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                                                                                                                        PATVIRTINTA 

          Direktoriaus 

          2021 m. rugpjūčio 31 d. 

          įsakymu Nr. (1.3.)-V1-133 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I.BENDROJI DALIS  

 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021–2022 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. sa-

vivaldybės 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 2020-2021 m.m. veiklos planu (patvirtintas Prienų r. Jiezno gimnazi-

jos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-138). 

4. Prienų r. Jiezno gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021–2022 m.m. veiklos planą rengė darbo grupė (2021 m. gegužės 

21 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3)-V1-83 „Dėl darbo grupės sudarymo Jiezno gimnazijos 2021–2022 

m.m. veiklos planui rengti“): 

Neringa Zujienė, direktorė – grupės pirmininkė; 

Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė; 

Janina Bartusevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė – narė; 

Ramutė Bubnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė; 

Birutė Dičkuvienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė – narė;  

Nijolė Černevičiūtė, rusų kalbos vyr. mokytoja – narė; 

Dovilė Kimbirauskienė, tėvų komiteto atstovė – narė; 

Zita Valatkevičienė, tėvų komiteto atstovė – narė; 

Deimantė Paulauskaitė, 7 klasės mokinė, mokinių parlamento atstovas – narys; 

Justina Sutkutė, gimnazijos I 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) 2020–2021 mokslo metus pradėjo turėdama 222 ugdyti-

nius. Ugdytinių skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis šiek tiek pasikeitė: 171 mokinys (12 klasių 

komplektų), 14 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo grupė),  ir 39 Ikimo-

kyklinio ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (3 grupės). Džiugu, kad tai pirmieji metai po 

keleto metų, kai Gimnazijoje ugdytinių skaičius nesumažėjo. 1 paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis ug-

dytinių skaičius gruodžio 31 d. duomenimis. 

 

1 pav. Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus palyginimas pagal metus 

2020 m. Gimnazijoje mokėsi 1 mokinė iš Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro. Nemažai 

daliai (skirta 74) ugdytinių (40 proc.) skiriamas nemokamas maitinimas (2016–2017 m.m. buvo skirta 

80 (31,5%) mokinių, 2017–2018 m.m. – 60 (28,7%), 2018–2019 m.m. – 67 (32,06%), 2019–2020 m.m.– 

57 (31,32%) mokinių). Nežymiai didėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (2020–2021 m. m.– 

12,28 proc.; 2019–2020 m. m. šie mokiniai sudarė 9,04 proc., o 2018–2019 m. m. – 10,88 proc. mokinių): 

pagal pritaikytas programas gimnazijoje mokosi 17 mokinių, pagal individualizuotas programas – 4 mo-

kiniai. Lyginant su ankstesniais mokslo metais, išlieka panašus mokykliniu autobusu vežamų mokinių 

skaičius– 83 (2019 m. buvo pavežami 85 ugdytiniai; 2018 m. – 83 ugdytiniai, 2017 m. – 92 ugdytiniai, 

2016 m. – 111 ugdytinių). Gimnazijoje veikia 1 pailgintos mokymosi dienos grupė (ją lanko 51 pradinių 

klasių mokinys). Daugiau mokinių grupę lanko penktadieniais, kuomet  nėra galimybės lankyti Dienos 

centro Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centre. Dirba 54 darbuotojai (4 mažiau nei prieš metus), iš 
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kurių 32 mokytojai, 3 pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. 

buhalterė bei 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 53,83 etato (vidutiniškai po 

0,99 etato vienam darbuotojui): apskaičiuota 20,03 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) ir 2019–2020 m. m. (2019-09-10) atlikto plačiojo įsivertinimo duomenis. Galima pastebėti, kad visos 

sritys vertinamos geriau nei prieš metus. Išanalizavę duomenis pagal 4 sritis, matome, kad prieš metus 

stipriausiai įvertintos srities matavimas 3. Ugdymo(-si) aplinkos kasmet šiek tiek stiprėja: 2017 m. – 

62%, 2018 m. – 83,3%, 2019 m. – 88,9%. Panašūs yra ir dar dviejų sričių vertinimai: 1.Rezultatai (2017 

m. – 78%, 2018 m. –79,7%, 2019 m. – 88,36%), 4. Lyderystė ir vadyba – 88,1% (2019 m.). Labai ne-

dideliu skirtumu silpniausia liko  sritis – 2. Ugdymas(is) ir mokinių patirtys – 87,46%. 

Aukščiausiai vertinami rodikliai:  3.1.2. Pastatas ir jo aplinka,  4.1.3. Mokyklos savivalda (prieš 

metus buvo vienas silpniausių rodiklių), 4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas, 1.2.2. Mokyklos pasie-

kimai ir pažanga ir 2.2.2 Ugdymo(si) organizavimas.  

Žemiausios rodiklių vertės  – 2.3.1. Mokymasis (vertė – 3 ), 2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai 

(vertė – 3,2),   4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais (vertė – 3,2),   3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje 

(vertė – 3), 4.2.1. Veikimas kartu (vertė – 3). Visų rodiklių vertinimas  yra pateikiamas 1 lentelėje, pra-

dedant nuo stipriausiai įvertinto rodiklio ir baigiant silpniausiu. 

1 lentelė. Veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių vertės. 

Veiklos sritis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

Pastatas ir jo aplinka (3.1.2.) 47% 46% 6% 0% 

Mokyklos savivalda (4.1.3.) 26% 66% 7% 0% 

Nuolatinis profesinis tobulėjimas (4.3.2.) 36% 56% 6% 1% 

Mokyklos pasiekimai ir pažanga (1.2.2.) 25% 66% 9% 0% 

Ugdymo(si) organizavimas (2.2.2.) 34% 56% 9% 1% 

Įranga ir priemonės (3.1.1.) 24% 66% 8% 2% 

Ugdymo(si) tikslai (2.1.1.) 22% 68% 8% 2% 

Vertinimas ugdymui (2.4.1.) 38% 52% 10% 0% 

Perspektyva ir bendruomenės susitarimai (4.1.1.) 29% 61% 10% 0% 

Mokymasis ne mokykloje (3.2.1.) 36% 53% 11% 0% 

Mokyklos tinklaveika (4.2.3.) 35% 53% 12% 0% 
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Kompetencija (4.3.1.) 27% 61% 12% 0% 

Mokinio pasiekimai ir pažanga (1.2.1.) 19% 69% 12% 0% 

Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas (2.2.1.) 26% 61% 13% 0% 

Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.) 25% 62% 13% 0% 

Orientavimasis į mokinių poreikius (2.1.3.) 41% 45% 13% 1% 

Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) 39% 47% 14% 0% 

Lyderystė (4.1.2.) 28% 56% 15% 0% 

Asmenybės tapsmas (1.1.1.) 25% 60% 15% 0% 

Mokinių įsivertinimas (2.4.2.) 25% 60% 15% 0% 

Mokymasis (2.3.1.) 16% 69% 15% 0% 

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai  (2.1.2.) 33% 50% 16% 0% 

Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2.) 22% 62% 15% 1% 

Mokymasis virtualioje aplinkoje (3.2.2.) 24% 59% 17% 0% 

Veikimas kartu (4.2.1.) 17% 66% 17% 0% 

  

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

telė) 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. Pagalba mokiniui (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius) 58% 36% 6% 0% 

2. Estetiškumas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 52% 45% 3% 0% 

3. Vertinimo kriterijų aiškumas (2.4.1. Vertinimas ugdymui) 42% 55% 3% 0% 

4. Edukacinės išvykos (3.2.1. Mokymasis ne mokykloje) 45% 48% 6% 0% 

5. Vertinimo įvairovė (2.4.1. Vertinimas ugdymui) 42% 48% 9% 0% 

6. Atskaitomybė (1.2.2. Mokyklos pasiekimai ir pažanga)  36% 58% 6% 0% 

7. Planų naudingumas (2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai) 36% 55% 9% 0% 

8. Tikėjimas mokinio galiomis (2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatini-

mas) 

33% 64% 3% 0% 

9. Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas (2.2.2. Ugdymo(si) 

organizavimas) 

36% 55% 9% 0% 

10. Įvairovė (2.2.2. Ugdymo(si) organizavimas) 42% 45% 12% 0% 
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11. Ergonomiškumas (3.1.2. Pastatas ir jo aplinka) 42% 48% 9% 0% 

12. Mokinių darbų demonstravimas (3.1.3. Aplinkų bendrakūra) 39% 52% 9% 0% 

13. Vizijos bendrumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai) 35% 55% 10% 0% 

14. Veiklos kryptingumas (4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai) 34% 63% 3% 0% 

15. Atvirumas (4.2.3. Mokyklos tinklaveika) 41% 44% 16% 0% 

16. Reiklumas sau (4.3.2. Nuolatinis profesinis tobulėjimas) 42% 52% 3% 3% 

  

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

Raktinis žodis 4 lygis 3 lygis 2 lygis 1 lygis 

1. Kolegialus mokymasis (4.2.1. Veikimas kartu) 13% 66% 22% 0% 

2. Visybiškumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga) 16% 66% 19% 0% 

3. Į(si)traukimas (4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais) 24% 52% 21% 3% 

4. Mokymosi konstruktyvumas (2.3.1. Mokymasis) 18% 61% 21% 3% 

5. Optimalumas (1.2.1. Mokinio pasiekimai ir pažanga) 12% 76% 12% 0% 

6. Gabumų ir talentų ugdymas (2.1.3. Orientavimasis į mokinių poreikius) 31% 41% 25% 3% 

7. Savivaldumas mokantis (2.3.1. Mokymasis) 12% 76% 12% 0% 

8. Įvairiapusiškumas (3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje) 24% 55% 21% 0% 

9. Pasidalyta lyderystė (4.1.2. Lyderystė) 25% 53% 22% 0% 

 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo plačiojo įsivertinimo analizė 2020–2021 m. m. nebuvo 

atlikta, nes Gimnazijai dalyvaujant Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų 

bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-179-01-0001„Kokybės krepšelis“ daug analizuota 

ir ieškota rezultatų gerinimo priemonių pagrindinių dedamųjų. Problemos analizė buvo pradedama prob-

lemos, išreiškiančios neatitikimą tarp esamos ir pageidaujamos padėties, identifikavimu. Bendruomenės 

narių struktūruotose diskusijose buvo nutarta atlikti veiklos kokybės įsivertinimo rodiklio 1.1.1. Asme-

nybės tapsmas teminį vertinimą.   

Atlikę rodiklio 1.1.1. Asmenybės tapsmas giluminį vertinimą pagal raktinius žodžius, suformula-

vome šios srities veiklai tobulinti išvadas bei rekomendacijas (žr. 4 lentelėje). 
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4 lentelė. Rodiklio 1.1.1. Asmenybės tapsmas giluminio vertinimo rekomendacijos. 

