (apklausos imtis – 96 visiškai atsakyti klausimynai). 

 

6 lentelė. Tėvų apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo vidurkis 
2018 2019 

1. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko savitumą (gabumus, polinkius) jį 
ugdant ir mokant 

3,2 3,3 

2. Mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam 3,3 3,4 
3. Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime 3,3 3,4 
4. Mokykloje mano vaikas sužino apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 
galimybes 

3,2 3,3 

5. Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu 2,9 2,9 
6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesijuokė, 
nesišaipė 

3,3 3,4 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas nesijuokė, 
nesišaipė 

3,1 3,1 

8. Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais 3,1 3,4 
9. Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra 
įdomi ir prasminga 

3,0 3,1 

10. Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima kaip į mokymosi 
galimybę 

2,9 3,0 

11. Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus 2,5 2,8 
12. Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus 3,0 3,4 
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13. Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi 2,8 3,2 
14. Jei kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokose 
būtų mokoma užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai leisčiau 
savo vaiką į tokias pamokas  

- 2,9 

15. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą - 2,7 
16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 
popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 

- 2,5 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų 
gimtosios kalbos mokėjimą 

- 3,2 

18. Mano manymu yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mokoma kelių 
dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių 
kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)  

- 2,7 

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos 
anketos 2016–2017 m.m. ir 2017–2018 m.m. 

 
 

Atliktos mokinių apklausos rezultatai (7 lentelė) tik patvirtina, kad ateinantiems mokslo 

pasirinktos veiklos tobulinimo kryptys yra tinkamos, atitinkančios mokinių poreikius (imtis – 132 

visiškai atsakyti klausimynai). 

7 lentelė. Mokinių apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo vidurkis 
2018 2019 

1. Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir polinkius 3,0 3,1 
2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems 3,2 3,3 
3. Man yra svarbu mokytis 3,5 3,4 
4. Mokykloje aš sužinau aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir 
karjeros galimybes 

3,1 3,0 

5. Į mokyklą einu su džiaugsmu 2,7 2,5 
6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau 3,2 3,3 
7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, 
nesišaipė 

3,1 3,2 

8. Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio nuomonę, 
apsvarstomi teikiami pasiūlymai 

3,0 3,0 

9. Man įdomi ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir 
visuomeninė veikla 

2,9 2,8 

10. Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti 3,1 3,0 
11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis 2,7 2,8 
12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,8 2,8 
13. Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems 
pasiekti 

2,7 2,6 
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14. Jei per kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biologijos ir pan.) pamokas 
būtų mokoma(si) užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į 
tokias pamokas  

- 2,6 

15. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba praturtintų gimtąją kalbą - 2,9 
16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų kalba būtų naudingas tik 
popamokinėje veikloje, projektuose, būreliuose, bet ne pamokose 

- 2,5 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir praturtintų 
gimtosios kalbos mokėjimą  

- 2,9 

18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vienoje pamokoje mokoma 
kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių 
kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)  

- 3,1 

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos 
anketos 2016–2017 m.m. ir 2017–2018 m.m.  

 
 Labiausiai džiugina, kad pavyko atlikti visus būtinus darbus ir po pateiktos paraiškos 

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotas 2018-10-22 

Visuomenės sveikatos centro leidimas – higienos  pasas Nr. (2-24 14.2.1) LHP-3026. 

 2018 m. buvo nupirkta mokymo priemonių už 650,37 Eur ir vadovėlių už 992,34 Eur. Visuose 

kabinetuose, kuriuose vyksta pamokos (išskyrus technologijų, medžio apdirbimo kab.) yra kompiuteriai 

ir multimedijos įrenginiai. Apie 80% kompiuterių  yra geros būklės. Mokiniams koridoriuose įrengtos 

poilsio zonos (nupirkti suoliukai). Įrengtos atviros erdvės mokinių laisvalaikiui – poilsio kambarys, lauko 

klasė. Mokinių parlamentui sudarytos galimybės naudotis klase rūsyje. Laikantis patalpų 

daugiafunkcionalumo nuostatos, šioje patalpoje 2018–2019 m.m. organizuojamos socialinio emocinio 

ugdymo (SEU) klasės savanorystės veiklos – įsikūrė  klubas „Iš pasuolės“. Gimnazijoje atliktas pirmojo 

aukšto koridoriaus kosmetinis remontas. 

 Per 2018 metus savivaldybės lėšomis Skyriuje atliktas stogo remontas, o Gimnazija savo 

pastangomis pakeitė grupėse visus kaitrinių lempų šviestuvus liuminescenciniais šviestuvais, perdažytos 

salės sienos, pakeistos jos grindys. 

 Be finansavimo iš biudžeto  gimnazijoje inicijuojamas bendruomenės narių 2% GPM paramos lėšų, 

kaip papildomų lėšų Gimnazijos  veiklai vykdyti, pritraukimas. Surenkama  gyventojų pajamų mokesčio 

suma, mažėjant Gimnazijos bendruomenei, nežymiai mažėja: per 2015 m. tokių lėšų gauta 538 Eur, per 

2016 m. – 1046 Eur, per 2017 m. – 1076 Eur, per 2018 m. – 840,39 Eur. Apie paramos panaudojimą 

teikiama vieša informacija http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/. Gimnazija gauna pajamų ir už  turto 

nuomą: per 2016 m. jos sudarė 2793 Eur, per 2017 m. – 2107 Eur, per 2018 m. – 1860 Eur. 

 Pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gauta 

mokymo priemonių už 2666,84 Eur. 

http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/
http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/
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 Per 2018 m. gauta 50 Eur parama iš fizinių asmenų ir 175,00 Eur iš juridinių asmenų (UAB 

Euroautomatai). Keletą kartų gauta parama iš Švedijos LIONS klubo (kalėdinės dovanėlės 

priešmokyklinukams ir pradinukams, baldai, drabužiai). 

Gimnazijoje yra vertinamos darbuotojų kompetencijos, siekiama tenkinti jų tobulinimosi poreikius. 

Mokslo metų pabaigoje mokytojai pateikia užpildytą Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

įsivertinimo formą, kuri  aptariama metinio pokalbio (direktoriaus ir darbuotojo) metu. Jau antrus metus 

iš eilės pokalbių metu atliktas turimų veiklos kriterijų vertinimas pagal Rekomendacijas dėl skirtingas 

kvalifikacines kategorijas turinčių Prienų rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

veiklos. Galima pasidžiaugti ir didžiuotis pedagoginiais darbuotojais, kuriančiais svarų (reikšmingą) 

indėlį prie bendrų įstaigos rezultatų: Danute Acuviene, Laima Arbačiauskiene, Neringa Bisikirskiene, 

Ramute Bubniene, Joalita Jurkevičiene, Audrone Jusiene,  Roma Kandrotiene, Nijole Kuliešiene, Dalia 

Mazuroniene, Vilma Mekionyte, Ramune Plentiene, Vitalija Rūdiene, Irena Skulščiene, Sauliumi 

Šimansku, Rasa Valatkaite. Vis tik neramina, kad nemažos dalies pedagogų (apie 30%) veiklos rezultatai 

neatitinka rekomenduojamų veiklos kriterijų skaičiaus pagal turimas kvalifikacines kategorijas. Toks 

faktas prieštarauja bendrai pedagogų nuomonei, užfiksuotai Gimnazijos vidaus dokumentuose, jog 

pedagogų kompetencija ir nuolatinis profesinis tobulėjimas – vienas iš stipriausių požymių. Vadinasi, 

būtina periodiškai ir atvirai analizuoti mokytojų veiklą ir jos rezultatus. 

2018–2019 m.m. Gimnazija buvo išsikėlusi šiuos tikslus: 

1 tikslas: Vesti šiuolaikines pamokas įgyvendinant mokymosi paradigma grindžiamą ugdymo 

turinį.  Pirmam tikslui siekti išsikelti keturi uždaviniai. 

1.1. Kurti ir išbandyti naują ugdymo turinį. Pirmasis uždavinys integravo tris priemones, kurių 

įgyvendinimas labai prisidėjo prie Gimnazijos pridėtinės vertės kūrimo. Pradinio ugdymo mokytojos 

dalyvavo mokymuose ir įsitraukė, bendradarbiaudamos su kompiuterijos mokytoja metodininke Laima 

Arbačiauskiene bei informacinių technologijų administratoriumi Mariumi Valečka, į pradinio ugdymo 

informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklas pagal pasirengtą planą. Mokyklos komanda parengė 

integruoto informatikos mokymo veiklų pavyzdžių ir jais dalijosi per projekto svetainę. Pasinaudodama 

projektinio finansavimo galimybėmis (projektas „Informatika pradiniame ugdyme“), pagal valstybės 

turto panaudos sutartį su Švietimo informacinių technologijų centru Gimnazija už 3400,10 Eur gavo 5 

nešiojamus kompiuterius, skirtus pradinio ugdymo koncentro mokiniams. 

Kita Gimnazijos komanda (Neringa Zujienė, Joalita Jurkevičienė, Vilma Mekionytė), 

bendradarbiaudami su UPC, mokslininkų bei praktikų grupe, dalyvavo mokymuose. Biologijos ir 

chemijos mokytoja metodininkė Joalita Jurkevičienė pradėjo išbandyti 5 klasėje integralaus 

gamtamokslinio ugdymo programą 5-8 klasėms. Reikia pasakyti, kad buvo aukštesni šios priemonės 
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rezultatų lūkesčiai: kilo sunkumų mokytojai organizuojant 5 klasės mokiniams tiriamuosius darbus, nes  

Gimnazijoje nėra laboranto ir nepavyko surasti žmogaus, norinčio asistuoti mokytojai besiruošiant 

tokiems darbams ir po jų tvarkant naudotas priemones, medžiagas, indus).  

Gimnazijoje pradėtas vykdyti ilgalaikis gamtamokslinio ugdymo projektas pradinio ugdymo 

programoje ,,Mūsų atradimai“. Pradinių klasių mokytojai, bendradarbiaudami su kitų dalykų 

specialistais, mokė mokinius planuoti ir atlikti stebėjimus bei bandymus. Suburta projekto komanda, 

parengtas projekto planas, įgyvendinta dauguma numatytų veiklų. Metinių projekto veiklų baigiamuoju 

akordu  tapo pradinio ugdymo pakopos mokiniams suorganizuota vaikų socializacijos programa „Mūsų 

atradimai“. Projektas ilgalaikis, tad jo veiklos planas bus rengiamas ir ateinantiems mokslo metams. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas, tačiau visas uždavinio priemones planuojame tęsti ir 

ateinančiais metais, nes Gimnazija pasirinko STEAM dalykų patrauklumo didinimo kryptį ir siekia būti 

pripažinta STEAM tinklo nare. Bus siekiama aktyviai dalyvauti ieškant inovatyvių metodų, o taikant 

juos ir organizuojant probleminį, tyrinėjimu grindžiamą mokymą(si), tikimasi pagerinti ir mokinių 

mokymosi rezultatus. 

1.2. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą. Kertinei uždavinio priemonei įgyvendinti – 

organizuoti seminarą apie šiuolaikinės pamokos vadybą ar pamokos kokybės kaitą (perėjimą nuo 

mokymo prie mokymosi paradigmos) – 2018 m. lapkričio 11 d. Gimnazijoje organizuotas 6 akad. val. 

trukmės seminaras „Šiuolaikinė pamoka: kiekybiniai parametrai, kokybiniai pokyčiai“. Lektorės iš  

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros, išorinio vertinimo skyriaus vedėjos dr. Snieguolės 

Vaičekauskienės klausėsi dauguma Gimnazijos mokytojų – 85,9%. Po seminaro buvo atsisakyta minties 

organizuoti metodinę dieną ,,Susitarimai dėl kokybiškos pamokos kriterijų“. Kokybiškos  pamokos 

kriterijai buvo formuluojami Metodinėje taryboje (joje parengta, o metodinėse grupėse aptarta nauja 

pamokos stebėjimo forma).  Formoje buvo fiksuojami susitarimai dėl kokybiškos pamokos raiškos,  

pradėjus vykdyti projektą „Kviečiu į pamoką“ nuo 2019 m. vasario 25 d. Nuo šio laikotarpio iki mokslo 

metų pabaigos buvo pravestos 9 atviros pamokos.  

Įgyvendinant priemonę išmokimo stebėjimo ir mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo pamokose 

apibendrinimas, parengta  ir 2018 m. gruodžio 11 d.  Mokytojų tarybos posėdyje (Mokytojų tarybos 

protokolas Nr. 10).  pristatyta pažyma „Dėl pamokų kokybės Prienų r. Jiezno gimnazijoje“. Atsižvelgiant 

į dažniausiai pastebėtų stipriųjų ir tobulintinų pamokos kokybės aspektų analizę, parengtos 

rekomendacijos Gimnazijos ir klasės (mokytojo) lygmeniu. Džiugu, jog Gimnazijoje net 26,97% vedamų 

pamokų atitinka šiuolaikinės pamokos paradigmą. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. Susitarta ateinančiais mokslo metais organizuoti 

mokytojams praktinį užsiėmimą ,,Vizualizacijos metodai ir jų taikymas“.  
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1.3. Organizuoti pedagogų profesinį dialogą ieškant veiklų bei formų įvairovės. Tai pats 

gausiausias numatytomis priemonėmis uždavinys. Sėkmingiausiai iš numatytų priemonių pavyko vesti 

integruotas pamokas ir projektines veiklas pagal ugdymo plano priedą. Sėkmingai 2019 m. sausio 2 d. 

organizuota šventė ,,Baltas vakaras“, kurioje dalyvavo apie 30% darbuotojų. Taip pat sėkmingai tęsiama 

metodinės veiklos organizavimo tradicija: kasmetinėje konferencijoje „Augu ir auginu“, kuri šiemet 

buvo skirta šiuolaikinei pamokai („Augu ir auginu: šiuolaikinė pamoka sėkmės link“), mokytojai 

pasidalijo kokybiško ugdymo(si) idėjomis ir sėkmės istorijomis. Gimnazijos 11 pedagogų parengė ir 

skaitė 8 pranešimus. 

Priešmokyklinio ir pradinių klasių mokytojų metodinėje grupėje buvo susitarta mokytis 

kolegialaus grįžtamojo ryšio darbo metodo ir jį išbandyti. Tačiau pavyko atlikti tik pirminį susipažinimą 

su kolegialaus grįžtamojo ryšio metodais, priimti susitarimus dėl jų išbandymo ir reflektavimo. Dėl 

veiklų gausos susitarimų įgyvendinti nepavyko, todėl  veiklų tęstinumas perkeliamas į kitus mokslo 

metus. 

Tik iš dalies pavyko įgyvendinti ir priemonę burti atskirose klasėse dirbančių mokytojų grupes 

mokymosi socialumo per pamokas susitarimams formuluoti ir įgyvendinti. Buvo numatyta, kad 

kiekvienoje klasėje dirbantys mokytojai, norintys stiprinti mokinių mokymosi patirtis (mokymosi 

socialumą), susiburs į grupes, kartu apgalvos ir organizuos mokymąsi toje klasėje pagal bendrus 

susitarimus ir partneriškai bendradarbiaudami. Vėliau sukonkretinta tikslinė grupė: suburta 7 klasėje 

dirbančių mokytojų grupė. Per metus vyko keletas grupės diskusijų, įtraukiant 7 klasės mokinius ir  

organizuojant diskusijas be jų. Vis tik būtina pažymėti, kad laukiamas priemonės rezultatas 

patenkinamas: pamokose suaktyvėjo grupinio mokinių darbo ar darbo poromis organizavimas, tačiau 

mokytojų bendravimas probleminiu klausimu iki partneriško bendradarbiavimo vis dar liko siekiamybė.  

Iš dalies pavyko ne tik bendradarbiavimas įstaigos viduje, bet ir planuoti užmegzti (bent dviem 

metodinėms grupėms) ryšius su kitų mokyklų kolegomis, organizuoti ir dalyvauti bendrose veiklose. Šią 

priemonę pavyko įgyvendinti tik vienai Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinei grupei metodinei 

grupei (užmegzti ir palaikomi bendradarbiavimo ryšiai su Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla).  

Iš dalies sekėsi įgyvendinti ir priemonę sudaryti sąlygas mokytojų profesiniam dialogui: įkurti 

klubą ,,Idėjų dirbtuvės“. Metodinė taryba pradėjo telkti mokytojų grupę profesiniam dialogui, 

organizuotas pokalbis apie bendrų veiklų lūkesčius, priimti susitarimai įsitraukti į žiemos šventę „Sniego 

gniūžtė“. Planuota šventė neįvyko, tačiau vietoj šios veiklos buvo aktyvios mokytojų grupės organizuotas 

renginys Vaikų gynimo dienai su įvairiomis rungtimis: piešimu ant tarp medžių įtemptos pakavimo 

plėvelės, aitvarų leidimu.  
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Vienos iš priemonių (organizuoti Metodinės tarybos išplėstinį posėdį ,,Vertinimo komisijų 

sudarymo principai, funkcijos ir darbo organizavimas“) po svarstymo Metodinėje taryboje visai 

atsisakyta. Ji tapo neaktuali, nes pripažinta, jog,  sudarant komisijas ir organizuojant darbą jose, ir taip 

yra laikomasi lygiateisiškumo, objektyvumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų. Atsisakyta ir 

priemonės mokytojų projektinė diena ,,Keičiu klasę“,  kitais metais ši veikla bus keičiama į tikslingesnę 

(projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas”). 

Praktinė respublikinė konferencija ,,Etnokultūra. Senieji amatai karjeros ugdymui“ nepritraukė 

auditorijos ir susitarta ją nukelti į 2019 m. rudens atostogų laikotarpį. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas, dauguma priemonių bus taikoma ir ateinančiais 

mokslo metais.  

1.4. Įtraukti mokinius į dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si). Gimnazijos gimtadieniui švęsti ieškota 

naujų formų: organizuotas protų mūšis su kitų gimnazijų mokiniais. Jame dalyvavo mūsų Gimnazijos 4 

komandos ir „Žiburio“ bei Stakliškių gimnazijų komandos. Itin sėkmingai vertinama kitos priemonės – 

integruotas visų mokomųjų dalykų projektas, kuriame būtų ugdomas kūrybiškumas ir mokytojas būtų 

lygiavertis dalyvis su mokiniais (netradicinio ugdymo diena, UK diena ,,Profesijų diena“ (susitikimai su 

buvusiais Gimnazijos mokiniais – sėkmingumas). Pasirinktą vieną birželio mėnesio savaitę Gimnazijoje 

organizuoti 5 susitikimai su buvusiais Gimnazijos mokiniais, kuriuose skirtingų profesijų atstovai 

pasakojo savo sėkmės istoriją nuo Jiezno vidurinės mokyklos suolo iki šiandien. Sulaukus  mokinių gerų 

atsiliepimų  panašaus formato tiek vieną, tiek kitą renginius ketinama organizuoti ir ateinančiais mokslo 

metais.   

Darbo grupė parengė Jiezno gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašą 

ir jį pristatė Mokytojų taryboje 2019 m. birželio 27 d.  

Sėkmingai įgyvendinta priemonė plėsti mokymąsi be sienų (mokymasis virtualioje aplinkoje, 

mokymasis už klasės ribų, mokymasis už mokyklos ribų), išskyrus mokymąsi virtualioje aplinkoje. 

Parengtoje ir Mokytojų tarybos posėdyje pristatytoje pažymoje „Dėl pamokų kokybės Prienų r. Jiezno 

gimnazijoje“ (2018 m. gruodžio 11 d.) pastebima, kad menkai išnaudojamos virtualių ugdymo(si) 

aplinkų teikiamos galimybės, tikslingas mokymasis virtualioje aplinkoje organizuojamas tik pavieniais 

atvejais. Vis tik priemonės laukiamas rezultatas buvo pasiektas iš dalies, nes pagal metodinių grupių 

protokolus galima spręsti, kad jos neanalizavo ir neaptarė mokinių mokymosi už mokyklos ribų poveikio, 

nesvarstė, kaip išnaudoti naujas šios srities galimybes.  

Buvo organizuotos įvairių formų ir turinio akademinės pertraukos: kai kurios metodinės grupės 

organizavo ne mažiau kaip 1 akademinę pertrauką per du mėnesius, bibliotekoje 1 kartą per savaitę vyko 

proto mūšiai bendruomenės nariams, buvo organizuota fizikinių eksperimentų pamoka. Visa  tai suteikia 
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prielaidą teigti, kad mokiniams sudarytos sąlygas dalyvauti įvairiose mąstymo gebėjimų reikalaujančiose 

veiklose. 

Tik apie 5% pedagogų pildė reklaminį stendą ,,Socialinė pilietinė veikla“. Organizuojant 

socialinės pilietinės veiklos mugę, ypač pasigendama klasių auklėtojų, neformaliojo vaikų švietimo 

grupių vadovų lyderystės.  

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

2 tikslas: Telkti bendruomenę darniems ir tvariems santykiams teikiant kiekvienam mokiniui 

veiksmingą mokymosi pagalbą. Antram tikslui siekti išsikelti penki uždaviniai.  

2.1. Vykdyti socialinių įgūdžių ugdymo, prevencijos, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei kt. 

programas. Gimnazijoje kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru vykdytas Erasmus+ KA3 programos 

projektas „Mokymasis būti: socialinių, emocinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių vertinimo praktikos bei 

metodikų plėtojimas švietimo sistemose“. Gimnazijoje suburta socialinio emocinio ugdymo (SEU) 

plėtros komanda. Buvo organizuotas mokinių tyrimas apie socialinių emocinių įgūdžių ugdymo poveikį. 

Mokymuose apie tokių gebėjimų ugdymo ir vertinimo principus bei priemonių naudojimą dalyvavo 25 

Gimnazijos mokytojai, išbandomi SEU metodai ir periodiškai konsultuojamasi. Projektas bus užbaigtas 

2019 m. rudenį.   

Sėkmingai buvo tęsiama Olweus patyčių prevencijos programos diegimas. Džiugu, kad 

įgyvendinant programą Gimnazijoje 28,5% sumažėjo patyčių mastas.  

Projektą ,,Pagauk pamoką“ valdymo komanda reguliariai atliko mokinių pamokų nelankymo 

rodiklių stebėseną, analizavo nelankymo priežastis bei priėmė susitarimus dėl konkrečių veiksmų, 

padedančių sugrąžinti vaikus į pamokas ir sėkmingai mokytis, juos įgyvendino. Lyginant pastarųjų 2 

metų laikotarpį 36,6% mažėja nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui: 5-8 klasių koncentre 

nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui, sumažintas 43,56%, o gimnazijos I-IV kl. 

koncentre – 29,64%. Problemos pastebimas mažėjimas rodo taikytų priemonių efektyvumą, bet vis tik 

praleistų nepateisintų pamokų skaičiaus problema dar labai ryški. Būtinas nuoseklus tolimesnis 

prevencinis šios srities darbas.  

Išvados: Išsikeltas uždavinys ilgalaikis, visos priemonės, kuriant tvarumą, bus tęsiamos dar 

metus. Sėkmingai įdiegus Olweus patyčių prevencijos programą, bus diegiama Olweus programos 

kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS). Naujai Gimnazija susitarė dėl bendradarbiavimo su VŠĮ 

„Sveikatai palankus“: jiems padedant, bus įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektas 

„Vaikų sveikos gyvensenos akademija“.       