Tobulinamą 

veiklą atitin-

kantis rodiklis 

Vertinamo 

rodiklio rak-

tinis žodis 

Duomenys 

 

Rekomendacijos 

1.1.1. Asmeny-

bės tapsmas       

      

Savivoka, sa-

vivertė 
 Parengtas Prienų r. Jiezno gimnazijos ga-

bių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ug-

dymo tvarkos aprašas (direktoriaus 2021 m. 

sausio 19 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-7); 

 83 proc. mokytojų padeda pažinti moki-

niams jų gabumus; 

 13,5 proc. 1-8, I-IV mokinių dalis laimi prizi-

nes vietas respublikiniuose ar rajoni-

niuose konkursuose ir olimpiadose; 

 52,5 proc. visų mokinių dalyvauja įvai-

riuose respublikiniuose ir rajoniniuose rengi-

niuose; 

 49 proc. stebėtų pamokų ugdoma mokinių as-

meninė kompetencija;  

 91 proc. mokinių valdo save stresinėse situa-

cijose, 85,8 proc. žino, kaip suvaldyti neigia-

mas emocijas;  

 79,2 proc. mokinių pasitiki savo gebė-

jimu spręsti problemas;  

 83,3 proc. mokinių iškilus problemai žino, su 

kuo pasikalbėti mokykloje;  

 90,4 proc. mokinių sulaukia pagalbos iš bend-

ruomenės narių; 

 25 proc.  mokinių atsparūs neigiamoms įta-

koms, 72 proc. mokinių neigiamos įtakos ne-

patyrė, 4 proc. –sunku atsisakyti;  

 68 proc. mokinių lanko sporto būrelius; 28 

proc. mokinių visada renkasi sveiką maistą, o 

60 proc. – kartais. 

1. 5-8 ir gimnazijos 

I-IV klasių moki-

niams bus pareng-

tas grupinių disku-

sijų temų sąrašas 

(ne mažiau kaip 5 

diskusijos per me-

tus) ir kiekvienas 

mokinys atstovaus 

savo klasei bent 

vienoje pagal aktu-

alumą pasirinktoje 

diskusijoje. 

2. Kiekviena klasė 

prisideda prie 

bendruomenės ap-

linkos kūrimo: ku-

ria ugdymosi prie-

monę ir dalijasi su 

kitais, prisideda 

prie refleksijos 

kambario įren-

gimo/apipavida-li-

nimo. Vykdyti kla-

sių socialinę rek-

lamą (viešinama 

veikla ir darbai vir-

tualiose ir realiose 

erdvėse).  

3. Vykdant akcijas, 

rinkti aktyviausiai 

dalyvavusias kla-

ses. 

4. Parengti karjeros 

ugdymo programą.  

5. Pritaikyti bent 

vieną praktiką iš 

tarptautinio pro-

jekto „Mokymuisi 

palanki aplinka: 

Socialumas  

      

 86,5 proc. mokinių gali  bendrauti ir dirbti su 

žmonėmis, kurių nuomonės skiriasi;  

 66,3 proc. mokinių prisiima atsakomybę ir rū-

pinasi vieni kitais;  

 87,8 proc. mokinių gerbia kitą asmenį ir yra 

geranoriški (stengiasi suprasti, ką kiti žmonės 

jaučia ir galvoja);  

 45 proc. mokinių prisideda prie bendruome-

nės aplinkos kūrimo. 

Gyvenimo 

planavimas 
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   Karjeros planus yra pasirengę 96,78 proc. I-

IV kl. mokinių;  

 individualius planus 2020 m. gruodį keitė 

5,13 proc. gimnazijos III-IV kl. mokinių 

(2019 m. - 37,5 proc., 2018 m. - 32 proc.); 

 83 proc. mokinių kartu su  klasių auklėtoju ir 

tėvais aptaria ugdymosi pasiekimus, pla-

nuoja pažangą;  

 iš 2019–2020 m.m. Gimnaziją baigusių abitu-

rientų 81 proc. tęsia mokymąsi ugdymo įstai-

gose;  

 83 proc. mokinių Gimnazijoje gauna informa-

cijos apie tolesnio mokymosi ir profesijos pa-

sirinkimo galimybes.  

nuo poreikio link 

poveikio“. 

      

3. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas.  

Prienų r. Jiezno gimnazijos strateginiu laikotarpiu siekiama 3 strateginių tikslų įgyvendinimo: 

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. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2019–2021 m. strateginio veiklos plano tarpinis rodiklių vertinimas 

buvo atliekamas 2021 m. sausio mėnesį. Tai atliko 10 darbo grupių, dirbusių pagal strateginius prioritetus 

(5 lentelė). Matavimo apibendrintos išvados pristatytos 2020 m. vasario 4 d. Mokytojų tarybos posėdyje.  

5 lentelė. 2019–2021 m. strateginiai prioritetai. 
 

Grupė Prioritetai Grupės sudėtis 

1 grupė A. Bendruomenės santykiai, keičiantys 

Gimnazijos vidaus gyvenimo kultūrą 

Ramunė Plentienė – vadovė 

Nariai: Vitalija Rūdienė, Saulius Šimanskas, Zita Zencevičienė  

2 grupė A. Mokinio ūgtis: savivaldaus, suasme-

ninto ugdymo diegimas 

Laimutė Grigaliūnienė – vadovė 

Nariai: Vilius Žiūkas, Birutė Dičkuvienė, Genovaitė Strazdaitė 

3 grupė B. Gabių ir talentingų mokinių ugdymosi 

reikmės 

Dalia Mazuronienė – vadovė  

Nariai: Nijolė Kuliešienė, Nijolė Aleškevičienė, Živilė Valatkienė 

4 grupė B. Socialinio emocinio ugdymo integravi-

mas 

Irena Skulščienė – vadovė  

Nariai: Sigitas Žalys, Antanas Romas Stabingis 

5 grupė C. Pageidaujamo elgesio skatinimas, tvar-

kos ir drausmės reikalavimų paveikumas 

Neringa Bisikirskienė – vadovė 

Nariai: Janina Bartusevičienė, Daiva Krūvelienė, Audronė Jusienė  

6 grupė C. Tėvų informavimo ir švietimo sistemos 

atnaujinimas 

Roma Kandrotienė – vadovė 

Nariai: Gina Liukaitienė, Justina Jonelienė. 

7 grupė C. Priemonių planas rezultatams gerinti: 

sistemos efektyvumo stebėsenos kūrimas 

Vilma Mekionytė – vadovė   

Nariai: Ramutė Bubnienė, Laimutė Daunorienė, Vita Jančiauskienė 
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8 grupė C. Įgalinanti mokytis fizinė aplinka ir tink-

laveika 

Danutė Acuvienė – vadovė 

Nariai: Lina Jankauskienė, Nijolė Černevičiūtė, Jolita Stačiokaitė 

9 grupė D. Kvalifikacijos tobulinimas socialinių ir 

emocinių kompetencijų ugdymo srityje 

Rasa Valatkaitė – vadovė  

Nariai: Daiva Grabauskienė, Alvyra Lisauskienė 

10 

grupė 

D. Veiksminga veikla įvairiose darbo gru-

pėse 

Laima Arbačiauskienė – vadovė  

Nariai: Aldona Talačkienė, Vilija Kasteckaja 

 

Tėvai Gimnaziją kai kuriais aspektais vertina palankiai, bet, lyginant su ankstesniais metais, kai 

kurių teiginių vertinimai prastėja: vertinimo verčių teiginius pateikiame 6 lentelėje (apklausos imtis – 

103 visiškai atsakyti klausimynai). 

6 lentelė. Tėvų apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo vidurkis 

2018 2019 2020 2021 

1. Mokytojai padeda mano vaikui pažinti jo gabumus (ankstes-

nių metų formuluotė: Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko sa-

vitumą (gabumus, polinkius) jį ugdant ir mokant) 

3,2 3,3 3,4 3,3 

2. Mokykloje mano vaikas yra skatinamas bendradarbiauti 

(ankstesnių metų formuluotė: Mokykloje mokytojai vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti vienas kitam) 

3,3 3,4 3,6 3,4 

3. Mano vaikui yra svarbu mokytis (ankstesnių metų formuluotė: 

Mokytojai padeda vaikams suprasti mokymosi svarbą gyvenime) 

3,3 3,4 3,5 3,5 

4. Mokykloje mano vaikas gauna suprantamą informaciją apie 

tolesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes (ankstes-

nių metų formuluotė: Mokykloje mano vaikas sužino apie toli-

mesnio mokymosi ir karjeros galimybes) 

3,2 3,3 3,4 3,1 

5. Į mokyklą mano vaikui eiti patinka (ankstesnių metų formu-

luotė: Į mokyklą mano vaikas eina su džiaugsmu) 

2,9 2,9 3,1 (visiškai 

sutinka 38%) 

3,3 (visiškai 

sutinka 48%) 

6. Per paskutinius 2 mėnesius mano vaikas iš kitų mokinių nesi-

tyčiojo 

3,3 3,4 3,5 3,5 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko mokykloje niekas 

nesityčiojo 

3,1 3,1 3,3 3,4 

8. Mokykloje atsižvelgiama į mano vaiko nuomonę (ankstesnių 

metų formuluotė: Mokykla skatina mokinius būti aktyviais mo-

kyklos gyvenimo kūrėjais) 

3,1 3,4 3,5 3,1 

9. Mano vaikas noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje so-

cialinėje ir visuomeninėje veikloje (ankstesnių metų formuluotė: 

Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vai-

kams yra įdomi ir prasminga) 

3,0 3,1 3,4 3,2 

10. Mano vaikas nebijo pamokose suklysti (ankstesnių metų for-

muluotė: Į mano vaiko klaidas per pamokas yra žiūrima, kaip į 

mokymosi galimybę) 

2,9 3,0 3,2 (visiškai 

sutinka 34%) 

3,1 (visiškai 

sutinka 31%) 

11. Per pamokas mano vaikas turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis (ankstesnių metų formuluotė: Mano vai-

kas gali pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus) 

2,5 2,8 2,9 (visiškai 

sutinka 36%) 

2,9 (visiškai 

sutinka 28%) 

12. Su mano vaiku aptariamos jo mokymosi sėkmės (ankstesnių 

metų formuluotė: Aš esu įtraukiamas į vaiko mokymosi sėkmių 

aptarimus) 

3,0 3,4 3,4 3,3 
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13. Mano vaikas kartu su mokytojais planuoja savo mokymąsi 

(tikslus, žingsnius jiems pasiekti) (ankstesnių metų formuluotė:  

Mokykloje mano vaikas mokomas planuoti savo mokymąsi) 

2,8 3,2 3,2 (visiškai 

sutinka 36%) 

3,1 (visiškai 

sutinka 33%) 

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 nau-

dingas tik popamokinėje veikloje, bet ne projektų, būrelių ar pa-

mokų metu 

- 2,5 - - 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir pra-

turtintų gimtosios kalbos mokėjimą 

- 3,2 - - 

18. Mano manymu, yra labai gerai, kai vienoje pamokoje mo-

koma kelių dalykų (pavyzdžiui, užsienio kalbos ir geografijos, 

istorijos ir lietuvių kalbos, dailės ir muzikos, ir pan.)  

- 2,7 - - 

19. Mano vaikui sekasi mokytis nuotoliniu būdu - - - 3,0 

20. Mokantis nuotoliniu būdu mano vaikui reikia daugiau pagal-

bos 

- - - 2,9 

21. Mokytojų padedamas mano vaikas mokosi įsivertinti savo 

pažangą 

- - - 3,1 

22. Pasiekimų vertinimas mano vaikui yra aiškus - - - 3,4 

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei švietimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos anketos 

2016–2017 m.m., 2017–2018 m.m., 2018–2019 m.m. ir 2019–2020 m.m. 

      

Analizuojant atliktos mokinių apklausos rezultatus (7 lentelė) ir matant gerėjantį teiginių verti-

nimą, darytina prielaida,  kad praėjusių mokslo metų pasirinktos veiklos tobulinimo kryptys pasiteisino, 

atitiko mokinių poreikius (imtis – 108 visiškai atsakyti klausimynai).  

7 lentelė. Mokinių apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo vidurkis 

2018 2019 2020 2021 

1. Mokytojai padeda pažinti mano gabumus 3,0 3,1 3,2 3,2 

2. Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti 3,2 3,3 3,4 3,4 

3. Man yra svarbu mokytis 3,5 3,4 3,5 3,6 

4. Mokykloje aš gaunu man suprantamą informaciją apie tolimes-

nio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes 

3,1 3,0 3,2 3,3 

5. Man patinka eiti į mokyklą (ankstesnių metų formuluotė: Į mo-

kyklą einu su džiaugsmu) 

2,7 2,5 2,6 (visiškai 

sutinka 17%) 

2,9 (visiškai 

sutinka 32%) 

6. Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesityčiojau 3,2 3,3 3,5 3,7 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesity-

čiojo  

3,1 3,2 3,3 3,6 

8. Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę (ankstesnių metų 

formuluotė: Mano mokykloje atsižvelgiama į kiekvieno mokinio 

nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai) 

3,0 3,0 3,2 3,2 

9. Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje socialinėje ir 

visuomeninėje veikloje (ankstesnių metų formuluotė: Man įdomi 

ir prasminga mokyklos organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla) 

2,9 2,8 3,0 (visiškai 

sutinka 30%) 

3,0 (visiškai 

sutinka 29%) 
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10. Pamokoje aš nebijau suklysti (ankstesnių metų formuluotė: Aš 

nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų ar neteisingai atsakyti) 

3,1 3,0 3,0 (visiškai 

sutinka 30%) 

3,0 (visiškai 

sutinka 34%) 

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sudėtingumo 

užduotis 

2,7 2,8 2,8 (visiškai 

sutinka 26%) 

2,7 (visiškai 

sutinka 25%) 

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,8 2,8 3,1 3,1 

13. Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi (tikslus, žings-

nius jiems pasiekti)  

2,7 2,6 2,9 2,9 

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 nau-

dingas tik popamokinėje veikloje, bet ne projektų, būrelių ar pa-

mokų metu 

- 2,5 - - 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustiprintų ir pratur-

tintų 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 - - 

19. Man sekasi mokytis nuotoliniu būdu - - - 2,9 

20. Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pagalbos - - - 2,6 

21. Mokytojų padedamas aš mokausi įsivertinti savo pažangą - - - 3,1 

22. Mano pasiekimų vertinimas man yra aiškus - - - 3,3 

Duomenų šaltiniai: Nacionalinei švietimo agentūrai teiktos Įsivertinimo ir pažangos anketos 

2016–2017 m.m., 2017–2018 m.m. 2018–2019 m.m. ir 2019–2020 m.m. 

  

Nacionalinė švietimo agentūra pirmi metai Įsivertinimo ir pažangos anketai prašė atlikti ir mo-

kytojų apklausą (8 lentelė). Mokytojų imtis – 33 visiškai atsakyti klausimynai.  

8 lentelė. Mokytojų apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo 

vidurkis 

Tėvų  

vertinimas 

Mokinių 

vertinimas 

1. Mokiniams padedu pažinti jų gabumus  3,4 3,3 3,2 

2. Mokinius pamokose skatinu bendradarbiauti  3,6 3,4 3,4 

3. Mano mokiniams yra svarbu mokytis 3,0 3,5 3,6 

4. Mokykloje mano mokiniai gauna suprantamą informaciją apie 

tolimesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo galimybes  

3,1 3,1 3,3 

5. Į mokyklą mokiniams eiti patinka 2,9 3,3  2,9  

6. Per paskutinius 2 mėnesius mokiniai iš kitų mokinių nesityčiojo 3,2 3,5 3,7 

7. Per paskutinius 2 mėnesius man  neteko spręsti patyčių proble-

mos mokykloje 

3,2 - - 

8. Aš atsižvelgiu į kiekvieno mokinio nuomonę  3,5 3,1 3,2 

9. Mano mokiniai noriai dalyvauja mokyklos organizuojamoje so-

cialinėje ir visuomeninėje veikloje  

2,9 3,2 3,0  

10. Mano mokiniai pamokoje nebijo suklysti  3,3 3,1  3,0  

11. Per mano pamokas mokiniai turi galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis  

3,2 2,9  2,7  

12. Su mokiniais aptariu jų mokymosi sėkmės 3,4 3,3 3,1 
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13. Su mokiniais kartu planuoju mokymąsi (tikslus, žingsnius 

jiems pasiekti)  

3,1 3,1  2,9 

14. Mano mokiniams sekasi mokytis nuotoliniu būdu 2,8 3,0 2,9 

15. Mokantis nuotoliniu būdu mano mokiniams reikia daugiau pa-

galbos 

3,4 2,9 2,6 

16. Mano padedami mokiniai mokosi įsivertinti savo pažangą 3,2 3,1 3,1 

17. Pasiekimų vertinimas mano mokiniams yra aiškus 3,3 3,4 3,3 

Duomenų šaltinis: Nacionalinei švietimo agentūrai teikta Įsivertinimo ir pažangos anketa 2019–

2020 m.m. 

  

2020 m. biudžeto planas įvykdytas. 2020 m. Gimnazijos biudžetą sudarė 840833 Eur (2019 m. -  

776229 Eur). Iš jų gimnazijos darbo užmokesčio lėšos buvo 683178 Eur (mokymo lėšos – 487100 Eur, 

savivaldybės – 196078 Eur). Socialinio draudimo įmokos sudarė 10171 Eur (2019 m. – 10100 Eur), 

prekėms ir paslaugoms buvo panaudota 111895 Eur (2019 m. – 109552 Eur). Iš jų mitybai – 14214 Eur 

(2019 m. – 16460 Eur), medikamentams – 547 Eur (2019 m. – 175 Eur), ryšių paslaugoms – 1791 Eur 

(2019 m.– 897 Eur), transporto išlaikymui – 9600 Eur (2019 m. – 16500 Eur), aprangai ir patalynei – 

917 Eur  (2019 m. – 276 Eur), komunalinėms paslaugoms – 41017 Eur (2019 m. – 54700 Eur), kitoms 

paslaugos ir kitoms prekėms – 24505 Eur (2019 m. – 13778 Eur), socialinei paramai pinigais – 23807 

Eur (2019 m.– 20477 Eur), ilgalaikio turto įsigijimui – 12853 Eur (2019 m. – 1995 Eur), kvalifikacijos 

kėlimui – 4638 Eur (2019 m. – 1763 Eur), informacinėms technologijoms – 2539 Eur (2019 m. – 3687 

Eur, reprezentacinės išlaidos – 200 Eur (2019 m. – 107 Eur), darbdavių soc. paramai – 9100 Eur (2019 

m. – 1400 Eur). 2020 m. buvo nupirkta mokymo priemonių už  2942,42 Eur ir vadovėlių bei elektroninių 

aplinkų už 2557,58 Eur.  Už suteiktas švietimo įstaigos paslaugas surinkta 16537  Eur (2019 m. – 17528  

Eur).  Per 2020 m. gauta 100 Eur parama iš privataus asmens.   

Be finansavimo iš biudžeto  gimnazijoje inicijuojamas bendruomenės narių 1,2% GPM paramos 

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

kesčio suma, nepaisant Gimnazijos bendruomenės mažėjimo, padidėjo: per 2015 m. tokių lėšų gauta 538 

Eur, per 2016 m. – 1046 Eur, per 2017 m. – 1076 Eur, per 2018 m. – 840,39 Eur., per 2019 m. - 989,07 

Eur, per 2020 m. – 1297,97 Eur. Apie paramos panaudojimą teikiama vieša informacija http://jieznogim-

nazija.lt/2-proc-gpm/.  

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

yra kompiuteriai ir multimedijos įrenginiai. Apie 80 proc. kompiuterių  yra geros būklės.  

 Per 2020 metus Gimnazijoje darbštaus ūkinio personalo pastangomis atnaujinti mitybos, chemijos 

kabinetai ir pailgintos dienos grupės patalpa (perdažytos sienos, lubos, pakeistos grindjuostės).  

2020–2021 m.m. Gimnazija buvo išsikėlusi šiuos tikslus: 

http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/
http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/
http://jieznogimnazija.lt/2-proc-gpm/
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyrimi-

nio ugdymo principus. Pirmam tikslui siekti išsikelti trys uždaviniai. 

1.1. Gilinti mokytojų  kompetencijas patyriminio mokymo(si) srityje, kuriant ir išbandant naują 

ugdymo turinį. Pirmasis uždavinys integravo septynias priemones. Pradinio ugdymo mokytojos, bendra-

darbiaudamos su kompiuterijos mokytoja metodininke Laima Arbačiauskiene bei informacinių techno-

logijų administratoriumi Mariumi Valečka, įsitraukė į pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir 

išbandymo veiklas pagal pasirengtą planą. Projekto komanda sutarė dalintis sukurtais ir išbandytais in-

tegruoto informatikos mokymo veiklų pavyzdžiais Gimnazijos svetainėje, tačiau tokių pavyzdžių šiais 

metais neviešino   (http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/).  

Kita Gimnazijos komanda (Neringa Zujienė, Vilma Mekionytė, Vita Jančiauskienė), bendradar-

biaudami su UPC, mokslininkų bei praktikų grupe, dalyvauja „Integralaus gamtos mokslų kurso 5-8 kla-

sėms“ programoje. 2018–2019 mokslo metais programa buvo išbandoma Gimnazijos 5 klasėje, 2019–

2020 mokslo metais fizikos, gamtos ir žmogaus mokytojos metodininkės Vilmos Mekionytės programa 

buvo išbandoma 5 ir 6 kl., o 2020–2021 mokslo metais atsisakyta programos išbandymo tęstinumo 5 

klasėje. Gimnazijos komanda pasipildė geografijos mokytoja Laimute Grigaliūniene. Komanda sėkmin-

gais veiklų pavyzdžiais dalijasi projekto svetainėje https://gamta5-8.ugdome.lt/ ir Gimnazijos interneto 

svetainėje http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/.   

Pradėta įgyvendinti ilgalaikė 40 val. mokymo programa „Patyrimais, tyrimais ir atradimais grįstas 

mokymas(is)“: pirmame modulyje „Patyriminis ugdymas, kad veiklos mokykloje taptų didžiais mokinių 

atradimais“ dalyvavo 100 proc., antrame modulyje „Patyrimais, tyrimais ir atradimais grįstas moky-

mas(is) – 92,12 proc. pedagogų. Mokytojai programos metu pagilino žinias apie patyriminio mokymo(si) 

būdus ir metodus bei jo organizavimo galimybes įvairių dalykų pamokose, įgijo žinių ir gebėjimų orga-

nizuoti ir vykdyti praktines-tiriamąsias veiklas, tobulino vadovavimo mokinių praktinei-tiriamajai veik-

lai įgūdžius.  

Buvo pradėta įgyvendinti priemonė – vykdytas projektas „Kviečiu į pamoką“, tačiau susitari-

mams įgyvendinti sutrukdė esamos saugumo sąlygos. 5-8 ir gimnazijos I-IV klasėse, organizuojant mo-

dulį  ,,Patyriminis mokymasis“, buvo laikytasi kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo taikymo prin-

cipo – kiekvienoje klasėje  mokytojai dirbo poromis.  

Būtinybė užtikrinti saugumo sąlygos vertė ieškoti naujų formų renginiui ,,Patirties mainai“ orga-

nizuoti.  Atsakinga už veiklą mokytoja Jolita Stačiokaitė TEAMS nuotolinio mokymosi aplinkoje ko-

mandoje „Mokytojai“ sukūrė kanalą „Patirties mainai“, kuriame kvietė po 6 nuotolinio mokymo(si) mė-

nesių dalintis patirtimis, kokius skaitmeninius įrankius atrado, kaip sekėsi apmokyti su jais dirbti moki-

nius ir kokią pamokų dalį jie gali skirti tokiam mokymui(si).   

http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
https://gamta5-8.ugdome.lt/
http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/
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Dėl jau minėtos būtinybės laikytis saugumo sąlygų pavyko suorganizuoti ne dvi, o vieną moky-

tojų išvyką – susitikimą: apsilankėme Jonavos r. Bukonių mokykloje-daugiafunkciame centre.  