2.2. Gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatų analizavimą ir panaudojimą. Mažai dėmesio mokytojai 

skyrė priemonei rengti ugdymo programas, ilgalaikius planus atsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo plano 
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uždavinius, priimtus susitarimus ir diagnostinių testų, NMPP, PUPP, VBE rezultatus. Metodinių grupių 

protokoluose nepavyko aptikti palyginamosios rezultatų analizės ir analizės pagal atskiras veiklos sritis 

bei kognityvinių gebėjimų grupes. Rezultatų analizė pateikiama tik pavieniuose ilgalaikiuose planuose. 

Vis tik Gimnazijos mastu rezultatų gerinimo priemonių plano efektyvumo stebėsena buvo vykdoma. 

Priemonių efektyvumui matuoti atlikta mokinių apklausa, kurios rezultatai aptarti Mokytojų tarybos 

posėdyje, o pagal atliktą analizę priimti susitarimai. Buvo organizuoti atskirų mokomųjų dalykų 

pasitikrinamieji darbai ar bandomieji egzaminai turimam žinių lygiui nustatyti (anglų kalbos, 4, 6, 8, 

gimnazijos III klasėse; rusų ir prancūzų kalbų, 6, 8, gimnazijos II klasėse; matematikos ir lietuvių kalbos, 

3, 5, 7, gimnazijos I, III klasėse). Tačiau pritrūko laiko atlikti tokių darbų rezultatų analizę. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Uždavinys ateinantiems mokslo metams 

numatytas kaip tęstinis. Būtina veiksmingiau analizuoti ir tikslingiau panaudoti ne tik mokinių 

ugdymo(si), bet ir lankomumo rezultatus.  

2.3. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Šiais metais asmeninės pažangos premija 2018 

m. rugsėjo 3 d. įteikta gimnazijos I klasės mokinei Justinai Lukoševičiūtei, kuri šiais mokslo metais ne 

tik išlaikė, bet ir pagerino savo mokymosi vidurkį.  

Nors ir buvo stabilizuotas praleidžiamų pamokų skaičius, mažiau Gimnazijos mokinių daro 

individualią pažangą (2 pav.).  

Klasių pažanga skirtinga. Kaip matysite 3 paveikslėlyje, motyvacijos problemų daugiausia kilo 6 

ir gimnazijos III klasėje. Tenka pripažinti, kad taikytos įvairios motyvavimo priemonės: nuo klasės 

auklėtojų Audronės Jusienės ir Viliaus Žiūko individualių pokalbių su mokiniais iki bendrų mokinių ir 

jų tėvų susirinkimų su administracija, tačiau daugelis motyvacinių pokalbių nesąlygojo motyvacijos 

pasikeitimo. Šiose, kaip ir gimnazijos II klasėje, pažangumo rodiklis reikšmingai mažėjo.  

 

 
2 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokinių individuali pažanga pagal metus 
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3 pav. Pateikiamas klasių pažangą darančių mokinių procentas. Kiekvienos klasės duomenys yra 

lyginami su tos klasės ankstesnių mokslo metų duomenimis. 
 

 
3 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių pažanga pagal metus 

 

Sėkmingai organizuotos ir kitos šio uždavinio priemonės: vestos klasės valandėlės mokymosi 

rezultatams įsivertinti ir aptarti (5–8, gimnazijos I–IV klasių, kai visi mokiniai įsivertina savo mokymosi 

pažangą, nusimato priemonių planą asmeninei pažangai siekti), kas antrą mėnesį organizuoti toje pačioje 

klasėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai (juose priimami konkretūs 

susitarimai, padedantys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą per pamokas, sprendžiamos problemos) 

ir periodiškai vesti klasių auklėtojų metodinės grupės susirinkimai, kuriuose buvo analizuojami klasės 

pažangumo ir lankomumo rodikliai (klasių lankomumo rodikliai kiekvieną mėnesį skelbiami Gimnazijos 

skelbimų lentoje). Neabejojama, kad šių priemonių nuoseklus vykdymas ir  buvo mokinių rezultatų 

gerėjimo tendencijos priežastimi.   

Buvo tęsiamas rekordų fiksavimas pagal parengtas Prienų r. Jiezno gimnazijos bendruomenės 

rekordų registravimo taisykles. Per metus užfiksuoti 6 rekordai. Atliktas tyrimas ,,Mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo periodiškumas.“ Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo stebėsenos išvados ir 

rekomendacijos pristatytos Mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio mėnesį.  
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Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas, tačiau siekiant, kad susiformuotų pradėtų veiklų 

tvarumas, uždavinio įgyvendinimą pratęsiame dar metams.  

2.4. (At)pažinti mokinių ugdymosi poreikius, sistemingai juos analizuoti ir teikti savalaikę 

pagalbą mokantis. Nuosekliai per visus metus mokytojai į pagalbos specialistus kreipėsi dėl individualių 

konsultacijų mokiniams (ugdymosi vietos pakeitimo  per pamokas ar kitos ugdomosios veiklos metu), 

vengiantiems dirbti ir pasižymintiems neatsakingu požiūriu į ugdymosi procesą bei jį reglamentuojančius 

mokyklos nuostatus. Turintys mokymosi sunkumų mokiniai gavo reikalingą, sistemingą pagalbą 

koreguojant jų mokymosi spragas ir sprendžiant ugdymo proceso problemas. Tokią pagalbą dažniausiai 

teikė socialinė pedagogė Rasa Valatkaitė. Mokymosi pagalba teikiama per mokiniams organizuojamas 

individualias, grupines konsultacijas. Tačiau mokytojai neturi duomenų, kiek procentų mokinių, 

lankiusių tokias konsultacijas, padarė asmeninę pažangą. Sėkmingai buvo vykdomos veiklos SEU 

klasėje – klube  „Iš pasuolės“. Jame savanoriai mokytojai, tėvai ar Jiezno miestelio bendruomenės nariai 

organizavo mokiniams įvairaus pobūdžio užsiėmimus: nuo rankdarbių iki socialinių įgūdžių ugdymo 

pratimų. Gimnazijoje buvo renkamos pagalbos ,,Mokinys mokiniui“ patirtys metodinėse grupėse. Daug 

diskutuota šia tema su mokiniais, mokytojais ir susitarta mokinius konsultantus skatinti už mokymosi 

pagalbos teikimą pagal mokinių ir mokytojų susitarimus (kiekvienas mokytojas taikys savo skatinimo 

priemones ir kriterijus). Sunkiausiai sekėsi priimti bendradarbiavimo susitarimus ( pagalbos mokiniui 

specialistai – mokytojai) teikiant pagalbą mokiniui. Organizuotas pagalbos specialistų ir mokytojų 

pokalbis dėl bendradarbiavimo gerinimo, susitarimų priėmimo, bet, tenka pripažinti, situacija beveik 

nepakito: pokytis neįvyko, komunikacija šia tema nėra kasdieninis reiškinys.  

Nepavyko įgyvendinti priemonės – pakoreguoti pagalbos mokiniui Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų. Tai bus daroma ateinančiais mokslo metais. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas, todėl susitarta jo įgyvendinimą tęsti ir kitais 

metais, telkiant dėmesį tiek į  paties mokinio poreikius, jo savivaldumą per  pamoką, tiek į probleminių 

situacijų sprendimo analizę. Taip pat būtina numatyti pagalbos mokiniui Gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų  atnaujinimą.   

2.5. Skatinti pozityvų tėvų bendradarbiavimą ir dalyvavimą mokyklos gyvenime. Gimnazijos tėvų 

veiklos pagal tėvų komiteto veiklos planą vykdomos nuosekliai: tėvai savanoriavo SEU klasėje, vedė 7 

netradicines pamokas, veiklas, (aktyviai įsijungė D. Kimbirauskienė, G. Sinkevičienė, R. Žeimienė, G. 

Šidlienė, V. Bisikirskas, V. Šimanskienė, S. Gavorkienė), dalyvavo atnaujinant tėvų informavimo 

tvarkos aprašą (Prienų r. Jiezno gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo 

tvarkos aprašui Mokytojų taryboje pritarta 2019 m birželio 27 d.),  įsijungė Į Olweus patyčių prevencijos 

programos koordinacinio komiteto sprendimų priėmimą, budėjo mokinių poilsio vakare ir vykdė akciją 



 

19 

 

„Papuoškime Kalėdas“. Vis tik šis uždavinys vienas iš sudėtingiausių veiklos plano uždavinių, nes beveik 

pusės mokinių tėvai mažai domisi savo vaikų ugdymo klausimais ir rezultatais (48,66% tėvų bent vieną 

kartą per mokslo metus buvo prisijungę prie ,,Mano dienyno").  

Devyni klasių auklėtojai vykdė refleksinius ugdytinių (jų tėvų) pokalbius. Pokalbiuose dalyvavo 

42,97% mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). Mokinių apklausos duomenimis teiginys ,,Su mokytoju 

planuojame mano mokymosi tikslus ir žingsnius jiems pasiekti"  patenka tarp žemiausių verčių (2,6 iš 

4). Vadinasi, priemonę – plėsti refleksinius ugdytinių, jų tėvų ir klasių auklėtojų pokalbius pagal Prienų 

rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį – reikia taikyti ir toliau.  

Gimnazijoje organizuotos veiklos pagal savivaldybėje vykdomą projektą „Kompleksinės 

paslaugos šeimai“. Sudarytos sąlygos šeimoms gauti netoli jų gyvenamosios vietos kompleksiškai 

teikiamas paslaugas: psichologo konsultacijos, organizuoti 2 STEP grupių mokymai tėvams. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas.  

Mokytojų tarybos nuomone, 2018–2019 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

vertinamas labai gerai. 

4. SSGG analizė (strateginio plano rengimo darbo grupė atliekant analizę įtraukė beveik visus 

mokytojus ir Gimnazijos darbuotojus, vykdant diskusijas mažesnėmis įvairios sudėties grupėmis 2019 

m. sausio, vasario mėn.). 

STIPRYBĖS: SILPNYBĖS: 

1. Apie pusė mokinių daro individualią pažangą (1.2.1.). 
2. Tradiciniai renginiai ir atsirandantys nauji (2.3.2.). 
3. Gimnazijai ir jos Ikimokykliniam ugdymo skyriui 

išduoti Visuomenės sveikatos centro leidimai – 
higienos pasai (3.1.2.). 

4. Edukacinių aplinkų kūrimas ir esančių plėtra, 
aprūpinimas IKT priemonėmis (3.1.1., 3.2.2.). 

5. Personalo politika: visi Gimnazijos pedagoginiai 
darbuotojai yra savo sričių specialistai, informacinių 
technologijų sistemų administratoriaus etatas (4.1.1.). 

6. Demokratiškas vadovavimas (4.1.1.). 
7. Mokyklos tinklaveika (ryšiai su bendruomene) 

(4.2.3.). 
8. Pedagogų kompetencija ir nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (4.3.1., 4.3.2).  

1. Daugelis mokinių neturi aiškaus tikslo ir 
neplanuoja savo karjeros (1.1.1., 2.1.3.). 

2. Gabių mokinių atpažinimas ir jų gebėjimų 
įvertinimas (2.1.3.). 

3. Sudėtingas formaliojo ir neformaliojo 
ugdymo veiklų tvarkaraščių suderinimas 
(2.1.2., 2.1.3). 

4. Bendruomenės tarpusavio santykiai 
(2.3.2., 4.2.1.). 

5. Ūkinės dalies veiklos planavimas ir 
organizavimas (4.1.1.). 

6. Per didelis pagal turimus etatus darbuotojų 
skaičius (Gimnazija iš viso turi 52,81 etato, 
o vienam darbuotojui vidutiniškai tenka po 
0,88 etato) (4.1.1.). 

7. Gimnazijos savivalda (4.1.3.). 
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GALIMYBĖS: GRĖSMĖS: 

1. Projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, 
diegiant kokybės krepšelį“ (1.2.2.). 

2. Visuomenės informavimas apie ugdymo(si) rezultatus 
ir kokybę (1.2.2.). 

3. Ugdymo proceso aprūpinimas moderniomis mokymo 
priemonėmis (3.1.1.).  

4. Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.). 
5. Tarptautiniai  (Erasmus+, eTwinning ir kt.) ir 

respublikiniai projektai (4.1.1.). 
6. Bendradarbiavimas STEAM mokyklų tinkle (4.2.3.).  
7. Gimnazijos tinklaveika (UPC, LVJC, VDU, įstaigos, 

kt. mokyklos ir kt.) (4.2.3.). 
8. Paramos šeimai centro paslaugos (4.2.3.). 

1. PUPP lietuvių kalbos ir literatūros bei 
matematikos rezultatai pastebimai žemesni 
už šalies mokyklų pasiekimų vidurkį 
(1.2.1.). 

2. Konkurencija tarp mokyklų (1.2.2.). 
3. Socialinė aplinka (2.1.1.). 
4. Nepakankamas finansavimas tenkinti 

poreikius (Skyriaus pastatas, tvora) 
(3.1.2.). 

5. Mažėjantis mokinių skaičius (4.1.1.). 
 

 

 
III. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 
1. Užtikrinti saugios ir šiuolaikiškos ugdymo(si) aplinkos tvarumą, kuri tenkintų Gimnazijos 

bendruomenės poreikius.  

2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario augimą ir sėkmę, kuriant savitą veiklos ritmą. 

3. Keisti pedagogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant dalijimąsi intelektualiniais 

resursais bei patirtimi. 

IV. STRATEGINIAI PRIORITETAI 2019–2020 M.M. 
 

1. Bendruomenės santykiai, keičiantys  Gimnazijos vidaus gyvenimo kultūrą (pg. 1.1.1, 2.3.2.) 

2. Socialinio emocinio ugdymo integravimas (2.1.1., 2.2.2.)  

3. Pageidaujamo elgesio skatinimas,  tvarkos ir drausmės reikalavimų paveikumas (pg. 2.2.1., 2.3.2.) 

4. Tėvų informavimo ir švietimo sistemos atnaujinimas (pg. 4.2.2) 

5. Kvalifikacijos tobulinimas socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo srityje (pg. 4.3.1.) 

 

V. JIEZNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2019–2020 MOKSLO METAMS 
 

1. Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 

2. Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos 

formas.  
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VI. PLANUOJAMA VEIKLA: 

1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

(finansiniai, 
žmogiškieji, 

konkretizuoti jų 
turinį) 

Laikas 
 

Refleksija (numatytų 
priemonių 

įgyvendinimo sėkmės 
aptarimas, pildoma 

per visus m.m.) 
1.1. Kurti ir 

išbandyti 
naują 
ugdymo 
turinį 

 
      

Tęsti pradinio 
ugdymo 
informatikos 
turinio kūrimą ir  
išbandymą.   

Pradinių klasių mokytojai, 
bendradarbiaudami su ŠMM ir UPC 
projekto komanda bei mokslininkų 
grupe, tęs įsitraukimą į projekto 
kūrimo veiklas pagal pasirengtą planą. 
Gimnazijos interneto svetainėje bus 
sukurtas projekto skirtukas, kuriame 
pasidalinta bent 2 sėkmingais patirties 
sklaidos pavyzdžiais. 

Suburta 
komanda, 
kompiuterijos 
mokytoja, IT 
sistemų 
administratorius 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos ir 
projekto lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
mokytojų metodinė 
grupė, Metodinė 
taryba, Mokytojų 
taryba 

Tęsti  integralaus 
gamtamokslinio 
ugdymo 
programos 5-8 
klasėms 
išbandymą 5 ir 6 
klasėse. 

Gamtos mokslų mokytojų komanda,  
bendradarbiaudami su UPC, 
mokslininkų bei praktikų grupe, 
dalyvaus mokymuose, tęs programos 
išbandymą. Gimnazijos interneto 
svetainėje bus sukurtas projekto 
skirtukas, kuriame pasidalinta bent 2 
sėkmės pavyzdžiais.  

Suburta 
komanda, pagal 
poreikį 
geografijos 
mokytojas ir 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkiui 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos ir 
projekto lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Gamtos ir tiksliųjų 
mokslų metodinė 
grupė, Metodinė 
taryba, Mokytojų 
taryba 

Įgyvendinti 
STEAM veiksmų 
planą. 

Gimnazija taps STEAM tinklo nare.  
Peržiūrimas ir patvirtinamas 
Gimnazijos STEAM veiksmų planas. 
Konsultuojantis su pasirinkta/paskirta 
jau STEAM tinkle esančia mokykla, 
pagal galimybes stebima jų 
organizuojama praktinė veikla 
mokiniams, įgyvendinamos pasirengto 
plano veiklos.  

Gimnazijos 
STEAM 
komanda 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos ir 
projekto lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba 



 

22 

 

1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

 Tęsti ilgalaikio 
gamtamokslinio 
ugdymo  projekto 
pradinio ugdymo 
programoje 
,,Mūsų atradimai“ 
vykdymą. 

Pradinių klasių mokytojai,  pagal 
poreikį bendradarbiaudami su 
mokytojais dalykininkais,  parengs ir 
nuosekliai įgyvendins patirtinio 
mokymo organizavimo projekto veiklų 
planą (bus įgyvendinta 60-80% 
suplanuotų veiklų). 

Pradinio 
ugdymo 
mokytojai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Priešmokyklinio ir 
pradinio ugdymo 
mokytojų metodinė 
grupė, Metodinė 
taryba, Mokytojų 
taryba 

Organizuoti 
praktinį 
užsiėmimą 
mokytojams 
,,Vizualizacijos 
metodai ir jų 
taikymas“. 

Mokytojai prisimins seniai naudotus ir 
susipažins su naujais vizualizacijos 
metodais. 

Administracija, 
mokytojai 
dalykininkai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos, 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

 

2019 m. 
spalis-

lapkritis 

Metodinė taryba 

Atnaujinti 
Ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus 
dokumentus. 

Bus atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdymo programa, laikantis 
dermės su nacionaliniais, savivaldybės 
ir Gimnazijos vidaus dokumentais. 

Ikimokyklinio 
ugdymo 
skyriaus 
metodinė grupė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

II 
pusmetis 

Ikimokyklinio 
ugdymo skyriaus 
metodinė grupė, 
Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba 

1.2. Gerinti 
mokinių 
ugdymo(si) ir 
lankomumo 
rezultatų 
analizavimą ir 
panaudojimą  

      

Organizuoti 
lietuvių, užsienio 
kalbų ir 
matematikos 
diagnostinius 
darbus, 
bandomuosius 
egzaminus ir 
aptarti rezultatus. 

Mokytojai atliks kiekybines ir 
kokybines analizes (visi mokytojai 
pateiks ataskaitas pavaduotojui 
ugdymui), jas aptars metodinėse 
grupėse ir numatys bent du žingsnius 
mokymosi kokybei pasiekti (bus 
fiksuota metodinių grupių 
protokoluose). 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui, 
metodinių 
grupių 
pirmininkai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Pagal   
patvir-
tintą 
tvarka-
raštį 

Metodinė taryba 
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1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 

Uždaviniai 
      

Priemonės 
      

Numatomas rezultatas Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai  
      

Laikas 
 

Refleksija  

      
      

Stebėti rezultatų 
gerinimo 
priemonių plano 
efektyvumą. 

Gimnazijoje paskirtas asmuo, 
atsakingas už mokymosi pasiekimų 
stebėsenos koordinavimą ir mokymosi 
pagalbos teikimo organizavimą, telks 
mokytojus matuoti rezultatų gerinimo 
priemonių efektyvumą. Neefektyvios 
priemonės bus keičiamos  
efektyviomis.  

Metodinės 
grupės ir 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
mokslo 
metus  

Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba  

Tęsti projektą 
,,Pagauk 
pamoką“.  

Bus 10-15% sumažintas mokinių 
praleistų nepateisintų pamokų 
skaičius. Projekto rezultatas bus 
aptariamas Mokytojų taryboje, 
skelbiamas Gimnazijos svetainėje.  

Projekto 
valdymo 
komanda 
  
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus  
mokslo 
metus  

 

Mokytojų taryba, 
Vaiko gerovės 
komisija 

Plėsti mokymąsi 
be sienų 
(mokymasis 
virtualioje 
aplinkoje, 
mokymasis už 
klasės ribų, 
mokymasis už 
mokyklos ribų). 

Vedamas ,,Mokymosi be sienų“ 
registras. 2-4% visų savo pamokų 
kiekvienas mokytojas naudos kitas 
ugdymosi erdves pamokų ir renginių 
metu. 
 

Metodinė taryba 
ir metodinės 
grupės 
  
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus  
mokslo 
metus  

 

Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba 

1.3. Skatinti 
kiekvieno 
mokinio 
asmeninę  
pažangą. 

 

Vykdyti projektą 
,,Novatoriškų 
ugdymo(si) 
praktikų taikymas 
gerinant mokinių 
mokymosi 
pasiekimus“.  
 

Pamokos studijos metodu bus 
vedamos ir aptartos ne mažiau 6 
pamokos. Mokiniai prisidės prie 
ugdymo organizavimo tobulinimo. 
 
 

Darbo grupė Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
mokslo 
metus  

 

Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba 
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1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

 
      

Organizuoti toje 
pačioje klasėje 
dirbančių 
mokytojų ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistų 
susirinkimus. 

Bus priimti  konkretūs susitarimai, 
padedantys organizuoti darbingą 
ugdymo(si) veiklą per pamoką, 
efektyviai sprendžiamos socialumo 
problemos. Ne mažiau kaip 80% 
mokytojų sulauks kolegiškos pagalbos 
iš pagalbos mokiniui specialistų. 

Klasių 
auklėtojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė, VGK 

Analizuoti klasių 
pažangumo ir 
lankomumo 
rodiklius klasių 
auklėtojų 
metodinėje 
grupėje.  

Klasių pažangumo ir lankomumo 
rodikliai  periodiškai bus analizuojami 
klasių auklėtojų metodinėje grupėje ir 
kas trys mėnesiai bus skelbiami 
gimnazijos skelbimų lentoje. 

Klasių auklėtojai Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė, VGK 

Teikti asmeninės 
pažangos 
premijas.  

Bus įteiktos dvi pažangos premijos, 
skatinami didžiausią individualią 
pažangą padarę mokiniai. Individualią 
pažangą darys ne mažiau kaip 37% 
mokinių. 

Administracija Rėmėjų lėšos 2019  m. 
rugsėjis 

Mokytojų taryba 

Teikti vardinę 
mokytojų Ievos ir 
Vytauto 
Kantakevičių 
stipendiją. 

Bus skatinami dori, gabūs ir aktyvūs 
Gimnazijos abiturientai, mokiniai 
motyvuojami nuosekliai mokytis, siekti 
išsilavinimo.  

Administracija Rėmėjų lėšos 2020  m. 
liepa 

Mokytojų taryba 

Tęsti rekordų 
fiksavimą pagal 
parengtas 
bendruomenės 
rekordų registrav. 
taisykles.  

Bendruomenės nariai bus nuosekliai 
motyvuojami siekti geresnių rezultatų 
ir sudarytos sąlygas tapti oficialiu 
Gimnazijos rekordininku. Per metus 
bus užfiksuoti ar pagerinti bent 3 
rekordai. 

Darbo grupė  Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

Gimnazijos  taryba 
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1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

1.4. (At)pažinti 
mokinių 
ugdymosi 
poreikius, 
sistemingai 
juos  
analizuoti ir 
teikti 
savalaikę 
pagalbą 
mokantis.  

      

Įgyvendinti 
mokymosi 
socialumo 
susitarimus: 
organizuoti 
mokiniams 
įvairios tematikos 
grupines 
diskusijas.   

Bus parengtas grupinių diskusijų temų 
sąrašas 5-8 ir gimnazijos I-IV klasių 
mokiniams (ne mažiau 5 diskusijos per 
metus) ir kiekvienas mokinys 
atstovaus savo klasę pasirinktoje pagal 
aktualumą bent vienoje diskusijoje.  

Administracija, 
mokytojai 
dalykininkai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
Mokinių 
parlamentas 
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos  

2018 m. 
spalis- 

2019 m. 
gegužė 

 
 

Metodinė taryba, 
Mokytojų taryba 

Pakoreguoti 
Gimnazijos veiklą 
reglamentuojan-
čius dokumentus 
pagalbos 
mokiniui 
klausimu. 

Bus pakoreguoti dokumentai ir 
užfiksuoti nauji susitarimai. 
      

VGK Žmogiškieji, 
mokymo lėšos, 
savivaldybės 
lėšos 

2020 m. 
vasaris 

Mokytojų taryba 

Vykdyti projektą 
,,Būsiu sėkmingas 
penktokas”. 

Mokytojai dalykininkai, pagalbos 
mokiniui specialistai ir 4 klasės 
mokytoja, siekdami lengvinti mokinių 
adaptaciją 5 klasėje, pagal parengtą 
planą ves pamokas ir veiklas 4 klasėje.  

Metodinė taryba 
  
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
II pusm.  

      

Metodinė taryba 

 

 Priimti mokytojų 
ir pagalbos 
mokiniui 
specialistų 
bendradarbiavimo 
susitarimus, juos 
užfiksuoti 
atmintinėje. 

Bus organizuojamas mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų 
dalijimasis gerąja patirtimi, priimti 
konkretūs susitarimai ir parengta 
atmintinė. Ne mažiau kaip po 80% 
atvejų, kada buvo laikinai pakeičiama 
mokinio ugdymosi vieta, bus 
aptariama su pagalbos mokiniui 
specialistu. 
 

Pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
mokytojai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos, 
savivaldybės 
lėšos 

Visus 
mokslo 
metus 

VGK 
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1 tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

      Stiprinti mokinių 
savivaldumą 
pamokoje. 
 
 

Atliekant ugdomąjį konsultavimą, 
pamokos stebėjimo protokole bus 
fiksuojama mokinių įtraukimas į 
pamokos uždavinio formulavimą ir 
aktyvumas sprendžiant mokymosi 
problemas (ne mažiau kaip 20% 
stebėtų pamokų mokiniai bus 
įtraukiami į pamokos uždavinio 
formulavimą). 

Administracija, 
pedagogai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

 

Mokytojų taryba 
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2 tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

2.1. Tęsti 
socialinių 
įgūdžių ugdymo, 
prevencijos, 
sveikatos ir 
lytiškumo 
ugdymo bei kt. 
programų 
vykdymą. 
      

Tęsti kartu su 
Lietuvos vaikų ir 
jaunimo centru 
Erasmus+  KA3 
programos 
projekto 
„Mokymasis būti: 
socialinių, 
emocinių ir 
sveikos 
gyvensenos 
įgūdžių vertinimo 
praktikos bei 
metodikų 
plėtojimas 
švietimo 
sistemose“ 
vykdymą.  

SEU plėtros komanda koordinuos 
vykdomas veiklas. SEU projekto 
,,Mokymasis būti“ veiklos bus 
vykdomos visose klasėse, 4-8, 
gimnazijos I-IV klasėse bus pagal 
praėjusiais m.m. atlikto mikroklimato 
tyrimo rezultatus planuojamos 
kiekvienos klasės veiklos, 
įgyvendinama ne mažiau kaip 70% 
planuotų veiklų. Tyrimas kartojamas 
sausio mėnesį. 

Administracija ir 
25 pedagogai, 
SEU plėtros 
komanda. 

Žmogiškieji, 
projekto lėšos 

Visus 
metus 

Vaiko gerovės 
komisija, Mokytojų 
taryba 

Tobulinti 
pedagoginių 
darbuotojų 
kvalifikaciją 
socialinių ir 
emocinių 
kompetencijų 
ugdymo srityje. 

Ne mažiau kaip 50% pedagoginių 
darbuotojų tobulins  kvalifikaciją 
mokinių socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymo srityje ir turės 
per 2019 metus bent 8 val. 
pažymėjimus. 

SEU plėtros 
komanda 

Žmogiškieji, 
projekto ir 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Visus 
metus 

 Mokytojų taryba 

Diegti Olweus 
programos 
kokybės 
užtikrinimo 
sistemą– OPKUS.  

Pagal pasirašytą su SPPC sutartį 
Gimnazijoje bus sistemingai 
vykdomos patyčių prevencijos 
priemonės. Bus iki 10% sumažintas 
patyčių mastas.  

Olweus 
koordinacinis 
komitetas, visa 
bendruomenė 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 
 

Visus 
mokslo 
metus 

Mokytojų taryba, 
Olweus koordinacinis 
komitetas 
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2 tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

 
      

Įgyvendinti, 
bendradarbiaujant 
su VŠĮ „Sveikatai 
palankus“,  
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų 
projektą „Vaikų 
sveikos 
gyvensenos 
akademija“. 

1-8 ir gimnazijos I-II kl. mokiniai 
mokysis valdyti emocijas ir jas 
atpažinti santykyje su 
mityba, ugdysis valgymo kultūrą, 
etiketą, analizuos maisto 
produktus, gamins sveikatai palankius 
patiekalus, mokysis pamėgti naujus 
skonius.  

Klasių 
auklėtojai 

Projekto lėšos Nuo 
2020-01-
09 iki 
2020-03-
12 

Mokytojų taryba 

2.2. Organizuoti 
pedagogų 
profesinį dialogą 
ieškant veiklų 
bei formų 
įvairovės. 
      

Telkti pedagogų 
kolektyvą 
išvykoms į kitas 
mokyklas.  

Mokytojų grupė pasirinks ir aplankys 
bent vieną  Lietuvos mokyklą, kurioje 
susipažins su edukacinėmis 
aplinkomis, vykdoma veikla, darbo 
metodais.  

Metodinė taryba 
ir metodinės 
grupės 
  

  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos, 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Visus 
metus 

 
 

Metodinė taryba 

Organizuoti 
praktinę 
konferenciją 
,,Etnokultūra. 
Senieji amatai 
karjeros 
ugdymui“. 

Apie 20% mokytojų įsitrauks į 
konferencijos organizavimo veiklą,   
kolegiškai bendradarbiaus ir parengs 
ne mažiau kaip 5 pranešimus. 

Priešmokyklinio 
ir pradinių 
klasių mokytojų 
metodinė grupė 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
spalis 

 
 

Metodinė taryba, 
žiniasklaida 

Telkti mokytojus 
profesiniam 
dialogui: bent du 
kartus per metus 
organizuoti 
renginį ,,Patirties 
mainai“. 

Atsiras mokytojas lyderis, kuris telks 
po kvalifikacijos renginių grįžusius 
pedagogus žinių pasidalinimui: du 
kartus per mokslo metus organizuos 
renginį „Patirties mainai“ (sudarys 
renginio darbotvarkę, skelbs 
informaciją, atliks kitus organizacinius 
darbus).   
 

Mokytojas 
lyderis ir visi 
pedagogai 
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
spalis- 

2020 m. 
gegužė 

Metodinė taryba, 
žiniasklaida 
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2 tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

 Atlikti mokytojų 
apklausą apie 
mokyklos 
mikroklimatą 
(IQES M02 
instrumentas). 

Bus atlikta mokytojų apklausa apie 
mokyklos mikroklimatą  (M02), jos 
rezultatai pristatyti Mokytojų taryboje. 
Priimti bent 2 susitarimai 
mikroklimatui gerinti. 

Administracija  Žmogiškieji 2019 m. 
spalis 

 

Metodinė taryba 
 

Mokytis 
kolegialaus 
grįžtamojo ryšio 
darbo metodo ir jį 
išbandyti. 

Bus išanalizuoti kolegialaus 
grįžtamojo ryšio metodai ir 
instrumentai, jie išbandyti ir 
reflektuoti priešmokyklinio ir pradinių 
klasių mokytojų  metodinėje grupėje.  

Priešmokyklinio 
ir pradinių 
klasių  mokytojų 
metodinė grupė 

Žmogiškieji, 
kvalifikacijos 
kėlimo lėšos 

Nuo 
2019 m. 
spalio 
visus 
metus 

Priešmokyklinio ir 
pradinių klasių 
mokytojų metodinė 
grupė 
 

Organizuoti 
šventę ,,Baltas 
vakaras“. 

Apie 40% bendruomenės narių 
dalyvaus šventėje. Gerės 
bendruomenės mikroklimatas.  

Darbo grupė 
  

  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
gruodis  

 

Visuotinis darbuotojų 
susirinkimas 

Parengti Jiezno 
gimnazijos 
pedagogų etikos 
kodeksą. 

Bus parengtas ir patvirtintas Prienų r. 
Jiezno gimnazijos pedagogų etikos 
kodeksas.  

Psichologė,  
Darbo taryba, 
Mokytojų taryba 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
sausis 

Mokytojų taryba 

Vykdyti projektą 
„Kviečiu į 
pamoką“. 
  

Bus parengtas atvirų pamokų vedimo 
tvarkaraštis ir pravesta 8-10 atvirų 
pamokų/veiklų, bent 1 atvira 
pamoka/veikla bus vedama rajono 
mokytojams.  

Mokytojai, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
vasaris-
balandis 

Metodinė taryba 

Organizuoti 
mokytojų 
konferenciją 
„Augu ir auginu: 
vizualizacijos 
metodų 
taikymas“. 

Tęsiama metodinės veiklos 
organizavimo tradicija. Mokytojai 
pasidalins kokybiško ugdymo(si) 
idėjomis ir sėkmės istorijomis. Bus 
parengta ne mažiau kaip 8 pranešimai. 
      

Metodinė taryba 
   

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
balandis 

      

Metodinė taryba 
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2 tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 

Uždaviniai 
      

Priemonės 
      

Numatomas rezultatas Vykdytojai, 
partneriai 

Ištekliai  
      

Laikas 
 

Refleksija  

2.3. Įtraukti 
mokinius į 
dialogišką, 
tyrinėjantį 
ugdymą(si). 
      

Organizuoti 
vertybių dienas, 
savaites ar kitus 
renginius 
Gimnazijos 
vertybėms 
puoselėti. 

Bus atlikta apklausa, siekiant 
išsiaiškinti, kokia bendruomenės dalis 
žino vertybes. Ne mažiau 50% 
mokinių ir  80-90% darbuotojų žino 
visas Gimnazijos vertybes. 

Metodinė taryba 
ir metodinės 
grupės 
  

  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

 
 

Metodinė taryba 

Organizuoti 
mokinių 
supažindinimą su 
pagalbos 
pamokoje 
priemone 
,,Mokinys – 
mokiniui“. 

Bus skatinami mokiniai konsultantai už 
mokymosi pagalbos teikimą kitiems 
mokiniams pagal mokinių ir mokytojų 
susitarimus (kiekvienas mokytojas 
taikys savo skatinimo priemones ir 
kriterijus). 

 

Mokytojai 
dalykininkai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

 

Mokytojų taryba, 
VGK 

Tęsti SEU klasės  
„Iš pasuolės“ 
veiklą. 

Sudarytos sąlygos mokinių 
socialinėms emocinėms 
kompetencijoms ugdytis. Vedamas 
savanorių registras. Organizuojama 
metų savanoriams padėkos šventė, 
kuriama jų skatinimo sistema. 
Vidutiniškai per mokslo metų 
mėnesius SEU klasėje vyks 8 veiklos.  
 

Psichologas, 
mokytojai, 
aptarnaujantis 
personalas, 
savanoriai tėvai, 
bendruomenės 
nariai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

 

Mokytojų taryba 

Tęsti socialinės 
pilietinės veiklos 
organizavimo 
mugę. 
 

Bus pildomas reklaminis  stendas 
,,Socialinė pilietinė veikla“,  bus 
skatinami mokiniai,  atlikę daugiausiai 
socialinės veiklos. 

Klasių   
auklėtojai, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 
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2 Tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

  
 
      

Švęsti Gimnazijos 
gimtadienį: protų 
mūšis su kitų 
gimn. mokiniais. 

Į Gimnazijos gimtadienio šventę bus 
pakviesti mokiniai ne mažiau kaip iš 2 
mokyklų.  

Darbo grupė  Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
kovas 

Mokytojų taryba 

 Organizuoti 
ugdymo karjerai 
savaitę ,,Profesijų 
dienos“ 
(susitikimus su 
buvusiais Gimn. 
mokiniais. 

Gimnazijoje bus organizuota ugdymo 
karjerai savaitė.  Surasti ne mažiau 
kaip 4 pranešėjai (buvę Gimnazijos 
mokiniai). 

Ugdymo karjerai 
koordinatorius ir 
Metodinė taryba  
  
  

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2020 m. 
birželis  

Metodinė taryba 

2.4. Stiprinti 
mokinių 
savivaldos 
vaidmenį 
Gimnazijos 
gyvenime. 

Keisti mokinių 
savivaldą 
kuruojantį 
asmenį.  

Mokinių savivalda bus kuruojama 
pagal ŠMM parengtas 
Rekomendacijas dėl asmens, 
vykdančio mokinių savivaldos 
kuratoriaus funkcijas, pareigų. 

Administracija Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
rugsėjis  

Mokytojų taryba 

Parengti 
kandidato į 
Mokinių 
parlamentą 
atmintinę. 

Bus parengta kandidato į Mokinių 
parlamentą atmintinė. 

Mokinių 
parlamento 
kuratorius, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
rugsėjis -

spalis  

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Suformuoti stiprią 
mokinių 
savivaldos 
komandą, kuri 
ieško būdų 
mokinių 
savarankiškumui, 
pilietiniam 
sąmoningumui, 
aktyvumui ugdyti.  

Bus keičiamas mokinių savivaldos 
tipas: nuo atstovaujamosios savivaldos 
pereinama prie renkamosios ar 
mišriosios savivaldos. Mokinių 
parlamentas bus renkama 
demokratinių rinkimų būdu: seniūnų 
taryba, kurią sudaro klasių delegatai, 
įvairūs būreliai bei iniciatyvūs 
pavieniai asmenys.  

Mokinių 
parlamento 
kuratorius, 
klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

2019 m. 
rugsėjis -

spalis  

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 
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2 Tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos formas. 
Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

      Stiprinti Mokinių 
parlamento 
veiklos viešinimą. 

Mokinių parlamento veikla bus 
pristatoma tam skirtame stende ir 
Gimnazijos interneto svetainėje 
sukurtame Mokinių parlamento 
skirtuke. 

Mokinių 
parlamentas, 
mokinių 
parlamento 
kuratorius 

Žmogiškieji, 
mokymo lėšos 

Visus 
metus  

 

Mokytojų taryba, 
Gimnazijos taryba 

2.5. Skatinti 
tėvų bendradar-
biavimą ir 
dalyvavimą 
mokyklos 
gyvenime. 
 
 
      

Organizuoti tėvų 
veiklas pagal tėvų 
komiteto veiklos 
planą. 

50% tėvų įsitrauks į klasių veiklą. Tėvų komitetas Žmogiškieji Visus 
metus 

 

Visuotinis tėvų 
susirinkimas 

Organizuoti tėvų 
švietimo 
renginius apie  
pagalbą vaikui 
mokantis. 

Bus organizuotas bent vienas tėvų 
švietimui skirtas užsiėmimas (atskirai 
kiekvienoje klasėje) per mokslo metus.  

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė, 
tėvų komitetas 

Žmogiškieji, 
mokinio 
krepšelio lėšos 

??? 
 

Tėvų komitetas 

Plėsti refleksinius 
ugdytinių, jų tėvų 
ir klasių auklėtojų 
pokalbius pagal 
Prienų rajono 
savivaldybės 
lyderystės plėtros 
modelį. 

Bus aptartas su tėvais (globėjais, 
rūpintojais) vaiko individualios 
pažangos pokytis du kartus per metus 
dalyvaujant mokiniui. Vyks 
pasidalijimas  patirtimi apie refleksinių 
pokalbių vedimo metodiką ir 
efektyvumą. 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Žmogiškieji, 
mokinio 
krepšelio lėšos 

Visus 
metus 

 

Tėvų komitetas 

Organizuoti 
veiklas pagal  
savivaldybėje 
vykdomą projektą 
„Kompleksinės 
paslaugos 
šeimai“. 

Bus sudarytos sąlygos šeimai gauti 
kompleksiškai teikiamas paslaugas, 
užtikrinant  ne tik paslaugų 
prieinamumą, bet ir jų gavimą kuo 
arčiau šeimos gyvenamosios vietos. 

Klasių 
auklėtojai, tėvai 

Žmogiškieji, 
mokinio 
projekto lėšos 

Visus 
metus 

 

Visuotinis tėvų 
susirinkimas 
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SUPAŽINDINIMAS SU VEIKLOS PLANU IR REFLEKCIJA 
 

Veiklos planas skelbiamas Gimnazijos internetinėse svetainėje: http://www.jieznogimnazija.lt/ , 

elektroninio dienyno skiltyje „Dokumentai“. Refleksija vyks:  

-    2020 m. birželio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje; 

- tarpinė analizė bus vykdoma 2020 m. vasario mėn. Mokytojų tarybos posėdyje; 

- Mokytojai  pildys  įsivertinimo anketas apie jų indėlį į mokyklos uždavinių įgyvendinimą; 

- Metodinės ir kitos Gimnazijoje veikiančios grupės rengs ir teiks veiklos ataskaitas.  

http://www.jieznogimnazija.lt/
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 2019–2020 M.M. VEIKLOS  PLANO PRIEDAI: 

 

1. Gimnazijos renginių planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 1); 

2. Atestacinės komisijos posėdžių grafikas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 2); 

3. Ūkinės veiklos planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 3); 

4. Bibliotekos veiklos planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 4); 

5. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupių veiklos planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 5); 

6. Metodinės tarybos veiklos planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 6); 

7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2019–2020 m.m. (priedas  Nr. 7); 

8. Užsienio kalbų metodinės grupės veiklos planas 2019–2020 m. m. (priedas Nr. 8); 

9. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2019–2020 (priedas Nr. 9); 

10. Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 

10); 

11. Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2019-2020 m.m. 

(priedas Nr. 11); 

12. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2019-2020 m.m. 

(priedas Nr. 12); 

13. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 

13); 

14. STEAM veiksmų planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 14); 

15. Socialinio pedagogo veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 15); 

16. Logopedo veiklos metinis planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 16); 

17. Specialiojo pedagogo veiklos metinis planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 17). 

18. Prienų r. Jiezno gimnazijos sportinės veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 18). 

19. Prienų r. Jiezno gimnazijos Ugdymo karjerai veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 19). 

20. Prienų r. Jiezno gimnazijos projekto „Sveikatiada“ veiklos planas 2019-2020 m.m. (priedas Nr. 

20). 
 

 

P R I T A R T A: Mokytojų tarybos 2019 m. birželio 27 d. ir Mokytojų tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. 
posėdžių nutarimais;  
Gimnazijos tarybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio nutarimu. 
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                                                                                             Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                                                                                 2019–2020 m. m. veiklos plano  
                                                                                 priedas Nr. 1 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
RENGINIŲ PLANAS 2019–2020 M.M. 

 

RUGSĖJIS 
Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Pastabos 

Mokslo ir žinių dienos šventė 09-02 
 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, gimnazijos III, IV 
klasių auklėtojai, 
1 kl. mokytoja 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių auklėtojų metodinės grupės 
veiklos planas 

Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo 
taurei laimėti 

Bus 
patikslinta 

6-8, gimnazijos I-IV kl., 
gimnazijos bendruomenė 

S. Šimanskas, 
L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Europos kalbų diena 
 

Bus 
patikslinta  

5-8, gimnazijos I-IV kl. Užsienio kalbų ir lietuvių 
kalbos mokytojai  

Užsienio kalbų metodinė grupės 
planas 

Rudenėlio šventė 
Integruotas „Seikatiados“ projektas. 
 

09-28 1-4 kl.  D. Acuvienė,  
R. Kandrotienė 
D. Buzienė 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės renginių 
planas 

Paroda bibliotekoje ,,Deimančiukų 
ieškotojo - Vaižganto - takais“ Iki 09-20 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje Europos kalbų 
dienai 
 ,,Vienas pasaulis - daug kalbų“ 

 rugsėjo 
pab. 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

SPALIS 
„Pasimatuok“ Mokytojo profesiją  10-05 1-8, gimnazijos I-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III- IV kl. 
auklėtojai, R. Valatkaitė, 
 E. Tiščenkienė 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės  auklėtojų metodinės grupės 
veiklos  planas, Mokinių parlamento 
veiklos planas 

Gimnazijos I kl. mokinių krikštynos 10 mėn.  Gimnazijos 8, I-IV kl. N. Kuliešienė, N. Aleškevienė  
Renginiai A.Klimui atminti. 
 

10 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV kl. Administracija, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 
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LŠS 100-mečio bei Jiezno šaulių 
paminėjimas 

10 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV kl. S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 

Sporto varžybos LR Konstitucijos 
dienai paminėti 

10 mėn.  5-8, gimnazijos I-IV kl. S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 

Helovinas 10-25 8, gimnazijos I-IV kl. E. Tiščenkienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas 
 Metų knygos 2019 rinkimų akcija 
 

10 mėn. 
pabaiga- 
lapkričio 
pradžia 

Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,... leisk Tau, 
Mokytojau, nusilenkti...“ Iki 10-02 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Projektas ,,Aš tvarkingas mokinys“ 10 mėn.  1-4 kl. mokiniai R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Švarių rankų akcija   10 mėn.  1-4 kl. mokiniai R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Tarpklasinės futbolo varžybos. 10 mėn.  5-6 kl. 7-8 kl. I – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 
Šventė „Kai lapai krenta ant 
batukų“ 

10 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Rytmetys „Skėčių ir guminių batų 
paradas“ – 10. 25 

10 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Išvyka prie laisvės gynėjų paminklo 
pagerbti žuvusius –  

10- 31 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Kūrybinės dirbtuvėlės su tėvais 
„Atminimo žibintų gamyba“ – 

10- 31 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

LAPKRITIS 
 

Etnografinė popietė ,,Supyniau 
pynimėlį“ 

11-15 1 – 4 kl. R. Kandrotienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

LR Kariuomenės dienos minėjimas 
 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. S. Žalys Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 

Tolerancijos diena 11-15 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. R. Valatkaitė  
Mokinių parlamentas,  
klasių auklėtojai 

Mokinių parlamento veiklos planas 
Socialinio pedagogo veiklos planas 
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Etnografinė vakaronė 11-29 7-8, gimnazijos I-IV kl. N. Kuliešienė Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas 
Lietuvių kalbos metodinės grupės 
veiklos planas 

Draugo diena  11-29 1-8, gimnazijos I- IV kl. 
mokiniai 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 

Vakaras mokykloje antrokėliams ir 
jų tėveliams 11 mėn. 2 kl. D. Acuvienė,  

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Šiaurės šalių literatūros savaitė-
2019 11 mėn.  Priešm. ugd. gr., 

1-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė ir komanda Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Lapkričio 23-
oji – Lietuvos kariuomenės diena” Iki 11-23 Priešm. ugd. gr., 

1-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

„Papuošk mokyklą kalėdine 
šventine puokšte“ 

11-12 
mėn.  