2020 m. rugsėjo 28 d. Gimnazijoje suorganizuota 8 akad. val. vidaus konferencija „Augu ir auginu: 

vizualizacijos metodų taikymas“, kurioje 6 pedagogai parengė ir skaitė pranešimus. Priemonė vykdyta ir 

pasidalinta kokybiško ugdymo(si) idėjomis bei sėkmės istorijomis ir prieš mokytojų  kasmetines atosto-

gas. Konferencijoje „Augu ir auginu: patyriminio ugdymo gerosios praktikos“ patirtimis dalijosi 8 pade-

gogai. 

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

ateinančiais metais, nes jos susijusios su įsipareigojimais nacionalinio lygmens projektams.  

1.2. Stiprinti mokinių dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si). Antrasis uždavinys integravo devynias 

priemones. 

Gimnazijoje yra vedamas ,,Mokymosi be sienų“ registras, yra susitarta, kaip dažnai vyksta mo-

kymasis kitose edukacinėse erdvėse (susitarimas: 2-4% visų savo pamokų kiekvienas mokytojas naudoja 

kitas ugdymosi erdves pamokų ir renginių metu). Tačiau į susitarimo įgyvendinimą mokytojai įsitraukia 

netolygiai ar nenuosekliai: per mokslo metus pravestos 34 pamokos (0,3 proc.) už klasės ribų. Gimnazi-

jos pedagogai puikiai išnaudojo virtualių ugdymo(si) aplinkų teikiamas galimybes tiek planuodami, tiek 

organizuodami ar reflektuodami ugdymo(si) procesą. 100 proc. mokytojų ugdymo turiniui įsisavinti nau-

dojo bent 1 virtualią mokymosi aplinką.  

Pradėta kurti mini STEAM mokslų laboratorija, kuria naudotis dėl pandemijos nebuvo galima. 

Moduliui ,,Patyriminis mokymasis“ įgyvendinti 5-8, gimnazijos I–II kl. buvo skiriamos 6 val. per savaitę. 

Modulį lankė visi 5-8, gimnazijos I-II kl. mokiniai. 95 proc. šių klasių mokinių parengė ir pristatė metinį 

integruotą projektinį darbą.  

Mokslų metų pradžioje stovyklos programa „PAŽINK – patirk, atrask, žinok istoriją, nenuobo-

džiauk, keliauk“ buvo skatinami gabiausi 5-8, gimnazijos I-IV kl. mokiniai. Buvo plečiamas mokinių 

akiratis, suteikiama žinių, skatinama motyvacija, aktualinamos Gimnazijos vertybės. 

Nuosekliai įgyvendinamas pradinio ugdymo programos ilgalaikio gamtamokslinio ugdymo  pro-

jekto ,,Mūsų atradimai“ veiklų planas (įgyvendinta apie 67 proc. 2020 m. suplanuotų veiklų). Projektas 

ilgalaikis, tad jo įgyvendinimas bus tęsiamas ir ateinančius mokslo metus.  

Gimnazijoje tęsiamas platesnis ir gilesnis STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, infor-

macinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) ugdymas. Dalyvavimo STEAM tikslas: 

bendraujant ir bendradarbiaujant STEAM dalykų mokytojams bei kūrybiškai taikant patyriminio moky-

mosi būdus, gerinti mokinių ugdymo(si) rezultatus. STEAM veiklos įgyvendinamos pagal parengtą 
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veiksmų planą (patvirtintas kaip Jiezno gimnazijos  Veiklos plano 2020–2021 m.m. priedas). Plano įgy-

vendinimu rūpinasi suburta STEAM komanda. Išryškėjusi veiklos problema – STEAM tinkle neuž-

megzti partneriški ryšiai.  

Pradėtas muzikos ugdymui skirtos bazės atnaujinimas: įsigyti bevieliai mikrofonai (2 vnt.) su sto-

tele (545 Eur), akustinis pianinas (3294,83 Eur). Gaila, kad priemonės neturėjo reikšmės ir 5-8, gimnazijos I-

II kl. mokinių muzikos mokomojo dalyko mokymosi vidurkis sumažėjo nuo 9,1 balo (2020 m.) iki 9,04 balo 

(2021 m.). Mokiniams mokslo metų pabaigoje buvo pasiūlyta 1 nauja meninės krypties neformaliojo vaikų 

švietimo programa.  

Vykdant priemonę Technologijų (programa ,,Mityba ir tekstilė“) pamokų kokybės tobulinimas, 

atnaujintos technologijų kabineto mokymo priemonės: įsigyta indaplovė (300 Eur), vilnos vėlimo mašina 

(199 Eur), mezgimo malūnas (94 Eur), nėrimo vąšelių komplektai (9 rinkiniai už 156,95 Eur), 10 audimo 

rėmų (156,79 Eur), individualaus naudojimo stalo indų ir įrankių komplektų (297,08 Eur). Kaip ir muzi-

kos, taip ir technologijų  pamokose įsigytos priemonės neturėjo reikšmės ir 5-8, gimnazijos I-II kl. mokinių 

technologijų mokomojo dalyko mokymosi vidurkis sumažėjo nuo 8,69 balo (2020 m.) iki 8,66 balo (2021 

m.). Mokiniams pasiūlyta 1 nauja technologijų  krypties neformaliojo vaikų švietimo programa.  

Buvo pradėtas įgyvendinti Erasmus + KA1 mobilumo veiklų projektas „Mokymuisi palanki ap-

linka: nuo poreikio link poveikio“: Gimnazijos projekto komanda pagal konsorciumo sutartį įgyvendino 

įsipareigotas projekto veiklas. Projektas bus tęsiamas ir ateinančius mokslo metus. 

Labai daug dėmesio ir laiko skirta kitam Europos Sąjungos fondų investiciniam projektui 

„VEŽA“. Bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės mokyklomis, buvo nuosekliai vykdomos 

projektinės veiklos, siekiančios  pradinio ugdymo koncentro mokinių skaitymo pasiekimų pažangos.  

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas, tačiau beveik visas uždavinio priemones planuojame 

tęsti, nes jos susiję su įvairiais įsipareigojimais: nacionalinio lygmens projektui „Kokybės krepšelis“ 

(Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 

09.2.1-ESFA-V-179-01-0001), Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koor-

dinuojamam visas rajono mokyklas apjungiančiam projektui „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio 

link poveikio“ („Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo 

projektas Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685), įsipareigojimai trims Šilutės rajono mokykloms bendrai 

įgyvendinti projektą „VEŽA“, (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas 

Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009), įsipareigojimas nuosekliai dalyvauti STEAM mokyklų tinkle 

(https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682). 

1.3. Stiprinti mokytojų komunikaciją rengiant ar atnaujinant Gimnazijos veiklos reglamentavimą. 

Trečiasis uždavinys integravo penkias priemones. 

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
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Parengtas Jiezno gimnazijos pedagogų etikos kodeksas (2021 m. sausio 19 d. direktoriaus įsaky-

mas Nr. (1.3.)-V1-6), Prienų r. Jiezno gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas (2021 m. birželio 

23 d. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 8), Prienų r. Jiezno gimnazijos švietimo pagalbos mo-

kiniui tvarkos aprašas (2021 m. birželio 16 d. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 7).  

Iškilus būtinybei atnaujinti Gimnazijos nuostatus, buvo rengiama nauja jų redakcija ir priimtas 

sprendimas atnaujinti Prienų r. Jiezno gimnazijos Vidaus tvarkos taisykles ateinančiais mokslo metais. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus programos atnaujinimą vykdo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus meto-

dinė grupė.  

Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Neparengtus dokumentus planuojama parengti 

per ateinančius mokslo metus.    

2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą kar-

jerai. Antram tikslui siekti išsikelti penki uždaviniai.  

2.1. Plėtoti mokytojų ir tėvų ugdymo karjerai kompetencijas. Pirmasis uždavinys integravo dvi 

priemones.  

2021 m. balandžio 14 d. suorganizuota 3 val. trukmės lektorės A. Blandės paskaita „Kaip padėti 

vaikui mokytis ir planuoti karjerą“, kurioje dalyvavo 52,59 proc. tėvų. 

2021 m. birželio 22 d. suorganizuotuose mokymuose dalyvavo  97,37 proc. pedagogų, visi pa-

galbos mokiniui  specialistai. Kiekvienas mokytojas integravo pamokas, susijusias su karjeros ugdymu: 

1–4 kl. – 5 val. į visus mokomuosius dalykus; 5–8 kl. – po 1 val. į kiekvieną mokomąjį dalyką; gimna-

zijos I-IV kl. – po 2 val. į kiekvieną mokomąjį dalyką.   

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

2.2. Atnaujinti ugdymo karjerai turinį. Antrasis uždavinys integravo septynias priemones.  

Profesinio informavimo erdvei skaitykloje įsigytos visos planuotos skaitmeninės priemonės: in-

teraktyvus ekranas (3499 Eur), daugiafunkcinis spausdintuvas (197 Eur), kompiuterio kolonėlės (9,9 

Eur), 5 kompiuteriai (2099,35 Eur), 6 ausinės su mikrofonais (262,8 Eur). 

Mokinių grupėms (5-6, 7-8, gimnazijos I-II kl.) 2021 m. birželio 8-9 d. buvo suorganizuoti 6 

val.  mokymai  karjeros kompetencijoms ugdyti. Mokymuose dalyvavo 91,66 proc. mokinių  nuo tiksli-

nės grupės.  

Dažname renginyje galima atpažinti puoselėjamas Gimnazijos vertybes, nors retai jos įvardija-

mos susirinkusiųjų auditorijai. Gal todėl tik 50 proc. mokinių ir 80-90 proc. darbuotojų žino visas verty-

bes, jas galima atpažinti kasdieniniame elgesyje.   

Gimnazijos I-IV kl. mokiniams per mokslo metus nebuvo organizuota ugdymo karjerai išvykų į 

verslo, pramonės įstaigas. Taip pat dėl pandeminės situacijos neorganizuotos ugdymui karjerai dienos 
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„Sėkmės istorijos“, įvairios tematikos grupinės diskusijos. Priemonės nukeliamos į kitus mokslo metus. 

Suderinta su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos direktore Daiva Šiliene renginio „Karjeros naktis 

mokykloje“ data – 2021 m. rugsėjo 24 d. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. 

2.3. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę pažangą. Trečiasis uždavinys integravo aštuonias prie-

mones.  

Asmeninės pažangos premijos 2020 m. rugsėjo 1 d. įteiktos 7 klasės mokinei Viltei Guogytei ir 

gimnazijos II klasės mokiniui Aurimui Gudeliūnui. Džiugina, kad išaugo mokinių, darančių individualią 

pažangą, skaičius (2 pav.).  

 

2 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokinių individuali pažanga pagal metus. 

 

Klasių pažangumo ir lankomumo rodikliai periodiškai analizuojami klasių auklėtojų metodinėje 

grupėje, tačiau dėl karantino laikotarpio lankomumo duomenų apskaita gali būti netiksli, todėl mažiau 

dėmesio skirta projektui „Pagauk pamoką“.  