1-8, gimnazijos I- IV kl. 
mokiniai 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 

GRUODIS 
 

Protų mūšis „Aids –  turi žinoti 
geriau“ 

12-02 8, 1g–4g klasės D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas, 
Socialinio pedagogo veiklos planas 

Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 
seniūno taurei laimėti 

Bus 
patikslinta 

  7-8, gimnazijos I-IV kl., 
gimnazijos bendruomenė 

Fizinio ugdymo mokytojai Kūno kultūros, menų ir technologijų 
metodinės grupės renginių planas 

Advento projektas: 
1. Advento rytmečiai(popietės);  
2. Kalėdinių dovanėlių, atvirukų 
gamyba vienišiems žmonėms; 
3. Ligonių lankymas Jiezno slaugos 
ligoninėje. 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. I. Skulščienė ir projekto 
komanda, Mokinių 
parlamentas 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas  
Mokinių parlamento veiklos planas 

Vakaras mokykloje pirmokėliams ir 
jų tėveliams 12 mėn. 1 kl. R.Kandrotienė, 

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas  

Paroda bibliotekoje ,,Gruodžio 1-
oji- Pasaulinė AIDS diena” Iki 12-01 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Advento vakaronė „Močiutės 
seklyčioje“  12-06 Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ugdytiniai 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
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Paroda bibliotekoje rašytojos, 
aktorės, režisierės Kristinos 
Gudonytės 70-mečiui 

Iki 12-15 Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Šventė „Pasaka sniege“. Bus 
tikslinama 

Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

„Atžygiuoja Nauji metai“ 12-27 Priešmokyklinio ugdymo 
grupės ugdytiniai, 1-4 kl. 
 
 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė, 
D.Acuvienė 
 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Kalėdinių, naujametinių renginių 
diena 

12-27 5-8 klasės, 
 gimnazijos I-IV kl. 
 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė, 
klasės auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
renginių planas 

„Ačiū“ diena 12 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV kl. D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Tarpklasinės kvadrato varžybos. 12 mėn.  5 - 7 kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas 
Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 

seniūno taurei laimėti. 
12 mėn.  Tėvai, mokiniai, mokytojai Fizinio aktyvumo mokytojai, 

Jiezno seniūnas 
Sportinės veiklos planas 

Tarpklasinės tinklinio varžybos. 12 mėn.  7-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 
SAUSIS 

Rytmetys “Atsisveikinimas su 
eglute”  

Bus 
tikslinama 

Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Foto konkursas “MES MAŽIEJI 
LIETUVAIČIAI”. 

1 mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

„Ačiū“ diena 01-11 1-8, gimnazijos I- IV kl. R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos planas 
Sausio 13-osios ,,Laisvės Gynėjų 
dienos“  minėjimas. 

01-13 5-8, gimnazijos I-IV kl. N. Aleškevičienė, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės 
veiklos planas 

Neužmirštuolių akcija 01-13 5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 
Kvadrato varžybos su tėvais  
 
 

01-13 1-4 kl. Ž.Valatkienė  
 
  

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Akcija “Baltajam badui – ne”  
 

01-13 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Lietuvių kalbos viktorina 01-21 1-4 kl. D.Acuvienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 
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Savarankiško mokymosi diena 01-31 
1-4 kl.  

R.Kandrotienė 
D.Acuvienė, PPUMG 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Integruota pamoka antrokams,, 
Kiekvienas buvo mažas“, skirta 
poetės A. Karosaitės jubiliejui 

1 mėn. 2 kl.  V. Rūdienė, 
 D. Acuvienė 

Bibliotekininkės veiklos planas 

Pirmokų skaitytojų krikštynos 
,,Aš noriu skaityti“ 1 mėn.  1 kl. V. Rūdienė  

 R. Kandrotienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Kruvinasis 
sekmadienis Lietuvoje“ Iki 01-13 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje poetės Almos 
Karosaitės  75-osioms metinėms Iki 01-19 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl. 
V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos planas 

Sportinės varžybos, skirtos Laisvės 
gynėjų dienai  paminėti. 01-13 5-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

Tarpklasinės smiginio varžybos. 01 mėn.  5 – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas 
VASARIS 

Vasario 16-osios Valstybės 
Atkūrimo dienos minėjimas. 
 
 

02-14  5-8, gimnazijos I-IV kl.  N. Aleškevičienė, S. Žalys 
 Klasės auklėtojai 

Socialinių mokslų metodinės grupės 
planas  
Klasės auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Šimtadienis Bus 
patikslinta 

 Gimnazijos III-IV kl.  Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
V. Mekionytė, V. Žiūkas 

Kultūrinė, pažintinė veikla 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas 

Nacionalinis diktantas. Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. N.Kuliešienė Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 

Meninio skaitymo konkursas  
 
02-14 1-4 klasės Ž.Valatkienė 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Jiezno J. Marcinkevičiaus 
bibliotekos atstovių viešnagė 
vasario 16 – osios paminėjimui –  

02-14 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
 

Etnokultūros konferencija „Senieji 
amatai karjeros ugdymui“ 

Bus 
patikslinta 

Mokytojams, ugdymo 
karjerai specialistams  

R.Bubnienė, D. Acuvienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 
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Baudų ir tritaškių mėtymo 
konkursas, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti. 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

Žiemos šventė 02-20 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai, 
klasių vadovai 

Sportinės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Tėvynė –ne 
vien geografinė sąvoka“ (Vasario 
16- ajai – Kovo 11-ajai) 

2-3 mėn.  
Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje poeto 
Algimanto Baltakio 90-mečiui Iki 02-15 

Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Šventė „Blynų puota. Kanapinio ir 
lašininio kova“   02-18 Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus ugdytiniai 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

KOVAS 
Etnokultūrinio ugdymo diena 
,,Kaziuko mugė“ 

03-04 Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

R. Bubnienė, klasių auklėtojai 
 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių auklėtojų  metodinės grupės 
veiklos planas 

Gimtosios kalbos dienos. 3 mėn.  5-8, gimnazijos I-IV kl.   B.Dičkuvienė, N.Kuliešienė, 
Z.Zencevičienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 

Gimnazisto diena,  
Proto mūšis ,,Visiems apie viską“ 

03-09 8, gimnazijos I-IV kl.   Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui D. Mazuronienė,  
V. Rudienė 
Mokinių parlamentas, 
Klasės auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Kovo 11-osio Valstybės 
Nepriklausomybės Atkūrimo 
dienos minėjimas. 
 

03-10 5-8, gimnazijos I-IV kl.   N. Aleškevičienė, S. Žalys,  
Klasės auklėtojai 

Socialinių mokslų metodinės grupės 
planas  
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
veiklos  planas 

Jaunųjų matematikų šventė 
„Žaidžiu su matematika“  
 

03-17 1-4 kl. R. Kandrotienė    
 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 
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Diskusija “Aš saugus savo grupėje”  03 (3 sav.) Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Šventė „Spalvotų kojinių diena“  
 

03-20 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Žemės diena 03-20 5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

STEAM diena Bus 
tikslinama 

5-8, gimnazijos I-IV kl. STEAM metodinės grupės 
nariai 

STEAM metodinės grupės veiklos 
planas 

Tarpklasinės krepšinio varžybos Bus 
patikslinta 

 5-8, gimnazijos I-IV kl.  S. Šimanskas, 
L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Frankofonijos diena 
 

Bus 
patikslinta 

 6,7, gimnazijos I kl. 
prancūzų kalbą 
besimokantys mokiniai 

A.Talačkienė Užsienio kalbų metodinės grupės 
planas 

Patyčių prevencijos savaitė 
„Savaitė Be patyčių“ 

03 (3 sav.) Priešm. ugd. gr., 1-8, 
gimnazijos I-IV kl. 

D. Mazuronienė, R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos planas 
Socialinio pedagogo veiklos planas 

„Šviesoforo“ konkursas 03-27 1-4 kl. D.Acuvienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

6-os klasės mokinių komandų protų 
mūšis, skirtas Knygnešio dienai  3 mėn.  6 kl.  V. Rūdienė,  

D. Krūvelienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Protų mūšis, skirtas Gimnazisto 
dienai (rajoninis renginys) 3 mėn.  Gimnazijos I-IV kl.  V. Rūdienė,  

Mokinių parlamentas 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje žymaus 
kraštiečio- Justino 
Marcinkevičiaus- 90-mečiui 

Iki 03-10 
Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

BALANDIS 
Akcija ,,Darom“ 04-20 Gimnazijos 5-8, I-IV kl., 

Šaulių būrelio nariai 
Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
S. Žalys 

Socialinio pedagogo veiklos planas 
 

Dailyraščio konkursas (geriausių 
darbų paroda koridoriuje) 

04-10 1-4 kl. Ž. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Kūrybinės dirbtuvėlės su tėvais 
„Margi mūsų margučiai“  

04-10 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 
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Šventė „Rieda margučiai“   
 

04-14 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Senelių lankymas Velykiniu 
laikotarpiu. Margučių gamyba ir 
dovanojimas seneliams. 

04-10- 
04-18  

5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

Mažoji rusų kalbos olimpiada “Šag 
za šagom” I – IV m.m. (mokykloje) 

Bus 
patikslinta 

6-7 kl.  G. Strazdaitė Užsienio kalbų metodinės grupės 
planas 

Rajoninis religinių bei dvasinio 
augimo tekstų meninio skaitymo 
konkursas.  

Bus 
patikslinta 

 5-8, gimnazijos I-IV kl. I.Skulščienė Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 
 

Projektas ,, Vaikų velykėlės“  4 mėn. 1-4 kl.  I.Skulščienė,, N.Bisikirskienė 
 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Konferencija ,,Augu ir auginu“ Bus 
tikslinama 

Mokytojai Administracija, V. Mekionytė Metodinės tarybos planas 
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 2019 4 mėn. 
pabaiga 

Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje gėrio filosofo 
H. K. Anderseno 215-osioms 
metinėms 

Iki 04-02 
Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Pasauliu 
netikiu, o pasaka tikiu“ (H. 
Radausko 110-osioms metinėms) 

Iki 04-23  
Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė 
Bibliotekininkės veiklos planas 

Gyvybės diena Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl A.Lisauskienė,  
I.Skulščienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 
metodinės grupės 

Koncertas motinos dienai 04-30 1-8, gimnazijos I-IV kl.   R. Bubnienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Šventė mamos dienai ,,Mamyte 
mylima“  
 

04-30 Priešm. ugd. gr. ugdytiniai  D.Buzienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 
 



 

43 

 

GEGUŽĖ 

Šventė mamos dienai ,,Mamyte 
mylima“  
 

05-03 Priešm. ugd. gr. ugdytiniai 
 

J. Valatkienė 
 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasės metodinės grupės veiklos 
planas 

Projektas „Kelias į mokyklą“   05-01 – 
05-31 

Priešm. ugd. gr. ugdytiniai  D.Buzienė, R. Valatkaitė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Šeimos šventė “Aš, tėtis ir mama 
esame darni šeima” 

05-15 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Paskutinio skambučio šventė 05-24 Gimnazijos I-IV kl.   Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
1, gimnazijos III-IV kl. 
auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas, 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Sporto šventė „Judėk, draugauk, 
sveikas auk“  

05-29 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Šventė „Lik sveikas, darželį“  
 

05-29 Ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus ugdytiniai 

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojos 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 
ugdomosios veiklos planas 

Renginys Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienai 5 mėn.  

Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 
I-IV kl.   

V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos planas 

Projektas,,Būsiu sėkmingas 
penktokas“  

2 pusmetis 
 

4 kl.  MT, pradinių klasių mokytojai 
ir dalykininkai 

 

Metodinės tarybos   
veiklos planas, Priešmokyklinio 
ugdymo ir pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

BIRŽELIS 
Neformaliojo vaikų švietimo diena 06-03 1-8, gimnazijos I-IV kl.   Administracija, klasių 

auklėtojai, neformaliojo vaikų 
švietimo mokytojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių auklėtojų metodinės grupės 
planas 

Sporto šventė 
 

06-04 
 

Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-4 kl.   

Ž.Valatkienė, 
 

Kultūrinės pažintinės diena 
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Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė 
„Labas, vasarėle!“  
 

06-05 Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-4kl.   

R.Kandrotienė,  
 

Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 
klasių metodinės grupės veiklos 
planas 

Sporto šventė Bus 
tikslinama 

1-8, gimnazijos I-IV kl.   Fizinio ugdymo mokytojai, 
klasių auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės grupės 
planas, 
sportinės veiklos planas 

Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimas 

06-13 5-8, gimnazijos I-IV kl. N. Aleškevičienė, S. Žalys  Socialinių mokslų metodinės grupės  
veiklos planas 

Profesijų  dienos organizavimas  6 mėn.  1-8, gimnazijos I-IV kl.   Metodinė taryba Metodinės tarybos veiklos planas 
Naktis mokykloje  Bus 

tikslinama 
5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė   06-19 1-8, gimnazijos I-IV kl.   Administracija, klasių 
auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų  metodinės grupės 
planas 

LIEPA 
Atestatų įteikimo šventė 07-17 

 
Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III ir IV 
kl. auklėtojai 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                       Dalia Mazuronienė 

 
 

 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m. m. veiklos plano 
priedas Nr. 2 

      
 
 
 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  

ATESTACIJOS KOMISIJOS   
POSĖDŽIŲ GRAFIKAS 2019–2020 M.M. 

      
 
 

 

 

 

      

2019 m. gruodžio 13 d. 14 val. 

 2020 m. birželio 15 d. 14 val. 
      

 

 

 

 

 

Atestacijos komisijos pirmininkė                    Neringa Zujienė 
 
 
      
 
 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m. veiklos programos 
priedas Nr. 3 
 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

2019–2020 M.M. 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 
1.  Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus bei priešmokyklinio ugdymo 
grupės paruošimas naujiems mokslo metams 

Rugpjūčio 
mėn.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

2.  Aktų salės ir mokyklos antro aukšto  
koridoriaus bei laiptinių remontas  

Rugpjūčio 
mėn.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

3.  Sporto įrenginių remontas Rugpjūčio 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

4.  Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų) 
patikra 

Rugsėjo mėn.  Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

5.  Mokyklos pastatų paruošimas šildymo 
sezonui 

Spalio mėn.  Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

6.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Zuikučių“ 
grupės persirengimo kambario grindų 
atnaujinimas  

Spalio mėn. Darbininkai 

7.  Mokyklos teritorijų, sporto aikštelių 
priežiūra 

Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

8.  Smulkūs kabinetų, koridorių remonto darbai Nuolat Darbininkai 
 

9.  Mokyklos aplinkos tvarkymas (lapų 
grėbimas) 

Spalio- 
lapkričio mėn.  

Darbininkai 

10.  Technologijų kabineto remontas Spalio- 
lapkričio mėn.  

Darbininkai 

11.  Mokyklos pradinių klasių sienų dažymo 
magnetiniais ir kreidos dažais darbai 

Lapkričio- 
gruodžio mėn.  

Darbininkai 

12.  Sporto salės linijų atnaujinimas Lapkričio 
mėn.  

Darbininkai 
 

13.  Pagrindinių priemonių inventorizacija  Lapkričio, 
gruodžio mėn.  

Inventorizacijos 
komisija 

14.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpų  
remontas (buvusi skalbykla, valgykla) 

Gruodžio- 
sausio  mėn. 

Darbininkai 

15.  Mokyklos gėlynų, želdinių atnaujinimas  Balandžio, 
gegužės mėn.  

Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

16.  Elektros  instaliacijos priežiūra  Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

17.  Mokyklos lifto priežiūra Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

18.  Mokyklos teritorijoje esančių įrenginių 
priežiūra 

Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui, 
darbininkai 

19.  San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų 
priežiūra 

Nuolat Darbininkai 



 

 
 

20.  Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, 
įsigijimas 

Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

21.  Aptarnaujančio personalo sveikatos 
pasitikrinimas organizavimas ir kontrolė 

Nuolat Administratorė 

22.  Stebėti, kaip laikosi aptarnaujančio 
personalo darbuotojai vidaus  darbo  
taisyklių 

Nuolat Direktoriaus 
pavaduotojas ūkiui 

23.  Viešųjų pirkimų organizavimas Nuolat Pirkimų organizatorius 
24.  Gaisrinės, darbų saugos instruktavimas Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 
25.  Kompiuterių priežiūra 

 
Nuolat IT sistemų 

administratorius 
 

      

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                             Algis Paltanavičius 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m. veiklos plano 
priedas Nr. 4 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 
 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

Jiezno gimnazijos  biblioteka – skaitykla  savo veikla pagal galimybes stengiasi dalyvauti 

ugdymo procese, puoselėti gimnazijos vertybes, tenkinti gimnazijos bendruomenės narių 

informacinius poreikius:   teikiamos edukacinės ir informacinės paslaugos, skatinamas skaitymas,  

rengiami renginiai, prisidedama prie bendruomenės  telkimo.  

Skaitykloje yra 18 darbo vietų, 5 iš jų – kompiuterizuotos, veikia internetas. Bibliotekos 

fondas vedamas  į MOBIS duomenų bazę.  

Bibliotekoje jau 32 metus dirba bibliotekininkė, VU įgijusi bibliotekininkės ir bibliografės 

specialybę.  

                       

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 

1. Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias bei socialines ir emocines ugdymosi praktikas. 

2. Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant vis pažangesnes profesinio dialogo bei mokinių savivaldos 

formas.  

III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

1. Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese ir padėti įgyvendinti  mokyklos ugdymo 
tikslus. 

2. Skatinti skaitymą, populiarinti biblioteką, telkti bendruomenę, puoselėti gimnazijos vertybes 
rengiant  renginius. 

IV. VEIKLA 

Eil. 
Nr. Veikla Priemonės 

 Data Atsakingas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 
1. 
      

Skaitytojų ir 
lankytojų 
aptarnavimas 
 
 
 
      

Naujus skaitytojus supažindinti 
su bibliotekos fondu 

2019 m. 
rugsėjis, 

spalis 

V.Rūdienė  

Individualūs pokalbiai su 
mokiniais  apie knygas 
rekomenduojant  jiems 
reikalingą literatūrą 

Visus 
mokslo 
metus 

 

V. Rūdienė 
 

 



 

 
 

  
 

Individualios konsultacijos 
ieškant informacijos knygose, 
naudojantis paieškos 
sistemomis  

Esant 
reikalui 

V. Rūdienė  

2. 
 Fondo 

komplektavi
mas 
 

Nurašyti nebeaktualią, 
suplyšusią literatūrą, 
pasenusius vadovėlius 

2019 m. 
lapkritis, 
gruodis 

V.Rūdienė  

Registruoti neigiamas 
užklausas ir jas atsižvelgiant 
komplektuoti fondą 

Nuolat V.Rūdienė       

3. 
      Bibliografinis 

darbas ir 
informacijos 
sklaida 

Toliau pildyti  MOBIS  
duomenų bazę 

Visus 
mokslo 
metus 

V.Rūdienė 
  

Mokytojus informuoti apie 
gautas bibliotekos naujienas Gavus 

siuntą 
V.Rūdienė 
  

4. 

 
 
 
Dalyvavimas 
ugdymo 
procese 

Atnaujinti stendą 
,,Šiandien tai aktualu“ 

Artėjant 
šventei, 

jubiliejui 
V.Rūdienė  

Kaupti medžiagą apie 
profesijas, mokymo įstaigas 

Gavus 
medžiagos V.Rūdienė  

Rengti protų mūšius ir 
viktorinas 

Visus 
mokslo 
metus 

V.Rūdienė Mokyklos 
bendruomenei 

Pasakų penktadieniai 
priešmokyklinukams  

Visus 
mokslo 
metus 
kiekvieną 
savaitę 

V. Rūdienė,  
D. Buzienė  

Ilgalaikis knygų skaitymo 
projektas ,,Knyga, kuri tavęs 
laukia“ 

Visus 
mokslo 
metus  

V. Rūdienė  
R.Kandro-
tienė, 
D. 
Acuvienė 

Pradinukai 

Vakaras mokykloje 
pirmokėliams ir jų tėveliams 2019 

gruodis 

R.Kandro-
tienė, 
 V. Rūdienė 

 

Vakaras mokykloje 
antrokėliams ir jų tėveliams 2019  

lapkritis 

D. 
Acuvienė,  
V. Rūdienė 

 

Dalyvauti Šiaurės šalių 
literatūros savaitėje-2019 

2019 
lapkritis 

V. Rūdienė 
ir komanda  

Pirmokų skaitytojų krikštynos 
,,Aš noriu skaityti“ 

2020 
sausis 

V. Rūdienė  
 R. 
Kandrotienė 

 

Integruota pamoka antrokams,, 
Kiekvienas buvo mažas“, skirta 
poetės A. Karosaitės jubiliejui 

2020 
sausis 

V. Rūdienė, 
 D. 
Acuvienė 

 



 

 
 

IV klasės mokinių pasakų 
popietė 
 

2020 
vasaris 

V. Rūdienė,  
R. Bubnienė  

6-os klasės mokinių komandų 
protų mūšis, skirtas Knygnešio 
dienai  
 

2020 
kovas 

V. Rūdienė,  
D. 
Krūvelienė 

 

Dalyvauti Metų knygos 2019 
rinkimų akcijoje 
 

2019 
spalio 
pabaiga- 
lapkričio 
pradžia 

V. Rūdienė  

Protų mūšis, skirtas 
Gimnazisto dienai 
(rajoninis renginys) 

2020 
kovas 

V. Rūdienė,  
Mokinių 
parlamentas 

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 
2019 

2020 
balandžio 
pabaiga 

V. Rūdienė  

Renginys Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dienai 

2020 
gegužė V. Rūdienė  

Rengti knygų, iliustracijų, 
fotografijų, iškarpų parodas:    

Prezidento A. Smetonos- mūsų 
valstybės patikimumo 
simbolio- jubiliejui 

Iki 2019-
08-10 V. Rūdienė  

,,Ant rudenėjančio dangaus 
pripieškim saulės spindulių...“ 

Iki 2019-
08-29 V. Rūdienė  

,,Deimančiukų ieškotojo - 
Vaižganto - takais“ 

Iki 2019-
09-20 V. Rūdienė  

Europos kalbų dienai 
 ,,Vienas pasaulis - daug 
kalbų“ 

2019 
rugsėjo 

pab. 
V.Rūdienė  

,, ... leisk Tau, Mokytojau, 
nusilenkti...“ 

Iki 2019-
10-02 V. Rūdienė  

,,Lapkričio 23-oji – Lietuvos 
kariuomenės diena” 

Iki 2019-
11-23 V. Rūdienė  

,, Gruodžio 1-oji- Pasaulinė 
AIDS diena” 

Iki 2019-
12-01 V. Rūdienė  

Rašytojos, aktorės, režisierės 
Kristinos Gudonytės 70-mečiui 

Iki 2019-
12-15 V. Rūdienė  

,,Kruvinasis sekmadienis 
Lietuvoje“ 

Iki 2020-
01-13 V. Rūdienė  

Poetės Almos Karosaitės  75-
osioms metinėms 

Iki 2020-
01-19 V. Rūdienė  

,, Tėvynė –ne vien geografinė 
sąvoka“ (Vasario 16- ajai – 
Kovo 11-ajai) 

2020 
vasaris,  
kovas 

V. Rūdienė  



 

 
 

Poeto Algimanto Baltakio 90-
mečiui 

Iki 2020-
02-15 V. Rūdienė  

Žymaus kraštiečio- Justino 
Marcinkevičiaus- 90-mečiui 

Iki 2020-
03-10 V. Rūdienė  

Gėrio filosofo H. K. Anderseno 
215-osioms metinėms 

Iki 2020 -
04-02 V. Rūdienė  

,,Pasauliu netikiu, o pasaka 
tikiu“ (H. Radausko 110-
osioms metinėms) 

Iki 2020-
04-23  V. Rūdienė  

5. 

Vadovėlių 
fondo 
tvarkymas 

Nurašyti pasenusius, 
nenaudojamus, suplyšusius 
vadovėlius 

Kalendori
nių metų 
pradžioje 

 
V.Rūdienė  

Tirti vadovėlių paklausą ir 
užsakyti reikalingus vadovėlius 

Užsakant 
vadovėlius 

V.Rūdienė  

Tvarkyti ir pildyti vadovėlių 
fondo apskaitos dokumentus 

Gavus ir 
nurašius 
vadovėlius 

V.Rūdienė 
 

Tvarkyti vadovėlių fondo 
kartoteką. 

Gavus 
vadovėlius 

V. Rūdienė  

Pildyti vadovėlių išdavimo, 
grąžinimo dokumentus 

Mokslo 
metų 
pradžioje 
ir 
pabaigoje 

V. Rūdienė 

 

6. 

Administraci
nis darbas 

Sudaryti bibliotekos veiklos 
planą 

2019 
rugpjūtis  

V. Rūdienė  

Rengti bibliotekos ataskaitą 2019  
gruodis 

V. Rūdienė  

Pildyti inventorines knygas, 
vesti gaunamų ir nurašomų 
dokumentų apskaitą 

Gavus 
siuntą, 
nurašius 
knygas  

 
V.Rūdienė  

Pildyti ,, Knygų, priimtų iš 
skaitytojų vietoj pamestų, 
apskaitos sąsiuvinį” 

Skaitytoja
ms 
pametus 
knygas 

V. Rūdienė 

 

7. 

Savišvieta. 
Profesinės 
kvalifikacijos 
tobulinimas 

Dalyvauti  Švietimo skyriaus, 
PPRC rengiamuose 
seminaruose, pasitarimuose 

Kai 
organizuoj
amas 
renginys 

V.Rūdienė 

 

Domėtis švietimo naujovėmis, 
skaityti naują literatūrą, 
informacinius leidinius 

 
Visus 
mokslo 
metus 

V.Rūdienė 
  

Semtis gerosios patirties iš 
kolegų kursų, seminarų metu, 
išvykose. 

Renginių 
metu 

V.Rūdienė 
 



 

 
 

8. 

Ūkinė veikla 

Kiekvieno mėnesio paskutinę 
darbo dieną rengti sanitarinę 
dieną bibliotekoje 

 
Kas 
mėnesį 

V.Rūdienė 
 

Gražinti bibliotekos- skaityklos 
interjerą 

 
Esant 
reikalui 

V.Rūdienė 
  

 
 
 

Biliotekininkė                                                                                                           Vitalija Rūdienė 
 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m.  veiklos plano 
priedas Nr. 5 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPIŲ PLANAS  
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 

Etapai Siekiamas rezultatas Vykdymo 
laikotarpis 

Atsakingas 

I etapas  
Pasirinktos 
problemos 
giluminiam 
vertinimui 

Platusis įsivertinimas. Išgryninami klausimai, 
į kuriuos bus bandoma atsakyti atliekant 
vertinimą. 

2019 m. 
rugpjūtis-
rugsėjis  

Vidaus  
įsivertinimo 
koordinacinė 
grupė, Mokytojų 
taryba, 
Gimnazijos taryba 

Pritarimas pasirinktam įsivertinimo rodikliui 
(Gimnazijos taryboje  

2019 m. 
rugsėjis 

II etapas. 
Giluminis 
įsivertinimas 
 

Rodiklio iliustracijų kūrimas pagal raktinius 
žodžius 

2019 m. 
Spalis-gruodis 

Darbo grupės 

Iliustracijų pristatymas Mokytojų taryboje 2020 m. 
sausis 

Vidaus  
įsivertinimo 
koordinacinė 
grupė 

Vertinimo objektų, šaltinių ir metodų 
pasirinkimas 

2020 m. 
sausis-vasaris 

Darbo grupės 

Vertinimo instrumentų parengimas (pvz., 
grupės diskusijos instrukcija; grafiškai 
apipavidalinti klausimynai ir pan.). 

2020 m. 
vasaris 
kovas 

Darbo grupės 

Pasirinktų tirti mokyklos veiklos rodiklių 
analizė (tyrimas): duomenų rinkimas (galima 
naudotis IQES online Lietuva sistema). 

2020m. 
kovas 

balandis 

Darbo grupės 

Surinktų duomenų apdorojimas, 
analizavimas. 

2020 m. 
balandis 

Darbo grupės 

Duomenų ir rezultatų ataskaitos rengimas, 
išskiriant veiklos privalumus ir trūkumus, 
rekomendacijų veiklos tobulinimui 
formulavimas. 

2020 m. 
gegužė 

Darbo grupės 

III etapas. 
Atsiskaitymas 
ir 
informavimas 

Rezultatų pateikimas ir aptarimas Mokytojų 
taryboje, Rekomendacijų mokyklos veiklos 
tobulinimui teikimas. Gimnazijos taryba 
analizuoja veiklos kokybės įsivertinimo 
rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos 
tobulinimo.  

2020 m. 
gegužė 

 

Darbo grupių 
vadovai, Vidaus 
įsivertinimo 
koordinacinė 
grupė, Mokytojų 
taryba, 
Gimnazijos taryba 

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinės grupės pirmininkė                                Danutė Acuvienė 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m. veiklos plano  
priedas Nr. 6 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

METODINĖS TARYBOS   
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 

Tikslas:  Gerinti mokinių pasiekimus,  puoselėjant gimnazijos vertybes ir išbandant naujas profesinio 

dialogo formas. 

Uždaviniai: 

1. Inicijuoti metodinės veiklos  kaitą, išbandant naujas profesinės sklaidos ir 

bendradarbiavimo  formas. 

2.  Stiprinti vertybių raišką  veiklose.  

 

Metodinės tarybos nariai: 

Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Vilma Mekionytė, STEAM metodinės grupės pirmininkė, 

Laima Arbačiauskienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, 

Nijolė  Kuliešienė, dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 

Genovaitė  Strazdaitė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 

Danutė Acuvienė, priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

pirmininkė, 

Sigitas Žalys, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkas, 

Vilija Kasteckaja, ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data  Refleksija 

1. 
1.1 
 
 
 
1.2 
 
 
 
1.3 
 
 
 

Susirinkimai: 
Metodinės tarybos ir metodinių grupių 
veiklos 2019-2020 m.m. 
 
 
Metodinės tarybos tarpinis ir galutinis 
įsivertinimas.  
 
 
Metodinių  grupių   nuostatų 
koregavimas ir atnaujinimas. 
 

 
MT 

pirmininkė, 
 
 

MG 
pirmininkai. 

 
 

MT ir MG 
pirmininkai 

 
2019-2020 
 
 
 
 2020 
 
 
 
2019-2020 

 
Atsiras aiškūs 
susitarimai, 
leisiantys siekti 
nusimatytų tikslų. 
Nuoseklus veiklos 
plano vykdymas, 
plano 
koregavimas. 
 
Aiškūs ir 
demokratiški 
nuostatai. 



 

 
 

2. 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios 
patirties sklaida. 
 
Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose 
renginiuose, projektuose, seminaruose, 
konferencijose bei paskaitose ir  
dalijimasis gerąja patirtimi 
 
 
Brandos egzaminų, PUPP bei 
standartizuotų testų rezultatų aptarimas. 
 
 
Organizuoti mokytojų konferenciją 
„Augu ir auginu: vizualizacijos metodų 
taikymas“. 
 
 
 
 
Parengti stebėjimo formą pagal pasirinktą 
vertinti veiklos rodiklį 
 
  

 
 
 

MT 
 
 
 
 
 

MT 
 
 
 

MT 
 
 
 
 
 
 

MT 
 
 

 

 
 
 

Visus 
metus 

 
 
 
 
 

Visus 
metus 

 
 
 

2 pusmetis 
 
 
 
 
 
2 pusmetis 
 
 
 

 
 
 

Mokytojai 
tobulins savo 

kompetencijas, 
gerės ugdymo(si) 

kokybė. 
 

Skatinamas 
domėjimasis šalies 

ir pasaulio 
švietimo 

naujovėmis. 
Mokytojai, 
patobulinę 

kompetenciją, ves 
šiuolaikines 

pamokas 
 
Atsiras metodinės 

veiklos 
organizavimo 

tradicijų tvarumas. 

3. Metodinės veiklos.    
3.1 Tęstinis projektas „Kviečiu į pamoką“. MT 

 
2 pusmetis 
 

Mokytojai dalinsis 
gerąja patirtimi, 
gerės ugdymo(si) 
kokybė 

3.2 
 

Projektas,,Būsiu sėkmingas penktokas“ 4 
klasei mokytojai dalykininkai veda 
pamokas 

MT, pradinių 
klasių 
mokytojai ir 
dalykininkai 

 

2 pusmetis 
 

Gėrės penktokų 
adaptacija ir 
mokytojų 
tarpusavio 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas 

3.3 
 

Organizuoti  respublikinę konferenciją 
,,Etnokultūra. Senieji amatai karjeros 
ugdymui“ 
 

MT 
 

2 pusmetis 
 

Apie 40% 
mokytojų įsitrauks 
į konferencijos 
organizavimo 
veiklą,   kolegiškai 
bendradarbiaus ir 
parengs ne mažiau 
kaip 5 pranešimus. 

3.4 
 

Profesijų  dienos organizavimas  
 

MT 
 

2 pusmetis 
 

Mokinių 
motyvacijos 
skatinimas ir 
kąrjeros 
planavimas 

3.5 
 

Organizuoti ir aptarti atskirų   
MT 

 

 
 

Gerės mokinių 
mokymosi 
pasiekimai 



 

 
 

a) mokomųjų dalykų 
pasitikrinamuosius darbus  turimam 
žinių lygiui nustatyti:   

anglų kalbos  - 4, 6, 8, gimnazijos III 
klasėse; 
rusų ir prancūzų kalbos - 6, 8, gimnazijos 
II klasėse; matematikos ir lietuvių kalbos 
-3, 5, 7, gimnazijos I, III klasėse.  
  b) bandomuosius egzaminus. 

 
 

04 15- 05 
15 
 
 
Spalis-
lapkritis 

 

3.6 
 

Kūrybinės dirbtuvės mokytojams 
„Inovatyvūs šiuolaikinės pamokos 
elementai“. 

MT 
 

 Mokytojų 
kolegiškas 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                   Vilma Mekionytė 

 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m. veiklos plano  
priedas Nr. 7 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS   
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 
TIKSLAS: Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Siekti, kad mokyklos bendruomenė kuo aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą gimnazijoje. 

2. Propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;  

3. Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, diskusijas, paskaitas bendruomenei 

aktualiomis temomis.  

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

5. Analizuoti mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, nelankymo 

ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

6. Organizuoti pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko atstovams pagal galiojančius įstatymus ir 

teisės aktus. 

7. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais klausimais. 

8. Vykdyti krizių valdymą mokykloje. 

9. Vykdyti savižudybių prevenciją mokykloje. 

VEIKLOS PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Veikla Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Atsakingi  

 1. ORGANIZACINĖ VEIKLA      
1.1. Sudaryti Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2016-2017 m.m. 
Iki 2019-08-31 VGK pirmininkas  

 
1.2. Organizuoti VGK posėdžius. 1 kartą per mėn. (esant 

reikalui ir dažniau) 
VGK pirmininkas 
 

1.3. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą 
Gimnazijos tarybos posėdyje  

Kartą per metus VGK pirmininkas 

1.4.  Atnaujinti Gimnazijos veiklą 
reglamentuojančius dokumentus pagalbos 
mokiniui klausimu.  

2020 m.  vasario mėn.  VGK  

2. PREVENCINĖ VEIKLA      
2.1. Supažindinti visų klasių mokinius su  

mokymosi sutarties reikalavimais,  Jiezno 
2019 m. per rugsėjo 
mėnesį 

Klasių vadovai, 
dalykų mokytojai 



 

 
 

gimnazijos mokinių skatinimo, drausminimo ir 
poveikio priemonių taikymo nedrausmingai 
besielgiantiems mokiniams apraše, saugaus 
elgesio instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje 
per renginius, už gimnazijos ribų) 

2.2. Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo programą 
(integruota į ugdymo procesą). 

2019-2020 m. m. Dalykų mokytojai, 
socialinis 
pedagogas 

2.3. Diegti OPKUS 2019-2020 m.m. VGK 
2.4. Organizuoti prevencinius renginius ir akcijas. 2019 m.  rugsėjo –  

gegužės mėn. 
Socialinis 
pedagogas, 
psichologas, 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas, 
VGK pirmininkas 

2.5.  Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 
rengimo šeimai bendrąją programą (per dalyko 
pamokas, per neformalųjį švietimą, per klasės 
vadovo veiklą, per renginius).  

Ataskaitų rengimas 

2019-2020  m. m. Socialinis 
pedagogas, dalykų 
mokytojai, klasių 
vadovai, sveikatos 
priežiūros 
specialistas. 

2.6. Atlikti 1, 5  klasių ir naujai atvykusių  mokinių 
adaptacijos tyrimą. 

2019-11  Psichologas, 
socialinis 
pedagogas 

2.7. 3-4 kl. mokinių mokymosi stilių tyrimas 2019-12 Psichologas 
2.8. Atlikti  dėl patyčių mąsto tyrimą pagal Olweus 

programą 
2 k. per metus VGK,  D.D. 

Gasparavičiūtė 
2.9. Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, 

kurie blogai lanko pamokas, netinkamai elgiasi, 
turi mokymosi problemų. Individualūs 
psichologo pokalbiai su mokiniais.  

2018-2019  m. m. Socialinis 
pedagogas, 
psichologas, klasių 
vadovai. 

2.10. Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant 
daugiausiai be pateisinamos priežasties 
praleidžiančius mokinius ir klasę bei taikyti 
jiems poveikio priemones, numatytas 
lankomumo Jiezno gimnazijos mokinių 
skatinimo, drausminimo ir poveikio priemonių 
taikymo nedrausmingai besielgiantiems 
mokiniams apraše. 

Nuolat Socialinis 
pedagogas, klasių 
vadovai 

2.11. Atnaujinti stendinę medžiagą apie prevencinius 
klausimus mokiniams, pedagogams, tėvams. 
Teikti informaciją mokiniams, tėvams  per e- 
dienyną ir internetinėje svetainėje. 

Nuolat VGK 

2.12. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių 
valandėlėse. 

Esant poreikiui VGK 

2.13. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos 
išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti 
pokalbius klasėse sveikos gyvensenos ir 
asmens higienos įgūdžių klausimais. 

2019-2020 m. m. Visuomenės 
sveikatos 
specialistas 

2.14. Organizuoti klasės valandėles psichologinėmis 
temomis 

2019-2020  m.m. Psichologas 



 

 
 

2.15. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias 
konsultacijas. 

Nuolat VGK 

2.16. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Nuolat VGK 
3. SPECIALUS UGDYMAS      
3.1. Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą. 2019 - 08 VGK 
3.2. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius 

mokymosi sunkumų: 
gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 
aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą ŠPT 
dėl specialiojo ugdymo skyrimo; 
 konsultuoti mokytojus ir tėvus. 

Visus mokslo metus, 
pagal poreikį 

Specialusis 
pedagogas 

3.3. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių (negalių, sutrikimų, 
mokymosi sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą: 
aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais 
ir tėvais; 

Visus mokslo metus, 
atsižvelgiant į 
specialistų 
rekomendacijas 

Mokytojai, klasių. 
vadovai, tėvai, 
VGK 

3.4. Aptarti namuose besimokančių mokinių 
mokymosi pasiekimus bei nesėkmes; 

3.5. Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į 
mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems 
mokiniams, besimokantiems pagal 
individualizuotas ir pritaikytas bendrąsias 
ugdymo programas bei jų klasių vadovų, 
mokytojų konsultavimui. 

3.6. Prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir 
fizines galias atitinkančią ugdymo ir lavinimo 
įstaigą; 

3.7. Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl 
specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 
priemonių naudojimo. 

4. KRIZIŲ VALDYMAS     
4.1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės 

valdymo planą. 
Esant krizinei 
situacijai 

Gimnazijos 
direktorius,           
VGK pirmininkė  

4.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 
gimnazijos bendruomenę/žiniasklaidą, 
gimnazijos savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančią instituciją, teritorinę policijos 
įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 
situacijai 

Gimnazijos 
direktorius  

4.3. Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir 
asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir 
organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 
situacijai 

VGK 
  

Planas metų eigoje gali būti papildomas. 

Vaiko gerovės komisijos planas aptartas  

2019-08-28  Vaiko gerovės posėdyje Nr.  

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                   Dalia Mazuronienė



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m.m. veiklos plano 
priedas Nr. 8 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

UŽSIENIO KALBŲ METODINĖS GRUPĖS  
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 

Užsienio kalbų metodinės grupės 2019–2020 m. m. veiklos planas  

 
Tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias ugdymosi praktikas, skatinant profesinį dialogą. 

Uždaviniai: 

1. Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi rezultatus. 

2. Dalintis profesine patirtimi ir naujovėmis. 

 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data  Refleksija 

I. 1. Susirinkimas: 
1. Veiklos plano projekto aptarimas ir 
teikimas tvirtinti. 
2. Metodinės grupės sekretoriaus rinkimai. 
3. Europos kalbų dienos organizavimas. 

 
Grupės narės 
 

 
2019 -
09-03 
 

Atsiras aiškūs 
susitarimai, sistemingai 
ir nuosekliai vyks darbas, 
galimas plano 
koregavimas. 

2. Susirinkimas: 
1. Užsienio kalbų lygio nustatymo, 
diagnostinių testų, bandomųjų egzaminų 
užduočių rengimo reikalavimai 
(susitarimai). 
2. Vertinimas ir įsivertinimas, siekiant 
kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 
 

 
Grupės narės 
 
 
 
A. Talačkienė 
 

 
Lapkritis  

Atsiras aiškūs susitarimai 
dėl užduočių rengimo, jų 
saugojimo. 
 
Išsiaiškinsime 
efektyviausius pažangos 
vertinimo ir įsivertinimo 
būdus. 

3. Susirinkimas: 
1. Namų darbų vertė. Grįžtamasis ryšys 
mokinių mokymuisi gerinti. 

 
Grupės narės 
 

  
Vasaris  

 
Išsiaiškinsime geriausias 
namų darbų skyrimo 
strategijas 

4. Susirinkimas: 
1. Pagalba mokiniui pamokoje. 
 
 
 
Tarpinis ir galutinis įsivertinimas 

 
Grupės narės 
 
 
 
Pirmininkė 

 
Gegužė 
 
 
 
Vasaris  
Birželis  

 
Pasitelksime gabiuosius 
mokinius žemų 
mokymosi pasiekimų 
turinčių mokinių 
mokymui. 



 

 
 

II. Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios 
patirties sklaida. 
 
Praktinis užsiėmimas mokytojams  
„Vizualizacijos metodai ir jų taikymas” 
 
Dalyvavimas rajoniniuose metodiniuose 
užsiėmimuose, kursuose. Domėtis 
metodinės, pedagoginės, psichologinės 
literatūros naujienomis ir dalintis gerąja 
patirtimi. 

 
 
 
Grupės narės 
 

 
 
 
Spalis - 
lapkritis 
 
 
 
 

 
 
Susipažins su naujai 
vizualizacijos metodais ir 
taikys pamokose. 
 
 
Profesinis tobulėjimas. 
 

Integruotos, atviros pamokos klasėje ir 
kitose erdvėse 
„Mano mokykla“ 7 kl. (rusų, informacinės 
technologijos) 
„Mano diena“ 7 kl. (rusų, dailė) 
 
„Mada“ gimnazijos I kl. (rusų, dailė, 
technologijos) 
 
„Pomėgiai“ 6 kl. (rusų, informacinės 
technologijos) 
„Aš ir sportas“ 7 kl. (rusų, kūno kultūra) 
 
„Mano namas, butas“ gimnazijos I kl. 
(rusų-dailė) 
„Prancūziška virtuvė“ gimnazijos I kl. 
„Draugų rate“ (rusų, dailė, muzika) 
 

 
 
G. Strazdaitė,  
L. Arbačiauskienė 
G. Strazdaitė,  
A. Jusienė 
G. Strazdaitė, 
A. Jusienė,  
N. Bisikirskienė 
G. Strazdaitė,  
L. Arbačiauskienė 
G. Strazdaitė, 
S. Šimanskas 
G. Strazdaitė,  
A. Jusienė 
A. Talačkienė 
N. Černevičiūtė 
D. Grabauskienė 
A. Jusienė 

 
 
Gruodis 
 
Sausis 
 
Balandis  
 
 
Birželis  
 
 
Vasaris  
Birželis  
  
Balandis 
Sausis    

 
 
Bendradarbiavimas ir 
patirties sklaida 
Veiklų įvairovė 

III. 
 
 

Tyrimai ir veiklos. 
 
Bandomųjų brandos egzaminų, kalbos 
lygio nustatymo testų bei valstybinių 
brandos egzaminų rezultatų analizė ir 
būdų rezultatams gerinti ieškojimas.   

 
 
Grupės narės 
 
 

 
 
Lapkritis  

 
 
Galimybė kolegoms 
skleisti gerąją patirtį, 
parodyti savo veiklos 
stipriąsias puses.  

Bandomųjų ugdymo pasiekimų 
patikrinimų organizavimas, rezultatų 
aptarimas. 

Metodinės grupės 
pirmininkė 

 Dalyko mokytojai 
įvertins sėkmes ir 
nesėkmes, numatys 
strategijas naujam 
ugdymo plane. 

IV.  
 
 

Projektai. 
Europos kalbų diena 
 
 
 
Frankofonijos diena 
 

 
Užsienio kalbų ir 
lietuvių kalbos 
mokytojos. 
 
A.Talačkienė  
 
G. Strazdaitė  

 
Rugsėjis  
 
 
 
Kovas  
 
Balandis  

 
Kolegiškas bendravimas 
ir bendradarbiavimas 
 
 
Prancūzų kalbos 
populiarinimas 



 

 
 

Mažoji rusų kalbos rajoninė olimpiada 
“Šag za šagom”  
 
„Novatoriškų ugdymo(si) praktikų 
taikymas gerinant mokinių mokymosi 
pasiekimus”. 