Visas uždavinio priemones per metodinių grupių susirinkimus mokytojai įvardija kaip efekyvias 

priemones, kurios padeda ieškoti įvairių mokymosi problemų sprendimo būdų. Tačiau klasių vidurkiai 

ir pažangos rodikliai skirtingi (žr.3 ir 4 paveikslėliai) ir neatitinka lūkesčių.  

Sėkmingai organizuotos kitos šio uždavinio priemonės. Tęsiamas vardinės mokytojų Ievos ir Vy-

tauto Kantakevičių stipendijos teikimas: stipendija įteikta Monikai Vaitulionytei. Organizuoti toje pa-

čioje klasėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai. Jų metu buvo priimti  
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3 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokymosi vidurkiai 

 

 

4 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių pažanga pagal metus 
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konkretūs susitarimai, padedantys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą per pamoką, efektyviai spren-

džiamos socialumo problemos. Parengtas ir 2021 m. sausio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V1-7 

patvirtintas Prienų r. Jiezno gimnazijos gabių ir talentingų mokinių atpažinimo ir ugdymo tvarkos apra-

šas. Visų klasių auklėtojai vykdo refleksinius ugdytinių (jų tėvų) pokalbius pagal Prienų rajono savival-

dybės lyderystės plėtros modelį. 83 proc. mokinių kartu su klasių auklėtoju ir tėvais aptaria ugdymosi 

pasiekimus, planuoja pažangą. Priemonės tvarumui įtvirtinti pradėta kurti refleksijos erdvė. Jai įsigytos 

priemonės: daugiafunkcinis spausdintuvas (197 Eur), kompiuteris (499 Eur) ir  kompiuterio kolonėlės 

(9,9 Eur), konferencijų stovas (130 Eur). 

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

tytas kaip tęstinis. Tą įgalins daryti suplanuotos veiklos bei kokybiniai, kiekybiniai rodikliai Veiklos 

tobulinimo plane (projektas „Kokybės krepšelis“).   

2.4. Stiprinti mokinių savivaldos vaidmenį Gimnazijos gyvenime. Mokinių savivaldą kuruoja   

socialinė pedagogė R.Valatkaitė. Buvo keičiamas mokinių savivaldos tipas nuo atstovaujamosios savi-

valdos pereita prie mišrios. Mokinių parlamento veikla nepristatoma tam skirtame stende ir Gimnazijos 

interneto svetainėje sukurtame Mokinių parlamento veiklai viešinti skirtuke.   

  Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Išlieka mokinių parlamento narių iniciatyvumo 

stokos problema.   

2.5. Stiprinti socialinį – emocinį ugdymą (SEU). Penktas uždavinys integravo keturias priemones.  

Dėl saugumo sąlygų ir nuotolinio ugdymo neorganizuotos SEU klasės veiklos, tačiau sėkmingai 

vykdomos kitos trys priemonės.  

Pagal pasirašytą su SPPC sutartį tęsiamas sistemingas patyčių prevencijos programos priemonių 

vykdymas. Jiezno gimnazija 2020 m. tampa sertifikuota Olweus vardo mokykla. Patyčių masto rezulta-

tus: 2017 m. – 19,3 proc., 2018 m. – 13,8 proc., 2019 m. – 4,8 proc., 2020 m. – 11,9 proc.  

Pagal priemonę Mikroklimato tyrimo atlikimas ir rezultatų panaudojimas atliktas 3-8, gimnazijos 

I-IV klasėse mikroklimato tyrimas. Pagal jo rezultatus bus planuojamos kiekvienos klasės veiklos 2021–

2022 m.m.  

Nuosekliai per mokslo metus buvo vykdomos Prienų visuomenės sveikatos biuro projekto ,,Psi-

chologinės gerovės stiprinimo paslaugos“ veiklos: mokytojų grupei buvo organizuojami ilgalaikei streso 

valdymo mokymai, o atpažintiems psichologinį stiprinimo poreikį turintiems ugdytiniams tikslingai tei-

kiama nuosekli psichologinė pagalba. 

  Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

Mokytojų tarybos nuomone, 2020–2021 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas vertina-

mas gerai. 
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5 pav. Jiezno gimnazijos metinių veiklos plano priemonių įgyvendinimas 

 

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

mokytojus ir Gimnazijos darbuotojus: 2019 m. sausio - vasario mėn. organizavo diskusijas mažesnėmis 

įvairios sudėties grupėmis). Analizė atlikta remiantis plačiojo ir giluminio įsivertinimo duomenimis, į-

vairiais kitais Gimnazijos turimais duomenimis, (pvz., NMPP, PUPP, brandos egzaminų rezultatais, mo-

kinių pažangumo suvestinėmis, pažymomis ir pan.). 

STIPRYBĖS: SILPNYBĖS: 

1. Individuali apie pusės mokinių pažanga. (1.2.1.). 

2. Tradiciniai ir nauji renginiai (2.3.2.). 

3. Visuomenės sveikatos centro leidimai – higienos pasai 

Gimnazijai ir jos Ikimokykliniam ugdymo skyriui (3.1.2.). 

4. Edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra, aprūpinimas IKT 

priemonėmis (3.1.1., 3.2.2.). 

5. Personalo politika: visi Gimnazijos pedagoginiai darbuoto-

jai yra savo sričių specialistai, įsteigtas informacinių tech-

nologijų 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 nep-

lanuoja savo karjeros (1.1.1., 2.1.3.). 

2. Gabių mokinių atpažinimas ir jų gebėjimų į-

vertinimas (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 organiza-

vimas (4.1.1.). 

6. Per didelis darbuotojų skaičius pagal turimus 

etatus (Gimnazija iš viso turi 52,81 etato, o vie-

nam darbuotojui vidutiniškai tenka po 0,88 e-

tato) (4.1.1.). 

7. Gimnazijos savivalda (4.1.3.). 

GALIMYBĖS: GRĖSMĖS: 

1. Projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas, die-

giant kokybės krepšelį“ (1.2.2.). 

2. Visuomenės informavimas apie ugdymo(si) rezultatus ir 

kokybę (1.2.2.). 

3. Ugdymo proceso aprūpinimas moderniomis mokymo prie-

monėmis (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 matema-

tikos 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.). 
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III. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

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

menės poreikius. 

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

3. Keisti pedagogų metodinio bendradarbiavimo praktikas, palaikant dalijimąsi intelektualiniais resur-

sais bei patirtimi. 

IV. STRATEGINIAI PRIORITETAI 2020–2021 M.M. 

 

1. Mokinio ūgtis: savivaldaus, suasmeninto ugdymo diegimas (pg. 1.2.1., 1.2.2.). 

2. Priemonių  planas rezultatams gerinti:  efektyvios stebėsenos  sistemos kūrimas. 

3. Veiksminga  įvairių  darbo grupių veikla (pg. 4.2.1.). 

 

V. JIEZNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2021–2022 MOKSLO METAMS 

 

1. Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo 

principus. 

2. Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 
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VI. PLANUOJAMA VEIKLA: 

1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus.  

Uždaviniai 

      

 

Priemonės 

      

 

Numatomas rezultatas 

 
Vykdytojai, 

partneriai 

 

Ištekliai  

(finansiniai, 

žmogiškieji, 

konkretizuoti 

jų turinį) 

Laikas 

 

 

Refleksija (numatytų 

priemonių įgyvendinimo 

sėkmės aptarimas, pil-

doma per visus m.m.) 

1.1. Gilinti mo-

kytojų  kompe-

tencijas patyri-

minio mo-

kymo(si) srityje, 

kuriant ir išban-

dant naują ug-

dymo turinį  

 

      
 

Pradinio ugdymo 

informatikos turi-

nio kūrimo ir  iš-

bandymo tęstinu-

mas.   
 

Pradinių klasių mokytojai, bendradarbiau-

dami su ŠMM ir UPC projekto komanda 

bei mokslininkų grupe, tęs įsitraukimą į 

projekto kūrimo veiklas pagal pasirengtą 

planą. Gimnazijos interneto svetainėje bus 

pasidalinta bent 2 sėkmingais patirties 

sklaidos pavyzdžiais. 

Suburta ko-

manda, kompiu-

terijos mokytoja, 

IT sistemų ad-

ministratorius 
 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto lėšos 
 

Visus 

mokslo 

metus 
 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mo-

kytojų metodinė 

grupė, Metodinė ta-

ryba, Mokytojų taryba 
 

Integralaus gam-

tamokslinio ug-

dymo programos 

išbandymo 7 ir 8 

klasėse tęstinu-

mas. 

Gamtos mokslų mokytojų komanda,  bend-

radarbiaudama su UPC, mokslininkų bei 

praktikų grupe, dalyvaus mokymuose, tęs 

programos išbandymą. Gimnazijos inter-

neto svetainėje bus pasidalinta bent 2 sėk-

mės pavyzdžiais.  

Suburta ko-

manda, pagal 

poreikį geografi-

jos mokytojas ir 

ūkvedys 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

STEAM komanda, 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Mokytojų išvykų – 

susitikimų organi-

zavimas su Lietu-

vos mokyklomis, 

sėkmingai įgyven-

dinančiomis patir-

tinį mokymą. 

Per metus bus suorganizuotos  išvykos į 3 ug-

dymo įstaigas. Bus susipažinta su įstaigų 

veikla organizuojant patirtinį ugdymą. 95 

proc. mokytojų dalyvaus bent 1 išvykoje. 

Mokykloje bus pritaikyta ne mažiau kaip 2 

gerosios praktikos iš aplankytų įstaigų. Pa-

mokos aspektas ,,Mokiniai yra atsakingi už 

savo mokymąsi, aktyvūs“ bus išskirtas kaip 

stiprusis veiksnys - 80 proc. stebėtų pamokų 

(buvo 62 proc.). Pamokos aspektas ,,Moki-

niai dalinasi mokymosi patirtimi, atliktą pasi-

rinktą/paskirtą vaidmenį“ bus išskirtas kaip 

stiprusis veiksnys - 85 proc. stebėtų pamokų 

(buvo 67 proc.). 

 

Metodinė ta-

ryba, direktorius 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto „Koky-

bės krepšelis“ 

lėšos  

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 40 val. mokymo 

programos apie 

patyriminį ug-

dymą  3-5 modu-

lio organizavimas 

mokytojams. Įgy-

tos patirties taiky-

mas pamokose. 

Ilgalaikėje mokymo programoje dalyvaus 

ne mažiau kaip 80 proc. pedagogų. Pamo-

kos aspektas ,,Bandymas dirbti šiuolaikiš-

kai“  bus išskirtas -70 proc. stebėtų pa-

mokų (buvo 55 proc.). Mokymosi kokybė 

padidės nuo 38,6 proc. iki  50,00  proc. 

Individualią pažangą padarys 37 proc. 

visų gimnazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. 

mokinių. 

 

 

Metodinė ta-

ryba, direktorius 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto „Koky-

bės krepšelis“ 

lėšos  

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Kolegialaus mo-

kytojų bendradar-

biavimo taikymas 

patyriminio ug-

dymo organiza-

vimo klausimais – 

projektas „Kvie-

čiu į pamoką“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienas mokytojas bent 1 kartą per 

pusmetį stebės kolegų pamokas, pateiks 

grįžtamąjį ryšį patyriminio ugdymo as-

pektu. Ne mažiau kaip 85 proc. mokytojų 

atsižvelgs į pastebėjimus ir koreguos ug-

dymo procesą. Per metus Gimnazijoje 

bus pravesta  8-10 atvirų pamokų, bent 1 

atvira pamoka vedama rajono mokyto-

jams. Patenkinamą balą iš matematikos 

PUPP gaus 54 proc. mokinių (vietoj 

52,18 proc.), patenkinamą balą iš lietuvių 

kalbos  PUPP gaus 76 proc. mokinių (vie-

toj 73,92 proc). Atliekant ugd. konsulta-

vimą, pamokos stebėjimo protokole bus 

fiksuojama mokinių įtraukimas į pamo-

kos uždavinio formulavimą ir aktyvumas 

sprendžiant mokymosi problemas (ne ma-

žiau kaip 20 proc. stebėtų pamokų moki-

niai bus įtraukiami į pamokos uždavinio 

formulavimą). 