 
 
J. Stačiokaitė 
J. Bartusevičienė 

 
 
Visus 
metus 

Rusų kalbos 
populiarinimas 
 
Ugdymo organizavimo 
tobulinimas. 
 

 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                       G.Strazdaitė 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos                                                       
2019–2020 m. m. veiklos plano 

                                                                                                                           priedas Nr. 9 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 
 
Tikslas: Puoselėti gimnazijos vertybes, taikant  emocinio ugdymosi  praktikas bei vis pažangesnes mokinių 
savivaldos skatinimo formas. 

Uždaviniai: 

• Organizuoti tradicinius mokyklos renginius, skatinant mokinių savivaldą. 

• Tęsti projektą SEU ir Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą. 
 

1. Posėdžiai ir organizaciniai klausimai. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

1. Veiklos plano sudarymas. 
 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai. 

Rugsėjo 
mėn. 

Gerai suplanuota veikla 
leis siekti nusimatytų 
tikslų  
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas) 

2. Klasės auklėtojų darbo planų analizė ir 
tvirtinimas. 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai. 

Rugsėjo 
mėn. 

Gerai suplanuota veikla 
leis siekti nusimatytų 
tikslų 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas) 

3. Pasidalinti gerąją patirtimi,   kaip į 

įsivertinimo veiklą įtraukti tėvus 

 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai  su 
pradinių klasių 
metod. gr. 

II  pusm. Leis stebėti mokinių 
asmeninę pažangą 
(asmeninė ūgtis) 

4. Klasių auklėtojų  bendradarbiavimas, 
organizuojant tradicinius  gimnazijos 
renginius: 

• Mokslo ir žinių diena 
• Mokytojų dienos šventės; 
• Etnografinė vakaronė 
• Kalėdinių renginių; 
• Vasario 16 
• Šimtadienio šventės; 
• Kovo 11 
• Motinos dienos; 
• Gimnazijos sporto šventės; 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai, 
administracija 

Visus 
mokslo 
metus 

Gerai suplanuota veikla 
leis siekti nusimatytų 
tikslų. 
(tradicijų puoselėjimas 
ir kūrybiškumas) 



 

 
 

• Paskutinio skambučio 
• Brandos atestatų įteikimo 

5. Signalinių pusmečių rezultatų analizė. Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai, soc. 
pedagogė, 
administracija 

Gruodžio 
mėn. 
Gegužės 
mėn. 
 

Efektyvesnė pagalba 
mokiniui 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas ir 
asmeninė ūgtis) 

6. Metodinės veiklos aptarimas ir kitų 
mokslo metų veiklos planavimas 
 
 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai, 

2020 m.  
birželis 

2019-2020 m.m. 
veiklos ataskaita,  
veiklos plano projektas 
2020-2021 m.m. 

 
 

2. Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios pedagoginės patirties sklaida  
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

1. Olweus patyčių ir smurto prevencijos 
programos kokybės užtikrinimo 
sistema (OPKUS) 
 

Administracija Visus 
mokslo 
metus 2 
kartus per 
mėnesį 

Padės sumažinti 
patyčias 
(tolerancija) 

2. Gerosios patirties sklaida grįžus iš 
seminarų. 

 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai, soc. 
pedagogė. 

Visus 
mokslo 
metus 

Pagerės darbo kokybė 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas ir 
asmeninė ūgtis) 

 
 

3. Veikla ir susirinkimai 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

  
1. 

  

  
Tėvų įtraukimas į mokinio asmeninės 
pažangos stebėseną 

Psichologas, klasių 
auklėtojai, soc. 
pedagogė. 

I pusm. Leis stebėti mokinių 
asmeninę pažangą 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas ir 
asmeninė ūgtis) 

  
2. 

Toje pačioje klasėje dirbančių 
mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų ir klasės auklėtojo 
pasitarimai 
(rezultatų stebėsena  ir problemų 
sprendimas) 

 Klasių auklėtojai,  
mokytojai pagalbos 
mokiniui 
specialistai 

Gruodžio 
mėn. 
Gegužės 
mėn. 

Stebėti rezultatų 
gerinimo priemonių 
plano efektyvumą 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas ir 
asmeninė ūgtis) 

3, Renginiai  tėvams ( globėjams, 
rūpintojams) 

Metodinės grupės 
pirmininkas, klasių 
auklėtojai, 
administracija. 

Spalio 
mėn. 
Vasario 
mėn. 

Gerės 
bendradarbiavimas su 
tėvais 



 

 
 

(bendravimas ir 
bendradarbiavimas) 

4. 
 

Tęsti projektą ,,Pagauk pamoką” Klasių auklėtojai, 
pagalbos mokiniui 
specialistai, 
administracija 

Visus 
mokslo 
metus 

Pagerės pamokų 
lankomumas 

5. Asmeninės pažangos premijų  teikimas. Klasių auklėtojai,  
administracija 

Gegužė-
birželis 

Leis stebėti mokinių 
asmeninę pažangą 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas ir 
asmeninė ūgtis) 

6. Dalyvavimas projekto SEU veiklose ir 
projekte  
 
„Vaikų sveikos gyvensenos akademija“ 

Klasių auklėtojai,  
administracija 

Visus 
mokslo 
metus 
2020-01-
09 iki 
2020-03-
12 

Pagerės mokytojų, 
klasės auklėtojų ir 
mokinių bendravimas ir 
bendradarbiavimas 
Mokysis valdyti 
emocijas ir jas atpažinti 
santykyje su maistu 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas) 

7.  Dalyvauti veiklose, numatytose 
gimnazijos veiklos ir renginių planuose 

Klasių auklėtojai Visus 
mokslo 
metus 

Gerai suplanuota veikla 
leis siekti nusimatytų 
tikslų 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas, 
kūrybiškumas, tradicijų 
puoselėjimas) 

8.  Bendradarbiauti rengiant kandidato į 
mokinių parlamentą atmintinę. 
ų 

Klasių auklėtojai, 
mokinių 
parlamento 
kuratorius,  

Rugsėjo 
mėn. 
Spalio 
mėn. 

Pagerės mokinių 
savivalda 
(bendravimas ir 
bendradarbiavimas 
irtolerancija) 

 

 
Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                    L.Arbačiauskienė 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

LIETUVIŲ KALBOS IR DORINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 
 
TIKSLAS  

Gerinti mokinių pasiekimus ir gimnazijos vertybių suvokimą, taikant inovatyvius ugdymo(si) metodus bei 
profesinio dialogo formas.  

UŽDAVINIAI 

 panaudoti bent 3 inovatyvias ugdymo formas ir metodus, bendradarbiaujant įvertinti jų efektyvumą; 
 organizuoti renginius, akcentuojant gimnazijos vertybes. 

 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data  Refleksija  

1. Susirinkimai.    

1.1. Metodinės grupės plano parengimo,  
įgyvendinimo sėkmingumo tarpinis ir 
galutinis įvertinimas; ilgalaikių planų, 
modulių bei neformaliojo vaikų švietimo 
programų aptarimas. 

Metodinės grupės 
pirmininkas 

2019-09  
2020-01 
2020-06 

Planinga ir 
sėkminga 
ugdymo(si) veikla. 

2. Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios 
pedagoginės patirties sklaida. 

   

2.1. Nuolatinis dalyvavimas įvairiuose 
projektuose,  seminaruose, kursuose, 
konferencijose, naujausios pedagoginės 
literatūros skaitymas ir  sklaida kolegoms 
bei dalyvavimas renginyje ,,Patirties 
mainai“. 

Metodinės grupės 
nariai 
 
 
 
 

visus metus  
 

Mokytojai tobulins 
savo kompetencijas, 
gerės ugdymo (si) 
kokybė, stiprės  
bendradarbiavimas. 

2.2. Kolegiškas atvirų pamokų vedimas ir 
stebėjimas (įsijungti į projektą ,,Kviečiu į 
pamoką“). 

Metodinės grupės 
nariai 
 

II pusmetis Mokytojai 
praturtins žinias 
apie kokybiškos 
pamokos kriterijus, 
taikys juos savo 
veikloje, gerės 
mokinių rezultatai.  

2.3 Refleksija po praktinio užsiėmimo 
,,Vizualizacijos metodai ir jų taikymas“: 
kaip sekasi praktiškai taikyti inovatyvius 
vizualizacijos metodus? 

Metodinės grupės 
pirmininkas 

2019 m. 
gruodis 

Mokytojai tobulins 
savo 
kompetencijas, 
gerės ugdymo (si) 



 

 
 

kokybė, stiprės 
mokytojų profesinis 
dialogas. 

3. Tyrimai ir veiklos.    
3.1 Tęsti integruotą edukacinę veiklą 

netradicinėje aplinkoje - projektą ,,Išminties 
laiptai“. 

Z.Zencevičienė, 
dailės mokytoja 
A.Jusienė 

Lapkritis Plėsis mokinių, 
gimnazijos 
darbuotojų bei 
svečių kultūrinis 
akiratis. 

3.2 Aktyvinti mokymąsi be sienų (bent 2 proc. 
pamokų vesti kitose erdvėse arba virtualiu 
būdu). 

 Metodinės grupės 
nariai 

Visus metus Gerės mokinių 
žinios. 

3.4 Skatinti individualią mokinių pažangą, 
elektroninio dienyno pagyrimų ir pastabų 
skiltyje nuolat fiksuojant neformalųjį 
vertinimą. 

Metodinės grupės 
nariai 

Visus metus Gerės mokinių 
mokymosi 
motyvacija, didės 
individuali 
pažanga. 

3.5 Analizuoti bandomųjų brandos egzaminų, 
PUPP ir  mokyklinių bei valstybinių 
brandos egzaminų rezultatų ir ieškoti būdų 
rezultatams gerinti. 

Metodinės grupės 
pirmininkas 

Rugsėjis-
spalis 

Dalyko mokytojai 
įvertins sėkmes ir 
nesėkmės, numatys 
strategijas naujame  
ugdymo plane 

3.6 

Organizuoti diagnostinių darbų ir 
bandomųjų ugdymo pasiekimų 
patikrinimus, aptarti jų rezultatus.   

Metodikos grupės 
nariai  

2019 
lapkritis, 
2020 sausis -
balandis 

Geresni ugdymo 
pasiekimų 
patikrinimų 
rezultatai. 

3.7 Organizuoti mokyklinę lietuvių kalbos 
olimpiadą. 

B.Dičkuvienė, 
N.Kuliešienė, 
Z.Zencevičienė 

sausis Gerės mokinių 
žinios. 

 Renginiai Gimnazijos vertybėms puoselėti.    

1. Dalyvauti veiklose, skirtose Europos kalbų 
dienai paminėti (bendradarbiaujant su 
užsienio kalbų mokytojais). 

B.Dičkuvienė, 
N.Kuliešienė, 
Z.Zencevičienė 

2019 
rugsėjis 

Gilesnės mokinių 
žinios, didesnė 
motyvacija mokytis 
gimtosios kalbos. 
Asmeninė ūgtis, 
tolerancija, 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas.  

2.  Etnografinė vakaronė. 

 

 

N. Kuliešienė 2019, 
lapkritis 

Galimybė skatinti 
jaunus žmones 
laikytis papročių ir 
tradicijų. 
Kūrybiškumas, 



 

 
 

gimnazijos tradicijų 
puoselėjimas. 

3. Advento projektas: 
1. Advento rytmečiai(popietės); 2. 
Kalėdinių dovanėlių, atvirukų gamyba 
vienišiems žmonėms; 
3. Ligonių lankymas Jiezno slaugos 
ligoninėje. 

A.Lisauskienė,  
I.Skulščienė 

2019 
gruodis 

Ugdoma atjauta 
vienišam žmogui, 
bendruomenė 
telkiama darniems 
ir tvariems 
santykiams. 
Tolerancija 

4. Gimtosios kalbos dienos. B.Dičkuvienė, 
N.Kuliešienė, 
Z.Zencevičienė 

2020 kovo Gilesnės mokinių 
žinios, didesnė 
motyvacija mokytis 
gimtosios kalbos. 
Asmeninė ūgtis, 
kūrybiškumas. 

5. Gyvybės dienos minėjimas. A.Lisauskienė,  
I.Skulščienė 

2020, 
balandis 

Didinama 
sąmoninga 
atsakomybė už 
pagarbius 
tarpusavio 
santykius bei 
pradėtą gyvybę. 
Tolerancija, 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

6. Nacionalinis diktantas. N.Kuliešienė 2020, 
vasaris 

Gerinamos lietuvių 
kalbos žinios. 
Asmeninė ūgtis. 

7. Rajoninis religinių bei dvasinio augimo 
tekstų meninio skaitymo konkursas.  

I.Skulščienė 2020, 
balandis 

Mokiniai skatinami 
domėtis religine 
literatūra, ugdomi 
jų kūrybiniai  
gebėjimai, dvasinė 
ūgtis. 
Kūrybiškumas, 
asmeninė ūgtis, 
gimnazijos tradicijų 
puoselėjimas. 

 

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                       N. Kuliešienė 
 

 

 



 

 
 

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                    2019–2020 m.m. veiklos plano 
                    priedas Nr. 11 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SOCIALINIŲ MOKSLŲ IR FIZINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M. 

 

Tikslas: Bendrauti ir bendradarbiauti bei taikyti pažangias ugdymosi praktikas, siekiant geresnių mokymosi 
rezultatų. 

Uždaviniai: 

1. Siekiant geresnių mokymo(si) rezultatų bendradarbiauti su mokyklos bendruomene. 
2. Skatinant kiekvieno mokinio asmeninę  pažangą plėsti mokymąsi virtualioje aplinkoje,  už klasės bei 

mokyklos ribų. 
 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data  Refleksija 

1. 
1.1. 
 
 
 
 
1.2 
 
 
1.3 
 

Susirinkimai: 
Veiklos programos sudarymas. Metodinės 
grupės teminių planų, modulių bei 
pasirenkamųjų dalykų programų pristatymas 
ir suderinimas, bei neformaliojo vaikų 
švietimo programų aptarimas. 
 Metodinės grupės tarpinis ir galutinis 
įsivertinimas.  
 
Metodinės grupės nuostatų atnaujinimas. 

 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas, 
grupės nariai 
 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 
Metodinė grupė 
 

 
2019-08 
 
 
 
 
 
2020-01 
2020-06 
 
2019-11 
 

 
Atsiras aiškūs 
susitarimai, 
sistemingai ir 
nuosekliai 
vyks darbas.  
Galimas 
tarpinis plano 
koregavimas. 

2.  
 
2.1. 
 
 
 
 
2.2. 
 
 
 
2.3. 
 
2.4. 
 
2.5. 
 
 

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios 
patirties sklaida. 
Nuolatinis dalyvavimas įvairiuose 
projektuose,  seminaruose, kursuose, 
konferencijose, naujausios pedagoginės 
literatūros skaitymas ir  sklaida kolegoms, 
dalijimasis patirtimi. 
Skleisti informaciją apie veiklą spaudoje, 
internetiniame puslapyje, socialiniuose 
tinkluose. 
 
Vesti integruotas pamokas ir projektines 
veiklas pagal ugdymo plano priedą. 
Vykdyti projektą „Kviečiu į pamoką“. 
Dalyvauti  mokytojų konferencijoje „Augu ir 
auginu: vizualizacijos metodų taikymas“. 

 
 
Metodinė grupė 
 
 
 
 
Metodinės 
grupės nariai 

 
 
Metodinės 
grupės nariai 
Metodinės 
grupės nariai 
 
 

 
 
Visus 
metus 
 
 
 
Visus 
metus 
 
 
Visus 
metus 
 

Visus 
metus 

 
 
Mokytojai tobulins savo 
kompetencijas, gerės 
ugdymo(si) kokybė. 
 
 
 
 
 
 
Mokiniams atsiras daugiau 
galimybių mokytis 
vieniems iš kitų. 
Gerės vedamų pamokų 
kokybė. 
 



 

 
 

3. 
3.1. 
 
 
 
 
3.2. 
 
 
 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5. 
 
 
3.6. 
 
 
3.7. 

 
 
3.8. 

Tyrimai ir veiklos: 
Bandomųjų brandos egzaminų, PUPP ir  
mokyklinių bei valstybinių brandos egzaminų 
rezultatų analizė ir būdų rezultatams gerinti 
ieškojimas. 
 
Įskaitinių kontrolinių darbų mokslo metų 
pabaigoje organizavimas 5, 7, 1g., 3g. kl. ir 
būdų rezultatams gerinti ieškojimas. 
 
Mokyklinės istorijos, geografijos olimpiadų 
organizavimas. 
Bandomųjų ugdymo pasiekimų patikrinimų 
organizavimas, rezultatų aptarimas. 
 
Mokymosi be sienų įgyvendinimas  
(mokymasis virtualioje aplinkoje, mokymasis 
už klasės ribų, mokymasis už mokyklos ribų). 
 
Dalyvauti toje pačioje klasėje dirbančių 
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
susirinkimuose. 
Organizuoti įvairių formų ir turinio 
akademines pertraukas: sudaryti sąlygas 
mokiniams dalyvauti patraukliose mąstymo 
gebėjimų reikalaujančiose veiklose.  
Konstitucijos egzaminas 

 
Metodinė grupė 
 
 
 
 
Metodinės 
grupės 
pirmininkas 
 
N.Aleškevičienė 
L.Grigaliūnienė 
 
 
 
Metodinės 
grupės nariai 

 
Metodinės 
grupės nariai 
 
Metodinės 
grupės nariai 
 
 
N.Aleškevičienė 
P.Veteris S.Žalys 

 
2019-09 
 
 
 
 
2020-05 
 
 
 
2020-02 
 
 
2020-02 
 
 
Visus 
metus 
 
Visus 
metus 
 
Visus 
metus 
 
 
2019-10 

 
Galimybė kolegoms 
skleisti gerąją patirtį, 
parodyti savo veiklos 
stipriąsias puses. 
 
Dalyko mokytojai 
įvertins sėkmes ir 
nesėkmės, numatys 
strategijas naujame  
ugdymo plane. 
 
Geresni ugdymo 
pasiekimų patikrinimų 
rezultatai. 
Gerės mokinių 
motyvacija 

 
Gerės mokinių rezultatai 
 
 
Gerės mokinių 
motyvacija 
 

4.  
4.1. 
4.2. 
 
 

4.3. 
4.4. 
 
 
4.5. 
 
4.6. 
 
 

4.7. 
4.8. 
 

Renginiai: 
Renginiai A.Klimui atminti. 
LŠS 100-mečio bei Jiezno šaulių 
paminėjimas 
LR Kariuomenės dienos minėjimas. 
Sausio 13-osios ,,Laisvės Gynėjų dienos,, 
minėjimas. 
Vasario 16-osios Valstybės Atkūrimo dienos 
minėjimas. 
Kovo 11-osio Valstybės Nepriklausomybės 
Atkūrimo dienos minėjimas. 
Gedulo ir vilties dienos paminėjimas 
Sporto varžybos LR Konstitucijos dienai 
paminėti 

 
S.Žalys 
S.Žalys 
 

S.Žalys 
N.Aleškevičienė
S.Žalys 
N.Aleškevičienė
S.Žalys 
N.Aleškevičienė
S.Žalys 
N.Aleškevičienė
S.Žalys 
S.Žalys 
 

 
2019-10 
 
2019-11 
 

2019- 
2020-01 
 
2020-02 
 
2020-03 
 
 

2020-06 
2019-10 

 
Tarpusavio bendravimas 
ir veikla 

 

Metodinės grupės pirmininkas                                                               Sigitas Žalys 

 

                     
                    



 

 
 

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                    2019–2020 m. m. veiklos plano 
                    priedas Nr. 12 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  
VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M.  

 
 Tikslas:  Bendraujant, bendradarbiaujant ir akcentuojant gimnazijos vertybes, drąsinti mokinio asmeninę ūgtį 
ir sėkmę. 
Uždaviniai: 
1. Gerinti mokinių pasiekimus, taikant inovatyvias ugdymo(si) praktikas.  
2. Kurti palankią socialinę ir emocinę aplinką, taikant pažangesnes profesinio dialogo formas. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija Tarpinis 
įsivertinimas 

1.1 Veiklos plano projekto 
pristatymas 

PPUMG 
pirmininkė 

2019 m. 
rugpjūtis 

Gerai suplanuota veikla 
leis pasiekti nusimatytus 
tikslus  

 

1.2 Ilgalaikių ugdymo, 
klasės vadovų, būrelių 
planų pristatymas 

PPUMG 
pirmininkė 

2019 m. 
rugsėjis 

Gerai suplanuota veikla 
leis pasiekti nusimatytus  
tikslus, įgyvendinti 
išsikeltus uždavinius 

 

1.3 Stebėti atviras kolegų 
pamokas (per mokslo 
metus ne mažiau kaip dvi 
pamokas) ir aptarti 

Pradinių klasių 
mokytojos 

2019-2020 
m.m. 

Aptarimas PPUMG 
posėdžiuose  

 

1.4 Analizuoti ST rezultatus 
ir analizės išvadas 
panaudoti ugdymo 
procese siekiant 
asmeninės mokinių 
pažangos 

Ž. Valatkienė 
R. Kandrotienė 

2019  m.  
rugpjūtis - 
rugsėjis 

Apibendrinimas, 
rekomendacijos  
tolimesniam mokinių 
ugdymui. 
Numatytos priemonės 
būsimų ST rezultatų 
gerinimui 

 

1.5 Praktinė konferencija 
Prienų raj. pedagogams 
„Etnokultūra. Senieji 
amatai karjeros 
ugdymui.“ 

PPUMG 
pirmininkė, 
pradinių  klasių 
mokytojos. 

2019-2020 m. 
m. II pusm. 
 

Dalijimasis gerąja 
patirtimi, gerosios 
patirties sklaida, 
straipsnis. 
 

 

1.6 Pirmos ir penktos klasių 
mokinių adaptacija 
(aptarimas). 

  2019 m. spalis 
   

Apibendrinimas, 
rekomendacijos 
tolimesniam mokinių 
ugdymui 

 

1.7 Atviros pamokos 
kolegoms: 

• ne mažiau 1 
pamoka per 

Pradinių klasių 
mokytojos 

2019-2020 
mokslo metai 

Aptarimas posėdžiuose, 
gerosios patirties sklaida 
 
 

 



 

 
 

mokslo metus 
vyr.mokytojoms; 

• mokytojoms  
metodininkėms 
ne mažiau nei 2 
pamokos per 
mokslo metus. 

1.8 Pranešimas  
,,Įtraukiantys metodai 
matematikos 
pamokose“. 
Pranešimas 
,,Kūrybiškumo ugdymas 
lietuvių kalbos 
pamokose“ 
,,Kaip atpažinti gabų 
mokinį‘ 

R. Bubnienė 
 
 
 
 
R. Kandrotienė 
 
 
E. Tiščenkienė 

2019 – 2020 
m.m.  
 

Gerosios pedagoginės 
patirties sklaida 

 

1.9 Pradinių klasių 
mokytojų sukurtų 
metodinių priemonių 
pristatymas 

PPUMG 
pirmininkė 

2019 - 2020 
m.m. 

Mokytojos išbandys bent 
vieną naują mokymo 
priemonę, metodą savo 
pamokose 

 

1.10 Pasirengimas renginiams 
ir jų aptarimas 

PPUMG 
pirmininkė 

2019-2020 
m.m. 

Renginių 
apibendrinimas, 
rekomendacijos, 
informacija 
internetiniame puslapyje 

 

1.11 Įgytų žinių po seminarų, 
konferencijų sklaida 

Pradinių klasių 
mokytojos 

2019-2020 
m.m. 

Pateiktų rekomendacijų 
aptarimas, gerosios 
patirties sklaida 

 

1.12 Organizuoti ugdymosi 
veiklas   pradinių klasių 
gamtamokslinio ugdymo 
kabinete, panaudojant 
turimas priemones 
(,,Mūsų atradimai“, 
,,Informatika pradiniame 
ugdyme“) 

Pradinių klasių 
mokytojos 
 

2019-2020 
m.m. 
ne mažiau kaip 
1 kartą per 
mėn. vesti 
pamokas 
gamtamokslinio 
ugdymo 
kabinete. 

Gamtamokslinio ugdymo 
kabinete vedamos 
pamokos padeda 
ugdyti(s) tiriamosios 
veiklos gebėjimams. 

 

2.1 Diegti kolegialaus 
grįžtamojo ryšio darbo 
metodą. 

D. Acuvienė, 
R.Bubnienė, 
R. Kandrotienė, 
Ž.Valatkienė 

2019-2020 m. 
m.  

Kolegialus 
bendradarbiavimas įgalins 
profesinį tobulėjimą 

 

2.2 Mokymosi stilių 
nustatymas 3-4 klasėse 

Gimnazijos 
psichologė 

2019-2020 
mokslo metai 
I pusmetis 

Pateiktos 
rekomendacijos 
mokiniams kaip mokytis 
pagal jų mokymosi stilių 

 

2.3 Pamokos netradicinėse 
aplinkose (ne mažiau 2 
pamokos per metus). 

Pradinių klasių 
mokytojos 

2019-2020 
mokslo metai 

Didėja mokinių 
motyvacija 

 



 

 
 

2.4 Projektas „Kelias į 
mokyklą“ 
 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogė   
D.Buzienė, 
4 kl.mokytoja 
R. Bubnienė 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
tėvai.  

2020 m. gegužė Projekto apibendrinimas, 
priešmokyklinukai 
geriau pasirengia 
mokyklai 

 

2.5 Ilgalaikis knygų 
skaitymo projektas 
,,Knyga, kuri tavęs 
laukia“, ,,Pasakų 
penktadieniai“ 

Priešmokyklinio 
ugdymo,  
pedagogė, 
pradinio 
ugdymo 
mokytojos, 
bibliotekininkė. 

2019-2020  
m.m. 
1 kartą per sav. 

Įtraukiami tėvai, didėja 
motyvacija skaityti, 
gerėja skaitymo įgūdžiai. 

 

2.6 Integruotos veiklos su 
mokytojais 
dalykininkais, įsitraukti į 
STEAM veiklas        

 

Pradinio ug. 
mokytojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo,  
pedagogė. 

2019-2020 
m.m. 

Kolegialus ryšys. 
Įdomesnės veiklos 
vaikams 

 

 

2.7 Organizuoti 3 klasės 
lietuvių, užsienio kalbų 
ir matematikos 
diagnostinius darbus ir 
aptarti rezultatus. 
 

Ž. Valatkienė 2020-05 Apibendrinimas, 
rekomendacijos  
tolimesniam mokinių 
ugdymui. 
Numatytos priemonės 
būsimų  rezultatų 
gerinimui 

 

2.8 Vykdyti projektą ,,Aš 
sėkmingas penktokas”. 
 

R. Bubnienė 2020-05 Susipažinimas su 
būsimais 5 klasės 
mokytojais 

 

2.9 Organizuoti vertybių 
dienas, savaites ar kitus 
renginius Gimnazijos 
vertybėms puoselėti. 
 

Pradinio ug. 
mokytojos, 
Priešmokyklinio 
ugdymo,  
pedagogė. 

2019-2020 Žinos mokyklos vertybes  

2.10 Organizuoti įvairių 
formų ir turinio 
akademines pertraukas. 

Pradinio ug. 
mokytojos, 
Priešmokyklinio 
ugdymo,  
pedagogė. 

2019-2020 Gerės emocinis, 
socialinis klimatas 

 

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė                                          D. Acuvienė 



 

 
 

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                    2019–2020 m. m. veiklos plano 
                    priedas Nr. 13 
      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M  
 

Situacijos įvertinimas. Jiezno gimnazijos ikimokyklinei ugdymo skyriuje dirba grupių mokytojos: L. 

Daunorienė, J. Jonelienė, D. Švedienė, V. Kasteckaja, B. Šalčiuvienė. Mokytojos kartu su savo ugdytiniais 

dalyvauja ne tik savo įstaigos gyvenime, bet ir Jiezno gimnazijos, Jiezno miesto bibliotekos organizuojamuose 

renginiuose. Visos pedagogės tobulinasi, kelia kvalifikaciją seminaruose, dalijasi patirtimi su kolegėmis. 

 

Tikslas: bendradarbiaujant su priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojomis, stiprinti refleksinius 

pokalbius apie vaikų pasiekimus ir pažangą. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir stebėti kolegų ugdomąsias veiklas. 

2. Periodiškai su šeima aptarti vaikų pasiekimus. 

Metodai (žiūrėti veiklos planą): 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija 
Veiklos plano projekto  
pristatymas 

IUMG 
pirmininkė 

2019 m.  
rugpjūtis 

Gerai suplanuota veikla leis 
siekti nusimatytų tikslų 

Ilgalaikio ugdymo plano aptarimas 
ir tvirtinimas. 

Mokytojos 2019 m. 
rugpjūtis 

Gerai suplanuota veikla leis 
siekti nusimatytų tikslų. 

 
Stebėti atviras kolegų veiklas 
 

Mokytojos 2019-2020 
mokslo 
metai 

Aptarimas IUMG 
susirinkimuose 

Renginių, projektų veiklos 
programų pasirengimas ir jų 
aptarimas. 
 

IUMG 
pirmininkė 

Mokslo 
metų eigoje 
 
 

 Renginių apibendrinimas, 
rekomendacijos, 
informacija internetiniame 
puslapyje 

 Įgytų žinių po seminarų, 
konferencijų sklaida 

Mokytojos 2019-2020 
mokslo 
metai 

Pateiktų rekomendacijų 
aptarimas, gerosios patirties 
sklaida 

Atviros veiklos kolegėms: 
• ne mažiau viena veikla per 

mokslo metus 

Mokytojos 2019-2020 
mokslo 
metai 

Aptarimas susirinkimuose, 
gerosios patirties sklaida 

Pranešimai IUMG 
 

V. Kasteckaja 
B. Šalčiuvienė 
L. Daunorienė 
J. Jonelienė 
D. Švedienė 

2019 -2020 
mokslo 
metai 
 

Gerosios pedagoginės 
patirties sklaida 



 

 
 

Bendravimas su savo įstaigos 
pedagogais. 

Pedagogės  
 
 

Mokslo 
metų eigoje 
 
 

Kartu su komanda aptarti 
savaitės vaikų ugdymo 
temos, tikslai ir uždaviniai 
padės juos įgyvendinti 

Tėvų pedagoginis švietimas, 
informacijos teikimas. 

Mokytojos Mokslo 
metų eigoje 

Palaikys nuolatinį ryšį su 
vaikų tėvais, globėjais 

Vaikų pasiekimų aptarimas.  
 
 

Mokytojos gruodžio, 
gegužės 
mėn. 

Tėvai geriau informuoti 
apie vaiką. 

Tiesioginis tėvų dalyvavimas 
ugdyme (tėvų inicijuoti renginiai, 
bendri renginiai su tėvais pagal 
įstaigos planą).  

Mokytojos 
 
 

Mokslo 
metų eigoje 
 

Glaudesnis tarpusavio 
auklėtojų, tėvų, vaikų ryšys. 

Tėvų susirinkimas. Mokytojos,  
spec. pedagogai. 
 

Mokslo 
metų 
eigoje. 

Auklėtojų 
bendradarbiavimas su 
tėvais. 

Edukacinių erdvių kūrimas, siekiant 
užtikrinti saugias ir sveikas sąlygas 
vaikų kūrybiškumo ugdymui. 
Visame ugdymo procese plėtoti 
ugdytinių sveikatos saugojimo 
kompetenciją. 

 
Mokytojos, tėvai 

Mokslo 
metų eigoje 

Garantuos vaikų saugumą, 
padės adaptuotis naujoje 
aplinkoje. 

1. Dalyvavimas rajono 
ikimokyklinio ugdymo 
metodinių ratelių veikloje, 
patirties sklaida. 

2. Dalyvauti rajono, 
respublikos 
organizuojamuose 
projektuose, parodose. 

Mokytojos Pagal 
rajono 
metodinio 
būrelio 
planą. 

Pagalba pedagogėms 
ugdomojo proceso 
organizavime. 

Vaikų adaptacija Mokytojos, tėvai – 
globėjai, spec. 
pedagogai. 

Mokslo 
metų 
eigoje.  

Bendradarbiavimas, 
rekomendacijos tolesniam 
vaikų ugdymui, 
apibendrinimas. 

Įgytų žinių po seminarų, 
konferencijų sklaida. 

Mokytojos 2019-2020 
Mokslo 
metai 

Pateiktų rekomendacijų 
aptarimas, gerosios patirties 
sklaida 

Ugdomoji veikla netradicinėse 
aplinkose 
 

Mokytojos  2019-2020 
Mokslo 
metai 

 

                     
 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus  metodinės grupės pirmininkė                                            Vilija Kasteckaja 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2019–2020 M.M 

  
Laikotarpis:  2019-09-01 – 2020-08-31 

STEAM dalykai – gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika, menai bei dizainas. Dalykai 
integruoti tarpusavyje, ugdomas kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, pritaikymas ir problemos 
sprendimas kūrybiškai, aktyviai ir praktika grįstu mokymu. Gimnazijos ugdymo kontekste STEAM apima šias 
tiksliųjų mokslų disciplinas:  

• gamtos mokslus; 
• inžineriją; 
• technologijas; 
• matematiką; 
• menus (dailė, dizainas, keramika). 

Tikslas. Bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio 
mokymosi būdus, gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
1. Aukšta mokytojų kvalifikacija. 
2. Mokytojų aktyvus domėjimasis naujovėmis. 
3. Patirties sklaida rajone ir respublikoje. 
4. Projektinių  veiklų integravimas į ugdymo procesą.  
5. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Informatika 

pradiniame ugdyme“ (išbandomas ir kuriamas pradinio 
ugdymo informatikos turinys). 

6. Dalyvavimas respublikiniame projekte 
„Gamtamokslinio ugdymo programa 5 – 8 klasėms“ 
(išbandoma integralaus gamtamokslinio ugdymo 
programa). 

7. Dalyvavimas eTwinning projektuose. 
8. Bendradarbiavimo sutartis su socialiniais parneriais – 

VDU 
9. Integruotos pamokos 
10.  Pamokos netradicinėse erdvėse 

1. Bazė tiriamajai, laboratorinei 
veiklai. 

2. STEAM veiklų nuoseklumas. 
3. Kryptingas gabių mokinių ugdymas. 
4. Nėra laboranto etato. 
5. Žemi mokinių ugdymo pasiekimai. 

 
 
 
 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 
1. Aprūpinimas mokymo priemonėmis. 
2. Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla. 
3. Atnaujintos ir pritaikytos edukacijoms mokyklos erdves. 
4. Bendradarbiavimas su kitomis STEAM mokyklomis.  
5. Projektų susijusių su STEAM rengimas. 
6. Birštono sveikatingumo komplekso išnaudojimas. 

 

1. Mokytojai konsultantai.  
2. Nepakankamas finansavimas.  
3. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 
4. Konkurencinga aplinka 



 

 
 

Eil. 
Nr. 

Kryptis Veikla Atsakingi 

I Kryptingas 
STEAM 
mokytojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas.  
 

1. Stažuotė „Fizikos integracijos galimybės formaliajame  
švietime“. 

V. Mekionytė 

2. Pažintis su www.sientix.eu svetainės naujienomis STEAM 
mokytojai 3. STEAM kvalifikacijos tobulinimo internetiniai kursai 

4. Pažintis su svetaine 
https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/681 

II Ugdymo 
turinio ir 
metodų 
pritaikymas 
STEAM 
gebėjimų 
plėtotei 

1. Mokslinė mokinių  tiriamųjų darbų konferencija „Tyrėjo 
diena“  pradinėse klasėse  

V. Jančiauskienė 
D. Acuvienė 
V.Mekionytė 

2. Projektas „Aš tau, tu man“,  skirtas skatinti tarpdalykinę 
STEAM integraciją, panaudojant mokinių sukurtus 
kūrybinius darbus. 

A. Jusienė 
V..Mekionytė 
D. Krūvelienė 

3. Mąstymo žemėlapių metodo taikymas  STEAM 
mokytojai 
L. Arbačiauskienė 

4.  E-kursai „Mokymosi proceso organizavimas ir 
valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje" 

5. Projektas „Išauginta Europos sąjungoje“ – pažintinė 
žuvininkystės programa 8 kl. 

V. Jančiauskienė 
 

6. Dalyvavimas respublikiniuose konkurse: 
6.1.„Bebras“ 
6.2.Išmanioji diena 
6.3.„Sveikatiada“ 
6.4.„Olympis“ 
6.5.„Kengūra“ 
6.6.Matematikos ekspertas 

 
 
L. Arbačiauskienė 
R. Kandrotienė 
STEAM mokytojai 
V. Žiūkas 
D. Acuvienė 

7. STEAM neformaliojo švietimo užsiėmimai: 
7.1. 1-4 klasėms: „Mažasis tyrinėtojas“, „Keramika“, 

„Spalvų dėlionės“; 
7.2. 5-8 klasėms: „Spalvų karalystė“; 
7.3.I-IV  „Įdomūs fizikos bandymai“. 
7.4.5-10  klasės „Veik įdomiai“ 

NVŠ grupių 
vadovai 
 
A. Jusienė 
V. Mekionytė 
Ž. Valatkienė 

8. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Informatika 
pradiniame ugdyme“ (tęsiamas pradinio ugdymo 
informatikos turinys išbandymas ir kūrimas). 

Pradinio ugdymo 
mokytojai  
L. Arbačiauskienė 

9. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Gamtamokslinio 
ugdymo programa 5 – 8 klasėms“ (išbandoma integralaus 
gamtamokslinio ugdymo programa). 

V. Jančiauskienė 
V. Mekionytė 

10. eTwinning projektas  V. Mekionytė 
11. Dalyvavimas STEAM dalykų mokyklinėse ir 
rajoninėse olimpiadose ir konkursuose 

STEAM 
mokytojai 

12. Gamtamokslinio ugdymo projektas „Mūsų atradimai“ Pradinio ugdymo 
mokytojos 

  III Partnerystė ir 
bendradarbiavi
mas 

1. VDU V.Mekionytė 
2. UAB ,,Doleta“ V.Mekionytė 

N.Bisikirskienė 
R. Stabingis 

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/681


 

 
 

3. Nemuno kilpų regioninis parkas STEAM 
mokytojai 
 

4. Alytaus muzikos mokykla 
5. Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla 
6. Jiezno muzikos mokykla 

IV 
 
 

Aplinka ir 
materialieji 
ištekliai 

 1. Ugdymo karjeros koordinatoriaus veikla N. Černevičiūtė 
 2. Teikia pagalbą STEAM mokytojams pagalbos mokiniui 
specialistas 

N. Zujienė 

V Integruotos 
pamokos 

1 priedas  

VI Pažintinė 
ugdomoji 
veikla 
netradicinėse  
erdvėse 

1. Mokyklos aplinkos tvarkymas  
 
 

2. Variacinės kreivės sudarymas su mokyklos augalų 
lapais 

3. Mokyklos aplinkos statistiniai skaičiavimai 
4. Matavimai ir gravitacija Kruonio gravitacinėje 

kalvoje 

2019 m. rugsėjis 
N.Bisikirskienė 
R. Stabingis 
V. Jančiauskienė 
 
L. Arbačiauskienė 
V.Mekionytė 
D. Krūvelienė 

VII Mokomosios 
pažintinės 
ekskursijos 

1. Projektas „Išauginta Europos sąjungoje“ – pažintinė 
žuvininkystės programa 8 kl. – išvykos su projektu 

2. Susipažinimas su Lietuvos ūkio šakomis-medienos 
pramonė- išvyka į „Doletą“ 
 

3. Susipažinimas su Lietuvos ūkio šakomis-maisto 
pramonė- išvyka į „Stakliškių midus“ 
 

4. Audimo technologijos – išvyka pas krašto audėjus 
 

5. KTU laboratorijos 
 

6. VII forto laboratorijos 
 

7. LEI laboratorija 

2019 – 2020 m.m. 
V. Jančiauskienė 
2019 m. lapkritis 
N.Bisikirskienė 
R. Stabingis 
2019 m. gruodis 
N.Bisikirskienė 
R. Stabingis 
N.Bisikirskienė 
A. Jusienė 
2 pusmetis 
V.Mekionytė 
1 pusmetis 
V.Mekionytė 
2 pusmetis 
V.Mekionytė 

VIII STEAM 
karjeros veikla 

,,Profesijų diena“  

 

                                                        PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJA                                            1 priedas 
STEAM INTEGRUOJAMOS DALYKŲ TEMOS 

 
Eil. 
Nr. 

Klasė Tema Integruojami 
dalykai 

Mokytojai 
(v. pavardė) 

Metai 
/mėnuo 

1.  2 Linksmosios spalvos 
 

Dailė D. Acuvienė,  
A. Jusienė 

2019 spalio 
mėn. 

2.  8 Greičio apskaičiavimo 
100 m rungtyje 

Fizika ir fizinis 
ugdymas 

V. Mekionytė,  
S. Šimanskas 

2019 m.  
spalio mėn. 



 

 
 

3.  1-2 Šokio pasaka Muzika, fizinis 
ugdymas 

D. Acuvienė,  
R. Kandrotienė 

2019 m. 
lapkričio 
mėn. 

4.  2 Žaisliukas Technologijos, 
dailė 

D. Acuvienė, 
tautodailininkė  
L. Butkienė 

2019 m.  
gruodžio 
mėn. 

5.  7 „Mano mokykla“ Informatika, rusų 
kalba 

L.Arbačiauskienė, 
G.Strazdaitė 

2019 
gruodžio 
mėn.  

6.  4 Kaip gimsta garsas? Pasaulio 
pažinimas ir fizika 

R. Bubnienė, 
V. Mekionytė 

2020 m. 
mėn. 

7.  7 „Mano diena“ Dailė, rusų kalba A.Jusienė, G.Strazdaitė 2020 m. 
sausio mėn. 

8.  2,3 Viktorina ,,Moki žodį - 
žinai kelią“ 

Lietuvių k. 
pasaulio 
pažinimas 

D. Acuvienė,  
Ž. Valatkienė 
 

2020 m.  
sausio mėn. 
 

9.  2 Pelenai Tikyba ir pasaulio 
pažinimas 

D. Acuvienė,  
I. Skulščienė 

2020 m. 
vasario mėn.  

10.  2 Vaikų velykėlės  Tikyba, lietuvių 
k., technologijos 

D. Acuvienė 
I. Skulščienė 

2020 m. 
vasario mėn. 

11.  4 Floristikos darbai 
 

Dailė ir 
technologijos 

R. Bubnienė, 
tautodailininkė  
L. Butkienė 

2020 m. 
vasario mėn. 

12.  4 Pasaulio religijos Pasaulio 
pažinimas, tikyba 

R. Bubnienė,  
I Skulščienė 

2020 m.kovo 
mėn. 

13.  3 Aš – ant podiumo 
Madų šou 

Technologijos,  
anglų kalba 

Ž. Valatkienė,  
J. Stačiokaitė 

2020 m. 
kovo mėn. 

14.  3 Susitaikymo svarba Tikyba, pasaulio 
pažinimas  

Ž. Valatkienė, 
I. Skulščienė 

2020 m. 
kovo mėn. 

15.  3 Vaikų Velykėlės su 
„Zuikučiais“ 

Muzika, dailė ir 
technologijos 

JG ikimokyklinio 
ugd.sk. 

2020 m.  
balandžio 
mėn. 

16.  4 Velykų belaukiant 
 

Lietuvių kalba, 
muzika, dorinis 
ugdymas (tikyba) 

R. Kandrotienė,  
tautodailininkė  
L. Butkienė 

2020 
balandžio 
mėn. 

17.  6 Poetinis Lietuvos 
kraštovaizdis Maironio 
eilėraščiuose. 
 

Lietuvių kalba ir 
literatūra - dailė 

N.Kuliešienė, A.Jusienė 2020 
balandžio 
mėn. 

18.  9 „Mada“ Technologijos,  
rusų kalba, dailė 

 N.Bisikirskienė, 
G.Strazdaitė 
A.Jusienė 

2020 m.  
balandžio 
mėn. 

19.  II ,,Energija‘‘ Geografija fizika 
ir fizinios 
ugdymas  

L. Grigaliūnienė,  
V. Mekionytė, 
 S. Šimanskas 

2020 
balandžio 
mėn. 



 

 
 

20.  8 Greičio apskaičiavimo 
100 m rungtyje 

Fizika ir fizinis 
ugdymas 

V. Mekionytė,  
S. Šimanskas 

2020 
gegužės 
mėn. 

21.  I Sveiki atvykę į Trakus Lietuvių k., 
istorija, 
matematika 

Z.Zencevičienė, 
N.Aleškevičienė, 
D.Krūvelienė 

2020 
gegužės 
mėn. 

22.  6 „Mano pomėgiai“ Informatika, rusų 
kalba 

L.Arbačiauskienė, 
G.Strazdaitė 
 

2020 birželis 

23.  9 „Mano namas, butas“ Dailė, rusų kalba A.Jusienė, G.Strazdaitė 2020 birželis 
 
Planas peržiūrimas ir koreguojamas kas trys mėnesiai. 

 

STEAM komandos vadovė                                                                                                Vilma Mekionytė 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M  

 
Tikslas: Siekti vaiko gerovės, vykdyti ankstyvosios prevencijos programas, ugdyti mokinių socialinius 
įgūdžius, teikti reikalingas socialinių paslaugas, sudarant prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai 

 
Uždaviniai: 

• Teikti individualią ir grupinę socialinę pagalbą, vykdyti prevencinį darbą. 
• Aiškintis mokinių netinkamo elgesio priežastis, koreguoti netinkamą elgesį. 
• Konsultuoti šeimas, turinčias socialinių problemų. 
• Rūpintis SUP turinčiais mokiniais, padėti jiems adaptuotis gimnazijoje 
• Bendradarbiauti su valstybinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. 
• Dalyvauti projektinėje bei tiriamojoje veikloje. 
• Bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, 

dirbančiais gimnazijoje, sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant 
efektyvių pagalbos būdų 

 
Pagrindinės darbo kryptys: 

• Individualus darbas su mokiniais. 
• Darbas su mokinio šeima. 
• Grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas. 
• Tarpinstitucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas. 
• Prevencinės veiklos organizavimas. 