Metodinė ta-

ryba, direkto-

riaus pavaduoto-

jas ugdymui 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto „Koky-

bės krepšelis“ 

lėšos  

 

Visus 

metus 

 
 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

1.2. Stiprinti 

mokinių dialo-

gišką, tyrinėjantį 

ugdymą(si). 

 

Integruotų patyri-

minių projektinių 

veiklų organizavi-

mas.  

Pradėtos kurti mini STEAM mokslų labo-

ratorijos užimtumas bus 90 proc. Modu-

liui ,,Patyriminis mokymasis“ įgyvendinti 

5-8, gimnazijos I–II kl. bus skiriamos 6 

val. per savaitę. Modulį lankys visi 5-8, 

gimnazijos I-II kl. mokiniai. 95 proc. šių 

klasių mokinių parengs ir pristatys metinį 

integruotą projektinį darbą. 8 kl. Naciona-

linio mokinių  gamtos mokslų pasiekimų 

patikrinimą ne žemesniu nei pagrindiniu 

lygiu išlaikys 45 proc. mokinių (vietoj 

42,1 proc.). Teiginiui ,,Pamokose aš nebi-

jau suklysti“  visiškai pritars 35 proc. 

(vietoj 34 proc.). Su teiginiu „Per pamo-

kas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis" visiškai sutiks 32 

proc.(vietoj 25 proc. -prieš metus buvo 26 

proc.) mokinių. 

Modulių  ,,Paty-

riminis moky-

masis“ mokyto-

jai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus  

mokslo 

metus  

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Pamokos kitose 

erdvėse ir virtua-

lios erdvės (netra-

dicinis turimų erd-

vių panaudojimas 

(laiptai ir pan.). 

Kiekvienas mokytojas per mokslo metus 

praves ne mažiau kaip 2 proc. (buvo 0,02) 

pamokų už klasės ribų. 70 proc. mokytojų 

ugdymo turiniui įsisavinti naudos daugiau 

negu 1   virtualią mokymosi aplinką. Tei-

giniui ,,Per pamokas aš turiu galimybę 

pasirinkti įvairaus sudėtingumo užduotis“ 

visiškai pritars 30 proc. (vietoj 25 proc. -

prieš metus buvo 26 proc.) mokinių. 

Visi pedagogai Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus  

mokslo 

metus  

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Renginio ,,Patir-

ties mainai“ orga-

nizavimas  

Mokytojas lyderis telks pedagogus, grįžu-

sius iš kvalifikacijos renginių, pasidalinti 

žiniomis: pasirinkta forma organizuoti 

„Patirties mainus“.   

Mokytojas lyde-

ris ir visi peda-

gogai 

      

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Pradinio ugdymo 

programos ilgalai-

kio gamtamoksli-

nio ugdymo  pro-

jekto ,,Mūsų atra-

dimai“ vykdymo 

tęstinumas. 

Pradinių klasių mokytojai,  pagal poreikį 

bendradarbiaudami su mokytojais dalyki-

ninkais,  nuosekliai įgyvendins patirtinio 

mokymo organizavimo projekto veiklų 

planą (bus įgyvendinta 60-80 proc. supla-

nuotų veiklų). 

Pradinio ug-

dymo mokytojai 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mo-

kytojų metodinė 

grupė, Metodinė ta-

ryba, Mokytojų taryba 

 

STEAM veiksmų 

plano įgyvendini-

mas 

Peržiūrimas ir patvirtinamas Gimnazijos 

STEAM veiksmų planas, įgyvendinta ne 

mažiau kaip 60 proc. veiklų. STEAM tinkle 

užmegzti   1-2 partneriški ryšiai, vyksta da-

lijimasis gerąja praktika.  STEAM ko-

manda sukurs STEM mokyklos profilį 

STEM ženklo portale. 

Gimnazijos 

STEAM ko-

manda 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Muzikos ugdymui 

skirtos bazės at-

naujinimas.  

80 proc.  muzikos pamokų (vietoj 52 proc.) 

mokiniams bus parenkami aktyvūs moky-

mosi metodai. Bus tęsiamas muzikos mo-

kymo priemonių, tinkamų aktyviai muziki-

nei veiklai, įsigijimas. Mokiniams bus pa-

siūlytos 2 naujos meninės krypties nefor-

maliojo vaikų švietimo programos. Indivi-

dualią pažangą padarys 37 proc. visų gim-

nazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. 

Pamokos aspektas ,,Mokiniai yra atsakingi 

už savo mokymąsi, aktyvūs“ bus išskirtas 

kaip stiprusis veiksnys -80 proc. stebėtų pa-

mokų (buvo 62 proc.). Pamokos aspektas 

,,Mokiniai dalinasi mokymosi patirtimi, į-

gyta atliekant pasirinktą/paskirtą vaidmenį“ 

bus išskirtas kaip stiprusis veiksnys- 85 

proc. stebėtų pamokų (buvo 67 proc.). 

 

Muzikos moky-

tojas, direkto-

riaus pavaduoto-

jas ugdymui, ūk-

vedys, viešųjų 

pirkimų organi-

zatorius 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos ir pro-

jekto „Koky-

bės krepšelis“ 

lėšos  

 

Visus 

mokslo 

metus 

 
 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Technologijų 

(programa ,,Mi-

tyba ir tekstilė“) 

pamokų kokybės 

tobulinimas. 

 

 

 

 

Pamokos aspektas ,,Bandymas dirbti šiuo-

laikiškai“ bus išskirtas 70 proc. stebėtų 

technologijų  pamokų (buvo 55 proc.).  80 

proc. pamokų (vietoj 52 proc.) mokiniams 

bus parenkami aktyvūs mokymosi metodai. 

Mokiniams bus pasiūlytos 2 naujos techno-

logijų  krypties neformaliojo vaikų švie-

timo programos. Individualią pažangą pa-

darys 37 proc. visų gimnazijos 5-8 ir gim-

nazijos I-IV kl. mokinių. Pamokos aspektas 

,,Mokiniai yra atsakingi už savo mokymąsi, 

aktyvūs“ bus išskirtas kaip stiprusis veiks-

nys - 80 proc. stebėtų pamokų (buvo 62 

proc.). Pamokos aspektas ,,Mokiniai dali-

nasi mokymosi patirtimi, įgyta atliekant pa-

sirinktą/paskirtą vaidmenį“ bus išskirtas 

kaip stiprusis veiksnys - 85 proc. stebėtų 

pamokų (buvo 67 proc.). 

 

Technologijų 

mokytojas, di-

rektoriaus pava-

duotojas ugdy-

mui, ūkvedys, 

viešųjų pirkimų 

organizatorius 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Erasmus + KA1 

mobilumo veiklų 

projektas „Moky-

muisi palanki ap-

linka: nuo porei-

kio link poveikio 

Gimnazijos projekto komanda pagal kon-

sorciumo sutartį įgyvendins įsipareigotas 

projekto veiklas. 

Projekto mo-

kyklos komanda 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, Erasmus 

projekto lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 
 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Europos Sąjungos 

fondų investicinis 

projektas 

„VEŽA“ 

Bendradarbiaujant su Šilutės rajono savi-

valdybės mokyklomis, sukuriamas ir įgy-

vendinimas inovatyviais potyriais grįstas 

projektinės veiklos modelis, siekiant pra-

dinio ugdymo koncentro mokinių skai-

tymo pasiekimų pažangos. 

 

Projekto ko-

manda 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mo-

kytojų metodinė 

grupė, Mokytojų ta-

ryba 
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1 tikslas: Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

1.3. Stiprinti 

darbuotojų ko-

munikaciją ren-

giant ar atnauji-

nant Gimnazijos 

veiklos regla-

mentavimą, 

bendraujant ir 

bendradarbiau-

jant 

Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus do-

kumentų atnaujini-

mas. 

 

Bus atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo sky-

riaus nuostatai, jie derės su Gimnazijos 

nuostatais. Atnaujinta Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus ugdymo programa, deranti 

su nacionaliniais, savivaldybės ir Gimnazi-

jos vidaus dokumentais. 

Ikimokyklinio 

ugdymo meto-

dinė grupė 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Prienų r. Jiezno 

gimnazijos Vidaus 

tvarkos taisyklių 

atnaujinimas. 

Atnaujintos Prienų r. Jiezno gimnazijos Vi-

daus tvarkos taisyklės. 

Darbo grupė 

  

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

2021 m. 

gruodis 

 

Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba, metodi-

nės grupės ir Mokinių 

parlamentas 

Gimnazijos tary-

bos, Mokytojų ta-

rybos, Metodinės 

tarybos ir visų me-

todinių grupių bei 

Mokinių parla-

mento nuostatų at-

naujinimas 

Bus parengtos visų savivaldos institucijų 

nuostatų naujos redakcijos, jie bus apsvars-

tyti ir patvirtinti. 

Savivaldos gru-

pės 
Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba, metodi-

nės grupės ir Mokinių 

parlamentas 

  

Aplinkos atnau-

jintų Bendrųjų 

programų diegimui 

kūrimas 

Suburta Gimnazijos UTA komanda inici-

juos susitarimų dėl veikimo krypčių priė-

mimą, atliks turimų išteklių analizę ir nuo-

sekliai vykdys bendruomenės informavimą 

ir įtraukimą į UTA veiklas. 

UTA komanda ir 

visa bendruo-

menė 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba, metodi-

nės grupės ir Mokinių 

parlamentas 

Ūkinės dalies veik-

los planavimas ir 

organizavimas  

Ūkvedys kiekvieną savaitę organizuoja  ū-

kinės dalies darbuotojų pasitarimus, ku-

riuose  aptariama darbuotojų pagalba ruo-

šiantis renginiams, veikloms, sudaromas 

svarbiausių savaitės darbų planas. Užmez-

gamas bendradarbiavimą su kt. mokyklos 

personalo darbuotojais.  

 

Administracija ir 

Gimnazijos per-

sonalas 

Žmogiškieji, 

spec. lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Visuotinis darbuotojų 

susirinkimas 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

 
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

 
Laikas 

      
Refleksija  

2.1. Plėtoti mo-

kytojų ir tėvų 

ugdymo karjerai 

kompetencijas 

Mokytojų kompe-

tencijų, reikalingų 

ugdymo karjerai 

integruoti į moko-

muosius dalykus, 

taikyti netradici-

nius ugdymo kar-

jerai metodus bei 

konsultuoti, plėto-

jimas. Veiklų, su-

sijusias su mokinių 

karjeros kompe-

tencijomis, organi-

zavimas. 

Kiekvienas mokytojas integruos pamokas, 

susijusias su karjeros ugdymu: 1–4 kl. – 5 

val. į visus mokomuosius dalykus; 5–8 kl. – 

ne mažiau kaip 2 val. į kiekvieną mokomąjį 

dalyką; gimnazijos I-IV kl. – ne mažiau 3 

val. į kiekvieną mokomąjį dalyką. Moky-

mosi kokybė padidės nuo 38,6 proc. iki  

50,00  proc.  Individualią pažangą padarys 

37 proc. visų gimnazijos 5-8 ir gimnazijos 

I-IV kl. mokinių. Teiginiui ..Man svarbu 

mokytis“ visiškai pritars 70 proc.( vietoj 66 

proc. mokinių). Individualius planus kore-

guos 22 proc. (vietoj 32 proc.) gimnazijos 

III-IV kl. mokinių. 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

visi pedagogai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

       

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Organizuoti moky-

tojų konferenciją 

„Augu ir auginu: 

ugdymo karjerai 

gerosios prakti-

kos“  

Tęsiama metodinės veiklos organizavimo 

tradicija. Mokytojai pasidalins kokybiško 

ugdymo(si) idėjomis ir sėkmės istorijomis. 

Bus parengta ir skaitomi konferencijoje ne 

mažiau kaip 4 pranešimai. Konferencijoje 

,,Augu ir auginu” pranešimus rengia visi 

norintys pedagogai. 

Metodinė taryba 

   

 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

2022 m. 

balandis 

      

 

Metodinė taryba 

 

Paskaitos ar disku-

sijos tėvams  

„Kaip padėti vai-

kui mokytis ir pla-

nuoti karjerą“ or-

ganizavimas. 

Bus organizuota 2-3 val. paskaita-diskusija 

tėvams, kurioje dalyvaus ne mažiau kaip 46 

proc. tėvų. Teiginiui „Mokykloje mano vai-

kas gauna suprantamą informaciją apie toli-

mesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo 

galimybes“ visiškai pritars 52 proc.( vietoj 

34 proc. - prieš metus buvo 47 proc.) tėvų. 

Teiginiui „Su mano vaiku aptariamos jo 

mokymosi sėkmės“ visiškai pritars 60 

proc.( vietoj 43 proc. - prieš metus buvo 56 

proc.)  mokinių tėvų.  

Ugdymo karjeros 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

II pusme-

tis 

 

  

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

2.2. Atnaujinti 

ugdymo karjerai 

turinį 

Profesinio orien-

tavimo centro mo-

dernizavimas. 

Pedagogams bus suorganizuoti mokymai 

dėl sklandaus darbo su interaktyvia lenta 

užtikrinti. Skaitmeninėmis priemonėmis 

atnaujintoje profesinio informavimo erd-

vėje- skaitykloje-per savaitę vyks ne ma-

žiau kaip 10 užsiėmimų. Asmeninės kar-

jeros planavimo klausimais  erdve pasi-

naudos 90 proc. mokinių. Teiginiui „Mo-

kytojai man padeda pažinti mano ga-

bumus“ visiškai pritars 45 proc. (vietoj 32 

proc. - praeitais metais buvo 38 proc.) 

mokinių.  

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

bibliotekininkas, 

klasių auklėtojai 

ir visi mokytojai 

dalykininkai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus 

metus 

 

  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Vienos dienos  

keturių karjeros 

kompetencijų ug-

dymo modulio 

vykdymas 5-8, 

gimnazijos I-II kl. 

mokiniams. 

Mokinių grupėms (5-6, 7-8, gimnazijos I-

II kl.) kartą per metus bus suorganizuoti 6 

val.  mokymai  karjeros kompetencijoms 

ugdyti. Mokymuose dalyvaus ne mažiau 

kaip 90 proc. tikslinės grupės mokinių. 

Teiginiui „Mokytojai padeda pažinti 

mano gabumus“ visiškai pritars 45 proc. 

(vietoj 32 proc.) mokinių. Teiginiui „Mo-

kykloje gaunu man suprantamą informa-

ciją apie tolesnio mokymosi ir profesijos 

pasirinkimo galimybes“ visiškai pritars 

47 proc. (vietoj 44 proc. ) mokinių. 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

bibliotekininkas, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

II pusme-

tis 

 

  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
 

Renginių „Karje-

ros naktis mo-

kykloje“ 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Bus suorganizuotas du 12 val. trukmės ren-

giniai ,,Karjeros naktis mokykloje“: simu-

liaciniai žaidimai, kuriant asmeninio gyve-

nimo scenarijus asmenybės tapsmo tema-

tika. Kiekvienoje karjeros naktyje dalyvaus 

ne mažiau kaip po 100 mokinių.  

 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos, 

projekto „Ko-

kybės krepše-

lis“ lėšos 

2021 m. 

rugsėjis 

ir II pus-

metis 

 

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Išvykų ugdymo 

karjerai organiza-

vimas į  verslo, 

pramonės įstaigas. 

Gimnazijos I-IV kl. mokiniams per 

mokslo metus suorganizuotos 8 išvykos, 

kurių kiekvienoje dalyvauja ne mažiau 

kaip 17 mokinių. Teiginiui ,,Kartu su mo-

kytoju aš planuoju savo mokymąsi, tiks-

lus, žingsnius jiems pasiekti“ visiškai pri-

tars 45 proc. (vietoj 26 proc. ) mokinių. 

 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių auklėto-

jai, mokytojai 

dalykininkai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Ugdymo karjerai 

dienų  ,,Sėkmės 

istorijos“ (susiti-

kimų su buvusiais 

Gimn. mokiniais) 

organizavimas 

Gimnazijoje bus organizuota ugdymo 

karjerai savaitė.  Bus surasti ne mažiau 

kaip 4 pranešėjai (buvę Gimnazijos moki-

niai). 

 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

gimnazijos I-IV 

kl. auklėtojai  

 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

2022 m. 

birželis  

 

Mokytojų taryba 

 

Įgyvendinti mo-

kymosi socialumo 

susitarimus: orga-

nizuoti moki-

niams įvairios te-

matikos grupines 

diskusijas.   

5-8 ir gimnazijos I-IV klasių mokiniams 

bus parengtas grupinių diskusijų temų są-

rašas (ne mažiau kaip 5 diskusijos per 

metus) ir kiekvienas mokinys atstovaus 

savo klasei bent vienoje pagal aktualumą 

pasirinktoje diskusijoje.  

 

Administracija, 

mokytojai daly-

kininkai, pagal-

bos mokiniui 

specialistai, Mo-

kinių parlamen-

tas 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

Vertybių dienos, 

savaitės ar kiti 

renginiai Gimna-

zijos vertybėms 

puoselėti. 

50 proc. mokinių ir 80-90 proc. darbuo-

tojų gali įvardyti visas Gimnazijos verty-

bes bei jas atpažinti kasdieniniame 

bendruomenės narių elgesyje.  

 

Administracija, 

mokytojai daly-

kininkai, pagal-

bos mokiniui 

specialistai, Mo-

kinių parlamen-

tas 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

 
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

2.3.  Skatinti 

kiekvieno moki-

nio asmeninę  

pažangą. 
 

Asmeninės pažan-

gos premijų teiki-

mas.  

Bus įteiktos dvi pažangos premijos, skati-

nami didžiausią individualią pažangą pa-

darę mokiniai. Individualią pažangą darys 

ne mažiau kaip 37 proc.  mokinių. 

Administracija 
 

Rėmėjų lėšos 
 

2021  m. 

rugsėjis 
 

Mokytojų taryba 
 

Mokytojų Ievos ir 

Vytauto Kantakevi-

čių vardinės stipen-

dijos teikimas. 

Bus skatinami dori, gabūs ir aktyvūs Gim-

nazijos abiturientai, mokiniai motyvuo-

jami nuosekliai mokytis, siekti išsilavi-

nimo.  

 

Administracija 
 

Rėmėjų lėšos 
 

2021  m. 

liepa 
 

Mokytojų taryba 
 

Organizuojami toje 

pačioje klasėje dir-

bančių mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų susirin-

kimai. 

Bus priimti  konkretūs susitarimai, padedan-

tys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą 

per pamoką, efektyviai sprendžiamos so-

cialumo problemos. Ne mažiau kaip 80 proc. 

mokytojų sulauks kolegiškos pagalbos iš pa-

galbos mokiniui specialistų. 

Klasių auklėto-

jai, pagalbos 

mokiniui specia-

listai 
 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė, VGK 
 

Mokinių savival-

daus mokymo įgū-

džių formavimas 

Bus vykdomas ugdomasis konsultavimas: 

stebima ir aptariama bent viena kiekvieno 

mokytojo pamoka, akcentuojant savivaldumą 

mokantis. Pažyma bus parengta ir pristatyta 

Mokytojų taryboje.  

Administracija, 

visi mokytojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Iki 2021 

m. gruo-

džio 31 

d.  

Mokytojų taryba 

Refleksijos erdvės 

ar kambario 

(,,rato" klasės) mo-

kiniams ir mokyto-

jams įrengimas ir 

naudojimas. 

Kuriama refleksijos erdvė. Refleksijos erd-

vėje per savaitę vyks ne mažiau kaip 15 užsi-

ėmimų  bendrosioms kompetencijoms ugdyti. 

Refleksijos erdve pasinaudos 90 proc. moki-

nių. Teiginiui „Su manimi aptariamos moky-

mosi sėkmės" visiškai pritars 40 proc. (vietoj 

34 proc.) mokinių. Individualią pažangą pa-

darys 37 proc. (vietoj  35,77  proc.) visų gim-

nazijos 5-8 ir gimnazijos I-IV kl. mokinių. 

Karjeros planus atnaujins ar pasirengs 95 

proc. (vietoj 86 proc.) 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. mokinių. 

Klasių auklėto-

jai, mokytojai 

dalykininkai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, projekto 

„Kokybės 

krepšelis“ lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Tęsti projektą ,,Pa-

gauk pamoką“.  

Bus 10-15 proc. sumažintas mokinių pra-

leistų nepateisintų pamokų skaičius. Pro-

jekto rezultatai bus skelbiami Gimnazijos 

svetainėje.  

Projekto val-

dymo komanda 

  

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

Visus  

mokslo 

metus  

Mokytojų taryba, 

Vaiko gerovės komisija 

Analizuoti klasių 

pažangumo ir lan-

komumo rodiklius 

klasių auklėtojų 

metodinėje gru-

pėje.  

Klasių pažangumo ir lankomumo rodikliai  

periodiškai bus analizuojami klasių auklė-

tojų metodinėje grupėje. Lankomumo ro-

dikliai kas mėnesį skelbiami gimnazijos 

skelbimų lentoje. 

 

Klasių auklėtojai 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė, VGK 

 

2.4. Stiprinti 

mokinių savival-

dos vaidmenį 

Gimnazijos gy-

venime. 

 

Suformuoti stiprią 

mokinių savival-

dos komandą, ieš-

kančią būdų moki-

nių savarankišku-

mui, pilietiniam 

sąmoningumui, ak-

tyvumui ugdyti. 

Bus vykdoma naujų iniciatyvių Mokinių 

parlamento narių paieška, jų sudominimas 

ir motyvavimas. Periodiškai Mokinių parla-

mentas organizuos mokinių aktyvų (klasių 

seniūnų ir pavaduotojų) susitikimus su mo-

kinių parlamento nariais. 

Mokinių parla-

mento kuratorius, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė 

 

Stiprinti Mokinių 

parlamento veiklos 

viešinimą. 

 

Mokinių parlamento veikla bus pristatoma 

tam skirtame stende (stendo sukūrimas) ir 

Gimnazijos interneto svetainėje - sukur-

tame Mokinių parlamento skirtuke. Parla-

mento nariai organizuos susitikimus su 

kiekviena 5-8 ir gimnazijos I-IV kl., juose 

pristatys savo veiklą. 