 
SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO GRAFIKAS 2019-2020 MOKSLO METAIS: 

 
 Rasa Valatkaitė Dalia Mazuronienė Pietų pertrauka 

Pirmadienis 8.00-12.00 
12.30-16.30 

7.00-8.00 
16.30-17.00 

12-12.30 

Antradienis 8.00-12.00 
12.30-16.30 

7.00-8.00 
16.30-17.00 

12-12.30 

Trečiadienis 8.00-12.00 
12.30-13.30 

7.00-8.00 
16.30-17.00 

12-12.30 

Ketvirtadienis 8.00-12.00 
12.30-16.30 

7.00-8.00 
16.30-17.12 

12-12.30 

Penktadienis 8.00-12.00 
12.30-15.30 

7.00-8.00 12-12.30 

VEIKLOS KRYPTYS 
1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė 

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 
1.1. Nemokamo maitinimo dokumentų tvarkymas 
1.2. Pavėžėjimo dokumentų tvarkymas 

Visus metus 
Visus metus 



 

 
 

1.3. Gautų dokumentų tvarkymas, siunčiamų dokumentų rengimas.  Visus metus 
2. Individualus darbas su mokiniais 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

2.1. Pokalbiai su į pamokas vėluojančiais vaikais, pamokų nelankančiais 
mokiniais. 

2.2. Pokalbiai su naujais atvykusiais mokiniais  
2.3. Pokalbiai su netinkamai besielgiančiais mokiniais. 
2.4. Socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimai. 
2.5. Gyvenimiškų įgūdžių užsiėmimai SUP turintiems vaikams 
2.6. Problemų sprendimas. 
2.7. Užsiėmimai karjeros ugdymui. 

Visus metus 
 
Pagal poreikį 
Pagal poreikį 
Pagal poreikį 
Visus metus 
Pagal poreikį 
Pagal poreikį 

3. Pagalba moksleivių tėvams, globėjams, rūpintojams 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

3.1. Darbas su mokinio šeima ar jo atstovavimas pagal įstatymą – pagalba 
sprendžiant  problemas. 

3.2. Individualios konsultacijos 
3.3. Darbas su SUP turinčiais mokinių tėvais 

            3.4 Pranešimas moksleivių tėvams „Vaikų teigiamo elgesio skatinimas“ 
 

Visus metus 
 
Visus metus 
Visus metus 
tėvų 
susirinkimo 
metu 

4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 
           4.1.Konsultacijos dėl mokinių, turinčių elgesio problemų, elgesio koregavimo. 
           4.2. Dalyvavimas toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų ir klasės auklėtojo pasitarimuose 
(rezultatų stebėsena  ir problemų sprendimas) 
           4.3.Dalyvavimas pamokose, teikiant pagalbą mokiniui bei mokinių adaptacijos 
laikotarpiu. 
           4.4.Dalyvavimas renginiuose 

Pagal poreikį 
Visus mokslo 
metus 
 
Pagal poreikį 
 
Pagal poreikį 

5. Užimtumo organizavimas, prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 
5.1. Gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas  
 
5.2. Mokinių adaptacijos užsiėmimai: 
      5.2.1. ,,Saugus pirmokas. Kuriame taisykles”. (1 klasė). 
      5.2.2. ,,Kaip jaučiuosi 5-oje klasėje?” 
      5.2.3. Ar jaučiuosi saugus? (5 klasė). 
5.3.Ugdymo karjerai užsiėmimai. 
 
 
 
5.4. Renginiai: 

5.4.1. „Tolerancijos diena“ 
5.4.2. Prevenciniai užsiėmimai alkoholio vartojimo ir rūkymo  prevencija. 
 
 
 
5.4.3. Protų mūšis „AIDS geriau žinoti“ AIDS dienai paminėti 

Pagal poreikį 
kl. valandėlių 
metu 
2019-09, 10 
2019-09 
2019-10 
Pagal poreikį 
klasės 
valandėlių 
metu 
 
2019-11-16 
Pagal poreikį 
klasės 
valandėlių 
metu 
2019-12-01 



 

 
 

5.4.4. „Valentino dienos šventė“ 5-8 kl. mokiniams  
5.4.5. Socialinės iniciatyvos projektas Savaitė „Be patyčių“. 

5.5. Stovyklos:  
      5.5.1. Vaikų socializacijos stovykla. 
5.6. Akcijos: 

5.6.1. Švarių rankų akcija   
5.6.3. „Draugo diena“ 
5.6.5. „Papuošk mokyklą kalėdine šventine puokšte“ 
5.6.6  „Ačiū“ diena 
5.6.7. „Darom“ 
5.6.8. Akcija „Iškeisk cigaretę į raketę“   

5.7. Projektai: 
5.7.1. Prevenciniai užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijai – OLWEUS programos 
įgyvendinimas 
5.7.2.Projektas 1-4 kl. mokiniams ,,Aš – tvarkingas mokinys“ 

        5.7.3. Priešmokyklinio ugdymo grupės programa „Kelias į mokyklą“  
       5.7.4.  Lankomumo prevencijos projektas „Pagauk pamoką“ 

2020-02-14 
2020-03 
 
2020-06 
 
2019-10 
2019-11-29 
2019-12 
2019-01-11 
2019-04 
2019-05 
 
Visus mokslo 
metus 
2019-10 
2020-05 
Visus mokslo 
metus 

6. Tiriamoji veikla 
          Darbo formos ir būdai:                                                                    Laikotarpis        
          6.1. Tyrimas „1 klasės mokinių adaptacija“  
          6.2. Tyrimas „5 klasės mokinių adaptacija“  

2019-10 
2019-10 

7. Šviečiamoji metodinė veikla 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 
          7.1.Dalyvavimas konferencijose, seminaruose. 
          7.2.Dalyvavimas  rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje 
         7.3.Socialinės pedagoginės, psichologinės literatūros studijavimas, susipažinimas su 
naujais teisės aktais 
         7.4.Stendiniai pranešimai 

Visus mokslo 
metus 
 

8. Darbas komisijose, grupėse, komandose 
           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 
         8.1.Vaiko gerovės komisijoje. mokslo metus 
9. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas 
          Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

   9.1 Bendradarbiavimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriaus specialistais, Prienų rajono savivaldybės administracijos VTAT specialistais, 
Prienų  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais, 
Prienų r. PK, medicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Jiezno seniūnija, 
Jiezno Vaikų dienos centru. 

   9.2. Socialinių partnerių paieška projektų  įgyvendinimui, renginių organizavimui. 

Visus mokslo 
metus 
 

PASTABA: Socialinė pedagogė turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie pakeitimus iš anksto 
informuoja gimnazijos administraciją. 

 

Socialinės pedagogės                                                                              Dalia Mazuronienė ir Rasa Valatkaitė     
 
 
                                                                                                



 

 
 

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                    2019–2020 m. m. veiklos plano 
                    priedas Nr. 16 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M  

 
    Tikslas:         

Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų   ugdymosi poreikių,           

turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.  Padėti įgyti naujų žinių bei  tobulinti   

komunikacines kompetencijas. 

 

Uždaviniai:  
• Nustatyti mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimus ir juos tenkinti; 
• Sudaryti  palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones ir būdus; 
• Dirbti individualiai ir grupėmis su kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčiais vaikais; 
• Dalyvauti mokyklos VGK posėdžiuose; 
• Teikti mokytojams rekomendacijas; 
• Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, kitais švietimo pagalbos 

mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi sunkumus, pasiekimus. 
 

Veiklos 
kryptys 

Priemonės Laikas Atsakingas 

Tiesioginis 
darbas su 
mokiniais  

• mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
pradinis/pakartotinis vertinimas, žinių, mokėjimų, 
įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikmens ugdymo 
programoms nustatymas; 

•  individualios, pogrupinės ar grupinės pratybos; 

Esant 
poreikiui 
Pagal 
sudarytą 
tvarkaraštį 

R.Plentienė 
 
 
 

Darbas su 
dokumentais  

• 2019 – 2020 metų veiklos plano sudarymas; 
• Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

sąrašo sutikslinimas; 
• Logopedinių pratybų tvarkaraščio rengimas; 
• Logopedinių pratybų programų ruošimas; 
• Naujai įtrauktų į sąrašus mokinių dokumentų 

pildymas; 
• Logopedo dienyno pildymas; 
• Aprašų apie pasiekimus parengimas; 
• Dokumentų ruošimas – pirminiam, pakartotiniam 

vertinimui. 
• Ataskaitų rengimas. 

Rugsėjis 
Rugpjūtis - 
Rugsėjis 
 
Visus mokslo 
metus 
 

R.Plentienė 

Bendradarbia-
vimas  

• pedagogų konsultavimas  Esant 
poreikiui 

R.Plentienė 
 



 

 
 

• rekomendacijų teikimas pedagogams dėl 
konkretaus mokinio, ugdymo metodų; 

• bendradarbiavimas su kitais gimnazijos 
specialistais; 

• tėvų/globėjų  konsultavimas pagalbos teikimo 
klausimais; 

• tėvų/globėjų  informavimas apie ugdymosi 
pasiekimus; 

• mokyklos bendruomenės informavimas apie 
specialiojo ugdymo naujoves. 

Visus mokslo 
metus 
 
 

 
 

Metodinė ir 
kita veikla  

• dalyvavimas Prienų rajono specialiųjų pedagogų – 
logopedų metodinės grupės pasitarimuose; 

• dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje; 
• rekomendacijų parengimas; 
• dalyvavimas profesinio tobulinimo seminaruose, 

konferencijose, konkursuose ir kt. 
 

Pagal 
numatytą 
planą 
Visus mokslo 
metus 
Esant 
galimybei 

R.Plentienė 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logopedė                                                                                                                      Ramunė Plentienė 

 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  
                    2019–2020 m. m. veiklos plano 
                    priedas Nr. 17 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  
SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ  

VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M.M  
 
Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 

padedant  įgyti bei  tobulinti  kompetencijas. 

Uždaviniai:  
● Nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti. 

● Teikti mokytojams rekomendacijas rengiant pritaikytas/individualizuotas programas. 

● Sudaryti palankias ugdymosi sąlygas, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

● Bendradarbiauti su ugdymo proceso dalyviais: klasių ir dalykų mokytojais, kitais švietimo pagalbos 

mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi sunkumus, pasiekimus. 

Veiklos 
kryptys 

Priemonės Laikas 

Tiesioginis 
darbas su 
mokiniais  

● mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 
pradinis/pakartotinis vertinimas, žinių, mokėjimų, įgūdžių, 
gebėjimų lygio ir jų atitikmens ugdymo programoms nustatymas; 

● specialiosios pedagoginės  pagalbos teikimas specialiųjų ugdymosi 
poreikių turintiems mokiniams, įsisavinant ugdymo turinį, lavinant 
jų sutrikusias funkcijas, vedant individualias ir pogrupines 
pratybas. 

Esant poreikiui 
 
 
Pagal sudarytą 
tvarkaraštį 

Darbas su 
dokumentais  

● 2019 – 2020 metų veiklos plano sudarymas; 
● specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašų 

sutikslinimas; 
● specialiųjų pratybų tvarkaraščio rengimas; 
● specialiojo pedagogo dienyno pildymas; 
● metinės veiklos ataskaitos rengimas. 

Rugsėjis 
Rugsėjis 
Visus mokslo 
metus 
Birželis 

Bendradarbia-
vimas  

● pedagogų konsultavimas dėl pritaikytų/individualizuotų programų 
sudarymo, korekcinių tikslų numatymo klausimais; 

● rekomendacijų teikimas pedagogams dėl konkretaus specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčio mokinio, ugdymo metodų; 

● bendradarbiavimas su gimnazijos socialine pedagoge, psichologe, 
visuomenės sveikatos specialiste; 

● tėvų/globėjų  konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos 
teikimo klausimais; 

● tėvų/globėjų  informavimas apie ugdymosi pasiekimus; 
● mokyklos bendruomenės informavimas apie specialiojo ugdymo 

naujoves. 

Esant poreikiui 
 
Esant poreikiui 
 
Visus mokslo 
metus 
Esant poreikiui 
 
Visus mokslo 
metus 
Esant poreikiui 



 

 
 

Metodinė ir 
kita veikla  

● dalyvavimas Prienų rajono specialiųjų pedagogų metodinės grupės 
pasitarimuose; 

● dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje; 
● rekomendacijų parengimas darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčiu vaiku priešmokyklinio ugdymo grupėje; 
● dalyvavimas profesinio tobulinimo seminaruose, konferencijose ir 

kt. 
 

Pagal 
numatytą 
planą 
Nuolat 
Visus mokslo 
metus 
Esant 
galimybei 

 

 

Specialioji pedagogė                                                                                                           Gina Liukaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m. m. veiklos plano 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SPORTINĖS VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M.  
 

Data  Varžybų pavadinimas Dalyviai Atsakingi  
 LENGVOJI ATLETIKA   

04 mėn. Dalyvavimas rajoninėse mokinių 
pavasario kroso estafečių varžybose. 

Mokyklos 
rinktinė 

Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

05 mėn. Dalyvavimas rajoninėse lengvosios 
atletikos keturkovės varžybose ir atskirų 
rungčių varžybose. 

Mokyklos 
rinktinė 

Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

 KREPŠINIS   
09 mėn. Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo taurei 

laimėti. 
Mokyklos 
rinktinė 

Saulius Šimanskas  
 Jiezno klebonas 

03 mėn. Tarpklasinės varžybos. 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

01 mėn. Sportinės varžybos, skirtos Laisvės 
gynėjų dienai  paminėti. 

5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

02 mėn. Baudų ir tritaškių mėtymo konkursas, 
skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai paminėti. 

5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

03 mėn. Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos 
Valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti ir Jiezno seniūno taurei 
laimėti. 

Mokyklos 
rinktinė 

Saulius Šimanskas  
Jiezno seniūnas 

2019 – 10  
2020 - 04  

Draugiškos rungtynės su mokyklomis – 
socialiniais partneriais.  

Mokyklos 
rinktinė 

Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

 FUTBOLAS   
10 mėn. Tarpklasinės futbolo varžybos. 5-6 kl. 7-8 kl. I – 

IV kl. 
Fizinio aktyvumo 

mokytojai  
11 mėn. Dalyvavimas rajoninėse salės futbolo 

varžybose. 
6 – 7 klasės Fizinio aktyvumo 

mokytojai 
04-05 
mėn. 

Futbolo varžybos „Golas-2020“.  Mokyklos 
rinktinė 

Saulius Šimanskas 

02 mėn.  Salės futbolo varžybos Vasario 16 – ajai 
paminėti. 

Mokyklos 
rinktinė 

Saulius Šimanskas 
Jiezno seniūnas 

05 mėn. Draugiškos rungtynės su mokyklomis – 
socialiniais partneriais.  

Mokyklos 
rinktinė 

Saulius Šimanskas 

 KVADRATAS   
12 mėn. Tarpklasinės varžybos. 5 - 7 kl. Fizinio aktyvumo 

mokytojai 
11 mėn. Dalyvavimas rajoninėse kvadrato 

varžybose. 
5 – 6 kl. 

mokyklos rinktinė 
Fizinio aktyvumo 

mokytojai 



 

 
 

11 mėn. Dalyvavimas pradinių klasių rajoninėse 
varžybose. 

3 – 4 kl. 
mokyklos rinktinė 

3 -4 klasių mokytojos 

 IRKLAVIMAS   
10 mėn. Dalyvavimas Mokytojų dienos irklavimo 

regatoje. 
Mokyklos 
rinktinė   

Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

 TINKLINIS   
12 mėn. Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 

seniūno taurei laimėti. 
Tėvai, mokiniai, 

mokytojai 
Fizinio aktyvumo 
mokytojai, Jiezno 

seniūnas 
12 mėn. Tarpklasinės tinklinio varžybos. 7 – IV kl. Fizinio aktyvumo 

mokytojai  
04 mėn. Dalyvavimas rajoninėse mišrių komandų 

tinklinio varžybose. 
Mokyklos 
rinktinė   

Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

06 mėn. Parko tinklinio varžybos Joninių taurei 
laimėti. 

Jiezno seniūnijos 
bendruomenė 

Saulius Šimanskas  
Jiezno seniūnas 

 Netradicinis fizinis aktyvumas   
01 mėn. Tarpklasinės smiginio varžybos. 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 

mokytojai 
01 mėn. Konkolų varžybos Jiezno seniūnijos 

bendruomenė 
Fizinio aktyvumo 
mokytojai, Jiezno 

seniūnas 
 RENGINIAI   

02 mėn. Žiemos šventė 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

06 mėn. Sporto šventė. 5 – IV kl. Fizinio aktyvumo 
mokytojai 

 

Planą rengė:  mokytojas metodininkas                                Saulius Šimanskas 

              vyr. mokytoja                                                        Laimutė Grigaliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m. m. veiklos plano 
priedas Nr. 19 

 
PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M.  

 
Tikslas – Karjeros sėkmė – tai ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimas derinti darbą,    laisvalaikį, 
asmeninį gyvenimą. 

Uždaviniai: 1. Padėti mokiniams suvokti realias jų galimybes, renkantis tolimesnį gyvenimo kelią. 

                   2. Tarpininkauti pasirinkant bei planuojant būsimą profesinę veiklą. 

                   3. Ieškoti galimybių „pasimatuoti“  svajojamą profesiją. 

Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1. Individualios, grupinės konsultacijos. Testai 
savęs, savo galimybių pažinimui. 

Visus mokslo metus 
(pagal mokinių 

poreikius) 

Gimnazijos psichologė 
E. Tiščenkienė 

2. Integracija į mokomuosius dalykus (ypač etika ir 
technologijos). 
Pagal parengtą integruojamų dalykų planą. 

2019-2020m.m. Dalykų mokytojai 
A.Lisauskienė 

N. Bisikirskienė 
R. Stabingis 

3. Informacijos paieška internetinėse svetainėse apie 
UK  naujoves, organizuojamus renginius, 
stovyklas, mokyklas, susitikimus, seminarus... ir 
sklaida gimnazijos svetainėje, facebook-e, 
bibliotekoje, IIa. stende. 

2019-2020 m.m. Administracija 
Bibliotekos vedėja 
UK koordinatorė 

4. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais 
gimnazijoje. 

2019-2020 m.m. Klasių auklėtojai 
Karjeros koordinatorė 

5. Dalyvavimas resp. renginiuose:  
• „ Nacionalinė karjeros savaitė“ 
• „Mokymasis. Studijos. Karjera 2020“ 

Litexpo parodų rūmuose 
• Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse 

„Šok į tėvų klumpes“ 
• Atvirų durų renginiai kitose mokymo 

įstaigose. 

 
2019-11/18-22 

2020-02- 
 
 

2019-2020m.m. 

Karjeros koordinatorė 
Klasių auklėtojai 

 
 
 

Klasių auklėtojai, tėvai 

6. Mokinių profesinis veiklinimas.  
Įmonių, įstaigų, organizacijų paieška. 

2019-2020m.m. Karjeros koordinatorė 
Gimnazijos 

administracija 
7.  Informacinių veiklinimo vizitų, mokinių išvykų į 

kitas mokymo įstaigas, organizacijas 
organizavimas, tarpininkavimas tarp mokyklos ir 
įmonių atstovų. 

2019-2020m.m. Karjeros koordinatorė 
Klasių vadovai 



 

 
 

8. Pokalbiai klasių valandėlių metu „Noriu. Galiu. 
Reikia“. 

2019-2020 m.m. Klasių auklėtojai 

9. UK diena/savaitė gimnazijoje – susitikimai su 
buvusiais mokyklos auklėtiniais “Sėkmės 
istorijos“. 

2020m birželio mėn. Karjeros koordinatorė 
Klasių auklėtojai 

10 Karjeros planų rengimas 2019-2020 m.m. Karjeros koordinatorė 
Klasių auklėtojai 

Gimnazijos psichologė 
11.  Protų mūšis UK tema gimnazijos bibliotekoje 2019-2020 m.m. Bibliotekininkė  

V. Rūdienė 
12. Žinučių, nuotraukų apie išvykas, renginius 

rašymas ir talpinimas gimnazijos internetinėje 
svetainėje, Prienų r. spaudoje 

2019-2020 m.m. Gimnazijos 
bendruomenė 

13. UK veiklos socialinėje plotmėje 2019-2020 m.m. Soc. pedagogė 
R. Valatkaitė 

14. UK veiklos, ugdymo įstaigos spec. poreikių 
turintiems mokiniams 

2019-2020 m.m. Spec. pedagogė 
G. Liukaitienė 

 

Jiezno gimnazijos UK koordinatorė                                                                 N. Černevičiūtė 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  
2019–2020 m. m. veiklos plano 
priedas Nr. 20 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PROJEKTO „SVEIKATIADA“ VEIKLOS PLANAS 2019–2020 M. M.  
 

TIKSLAS – formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius. 

UŽDAVINIAI:  

• Per pamokas, kitą veiklą ugdyti supratimą apie sveiką mitybą. 
• Įvairiomis formomis skatinti fizinį aktyvumą. 
• Organizuoti įvairias mankštas, šokius. 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Dalyviai Data Atsakingas 
 

1. ,,Sveikatiados“ iššūkis – nė vienos ilgosios 
pertraukos be žaidimo ,,Klasė“! 

1 – 4 kl. Rugsėjo  
9-13 d. 

R.Kandrotienė 

2. ,,Sveikatiados“ žygis į Jundeliškes 1 – 4 kl. 
vaikai ir tėvai 

Rugsėjis 18 R.Kandrotienė 

3. ,,Sveikatiados“ rudens fiesta 1 – 4 kl. 
vaikai ir tėvai 

Rugsėjo 26 R.Kandrotienė 
D.Acuvienė 

4. Maisto detektyvai (grūdiniai produktai, vaisių 
ir daržovių iššūkis) 

1 – 4 kl. 
vaikai ir tėvai 

Spalis 25 R.Kandrotienė 

5. ,,Sveikatiados“ rekordas – ,,Sėdžiu ant 
išsivaizduojamos kėdės“ 
Paskaita vaikams ,,Taisyklinga kūno padėtis“ 

1 – 12 kl. 
vaikai ir tėvai 

Lapkritis R.Kandrotienė 

6. Pamoka stovint 1 – 4 kl. Sausis  R.Kandrotienė 
7. Renkuosi sveikus užkandžius 1 – 4 kl. Vasaris 3–7 d  
8. Vandens iššūkis – keičiu saldžius gėrimus į 

vandenį“ 
Paskaita ,,Vanduo – gyvybės šaltinis“ 

 1 – 4 kl. Kovas  R.Kandrotienė 

9. ,,Sveikatiados“ iššūkis – pieno ,,tūsas“! 1 kl. Balandis 12 R.Kandrotienė 
10. ,,Sveikatiados“ ambasadorių baigiamasis 

renginys 
 Birželis R.Kandrotienė 

 
 

Rengė                                                                                                    R. Kandrotienė 

 

 


	Uždaviniai:
	Tikslas – Karjeros sėkmė – tai ne tik profesiniai pasiekimai, bet ir gebėjimas derinti darbą,    laisvalaikį, asmeninį gyvenimą.