Mokinių parla-

mentas, mokinių 

parlamento kura-

torius 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus  

mokslo  

metus  

 

 

Mokytojų taryba, Gim-

nazijos taryba 

 

2.5. Stiprinti so-

cialinį – emocinį 

ugdymą (SEU) 

Mikroklimato ty-

rimo atlikimas ir 

rezultatų panaudo-

jimas. 

Atnaujinta SEU plėtros komanda, kuri ini-

cijuoja 3-8, gimnazijos I-IV klasėse mik-

roklimato tyrimo atlikimą. Pagal jo rezulta-

tus planuojamos kiekvienos klasės veiklos, 

įgyvendinama ne mažiau kaip 70 proc. pla-

nuotų veiklų. 

 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė 

Žmogiškieji, 

mokymo lėšos 

 

Visus 

metus  

 

 

Mokytojų taryba, VGK 
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2 tikslas: Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

 
Refleksija  

 

 Olweus progra-

mos kokybės už-

tikrinimo siste-

mos (OPKUS) 

diegimas 

Pagal pasirašytą su SPPC sutartį bus įgy-

vendinama ne mažiau kaip 80 proc. 

OPKUS plano priemonių. Išsaugomi 

žemi patyčių masto rezultatai (ne daugiau 

nei 4,8 proc.) 

Olweus koordi-

nacinis komite-

tas, visa bend-

ruomenė 
 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

      
 

Visus 

mokslo 

metus 
 

Mokytojų taryba, 

Olweus koordinacinis 

komitetas 
 

Mokinių ir moky-

tojų apklausa dėl 

mokymosi ar poil-

sio erdvių atnauji-

nimo.  

Bus įvertinti mokinių ir mokytojų porei-

kiai ir pagal juos priimti susitarimai dėl 

aplinkų atnaujinimo eiliškumo ar kaitos. 

Ugdymo(-si) aplinkos tenkins daugumos 

bendruomenės narių poreikius. 

Administracija Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Iki 2021 

m. gruo-

džio 31 

d. 

Mokytojų tarybos po-

sėdis 

Prienų visuome-

nės sveikatos 

biuro vykdomas 

projektas ,,Komp-

lekcinės paslau-

gos šeimai“ 
 

Atpažinus problemas, tikslingai teikiama 

psichologinė pagalba atpažintiems psi-

chologinį stiprinimo poreikį turiniems ug-

dytiniams.  
 

Klasių auklėto-

jai, mokytojai 

dalykininkai 
 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos,  projekto 

lėšos 

 

Visus 

metus 

 

 

Visuotinis tėvų susi-

rinkimas 
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SUPAŽINDINIMAS SU VEIKLOS PLANU IR REFLEKSIJA 

 

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

elektroninio dienyno skiltyje „Dokumentai“. Refleksija vyks:  

-    2022 m. birželio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje; 

- tarpinė analizė bus vykdoma 2022 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 2021–2022 M.M. VEIKLOS  PLANO PRIEDAI: 

 

1. Gimnazijos renginių planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 1); 

2. Atestacinės komisijos posėdžių grafikas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 2); 

3. Ūkinės veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 3); 

4. Bibliotekos veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 4); 

5. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupių veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 5); 

6. Metodinės tarybos veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 6); 

7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas  Nr. 7); 

8. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2021–2022 (priedas Nr. 8); 

9. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2021–2022 m.m. 

(priedas Nr. 9); 

10. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 

10); 

11. STEAM veiksmų planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 11); 

12. Socialinio pedagogo veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 12); 

13. Logopedo veiklos metinis planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 13); 

14. Specialiojo pedagogo veiklos metinis planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 14). 

15. Prienų r. Jiezno gimnazijos sportinės veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 15). 

16. Prienų r. Jiezno gimnazijos Ugdymo karjerai veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 16). 

17. Prienų r. Jiezno gimnazijos projekto „Sveikatiada“ veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 

17). 

18. Prienų r. Jiezno gimnazijos gamtamokslinio ugdymo projekto „Mūsų atradimai“ veiklos planas 

2021–2022 m.m. (priedas Nr. 18). 

19. Prienų r. Jiezno gimnazijos Mokinių parlamento veiklos planas 2021–2022 m.m. (priedas Nr. 19). 

 

 

      
P R I T A R T A: Mokytojų tarybos 2021 m. birželio 23 d. ir Mokytojų tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. po-

sėdžių nutarimais; Gimnazijos tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio nutarimu. 
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                                                                                             Prienų r. Jiezno gimnazijos  

                                                                                 2021–2022 m. m. veiklos plano  

                                                                                 priedas Nr. 1 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

RENGINIŲ PLANAS 2021–2022 M.M. 

 

RUGSĖJIS 

Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Pastabos 

Mokslo ir žinių dienos šventė 1 d.  

 

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 

 

Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo 

taurei laimėti 

 25 d. gimnazijos I-IV kl., gim-

nazijos bendruomenė 

S. Šimanskas, 

L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje Europos kalbų 

dienai 

 ,,Vienas pasaulis - daug kalbų“ 

Mėnesio 

pabaiga 

Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Karjeros naktis  
28 d. 5-8, gimnazijos I-IV kl. 

Klasių auklėtojai Kultūrinė - pažintinė diena 

Projektas ,,Kokybės krepše-

lis" 

SPALIS 

Mokytojo dienos minėjimas 5 d. Gimnazijos III-IV kl., mo-

kinių parlamentas 

N. Aleškevičienė, N.Kuliešienė, 

R.Valatkaitė 
Kultūrinė - pažintinė diena 

Klasės auklėtojų metodinės 

grupės bei Mokinių parla-

mento veiklos planai 

Paroda bibliotekoje ,, Padovanosiu 

Tau geltoną klevo lapą’’  (Mokytojo 

dienai) 

Iki 2 d. Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

V. Rūdienė 

 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Gimnazijos I kl. mokinių krikštynos Data bus 

patikslinta 

Gimnazijos I-IIg kl. N. Aleškevičienė,  S.Žalys Kl. auklėtojai 

Akcija ,,Šypsenos diena” 1 d. Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos 

planas,  Mokinių parlamento 

veiklos planas 
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Iniciatyva ,,Pasakų iššūkis” spalio 7 d. 

- lapkričio 

9 d. 

Priešmokyklinė ugdymo 

grupė 

R. Valatkaitė, L. Jankauskienė Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Moliūgų paroda 10-25 Priešm. ugd. gr., 1-4, 5-8, 

gimnazijos I-IV kl.  

 R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos 

planas 

Švarių rankų akcija   Bus pa-

tikslinta 

1-4 kl. mokiniai R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Tarpklasinės futbolo varžybos. Bus pa-

tikslinta 

5-6 kl. 7-8 kl. I – IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

Rudenėlio šventė 

Integruotas „Sveikatiados“ projektas. 

 

10  d. „Zuikučių“, „Ežiukų“ gru-

pių ugdytiniai. 

 

L. Daunorienė, J. Jonelienė,  

V. Kasteckaja 

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Integruota pamoka ,,Pasukim  galve-

les, neskubėkim ir atspėkim’’(poetės 

R. Skučaitės 90-mečiui) 

10-27 4 kl. mokiniai V. Rūdienė, D. Acuvienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Integruota pamoka ,,,Aš prabilti galiu 

kaip mama mažą mažą tave supdama 

’’(poetės R. Skučaitės 90-mečiui) 

10-29 5 kl. mokiniai Z. Zencevičienė, V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Šiuolaikinių lietuvių rašytojų popu-

liariausi kūriniai ir knygos 

Bus pa-

tikslinta 

Pradinių klasių mokiniai 

(Projektas VEŽA) 

Pradinių  klasių mokytojos,  

V. Rūdienė  

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

LAPKRITIS 

Etnografinė popietė ,,Supyniau pyni-

mėlį“ 

 

13 d. 

 

1 – 4 kl. 

 

R. Kandrotienė, D. Acuvienė Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Vakaras mokykloje  Bus pa-

tikslinta 

1 – 4 kl. 

 

R. Kandrotienė, D. Acuvienė, Ž. 

Valatkienė, R. Bubnienė 
Kultūrinė - pažintinė diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Išvyka: Prie laisvės gynėjų paminklo 

pagerbti žuvusius.  

Išvyka: „Rudens lapų įvairovė” 

3 d. 

  

 

„Zuikučių“  grupė  

  

V. Kasteckaja, J. Jonelienė  Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

LR Kariuomenės dienos minėjimas 

 

Bus pa-

tikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. S. Žalys Istorijos mokytojas 
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Tolerancijos diena 16 d. 1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

R. Valatkaitė  

Mokinių parlamentas,  

klasių auklėtojai 

Mokinių parlamento veiklos 

planas 

Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Etnografinė vakaronė 26 d.  

(data bus 

tikslinama, 

atsižvel-

giant į 

pande- 

mijos sąly- 

gas) 

7-8, gimnazijos I-IV kl. N. Kuliešienė Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas 

 

Draugo diena  27 d. 1-8, gimnazijos I- IV kl. 

mokiniai 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Šiaurės šalių literatūros savaitė-2020 Bus pa-

tikslinta 

Priešm. ugd. gr., 

1-8, gimnazijos I-IVkl. 

V. Rūdienė ir komanda Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Paroda bibliotekoje ,,Lapkričio 23-

oji – Lietuvos kariuomenės diena” Iki 23 d. 
Priešm. ugd. gr., 

1-8, gimnazijos I-IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Edukacinė paroda ,,Paliesk lietuvių 

kalbą  rankomis’’ 
11-29-12-

10 

Priešm. ugd. gr., 

1-8, gimnazijos I-IV kl. 

 

V. Rūdienė 

 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

 

GRUODIS 
 

Protų mūšis “Aids –“Turi žinoti ge-

riau” 

1 d. 8, 1g–4g klasės R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno 

seniūno taurei laimėti 

2021m. 

gruodis 

  7-8, gimnazijos I-IV kl., 

gimnazijos bendruomenė 

Fizinio ugdymo mokytojai  

Šventė „Prie Kalėdinės eglutės‘  

Projektas : „Pasipuoškime grupes pa-

sitinkant Kalėdas“  

Bus pa-

tikslinta 

„Zuikučių“, „Ežiukų“ gru-

pės  

Grupių auklėtojos  

Tėveliai   

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas  
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Advento projektas: 

1. Advento rytmečiai(popietės);  

2. Kalėdinių dovanėlių, atvirukų ga-

myba vienišiems žmonėms; 

2021 m. 

gruodis 

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

Mokinių parlamentas 

Mokinių parlamento veiklos 

planas 

 

Advento projektas  Bus pa-

tikslinta 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytiniai, 1-4 kl. 

I.Skulščienė, pradinio ugdymo mo-

kytojos,  

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,, Gruodžio 1-oji- 

Pasaulinė AIDS diena” iki 1 d. 

Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Vakaras mokykloje - protų mūšis 
Bus pa-

tikslinta 
4 kl. mokiniai ir jų tėveliai 

V. Rūdienė, D. Acuvienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Tarpklasinės kvadrato varžybos. Bus pa-

tikslinta 

5 - 7 kl. Fizinio aktyvumo mokytojai Sportinės veiklos planas 

Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno se-

niūno taurei laimėti. 

Bus pa-

tikslinta 

Tėvai, mokiniai, mokyto-

jai 

Fizinio aktyvumo mokytojai, Jiezno 

seniūnas 

Sportinės veiklos planas 

Tarpklasinės tinklinio varžybos. Bus pa-

tikslinta 

7-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio aktyvumo mokytojai  Sportinės veiklos planas 

 

Akcija ,,Nestandartinė kuprinė”  

Kalėdinis paštas 

Gruodžio 

22 d. 

5-8, gimnazijos I-IV 

Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos I-IV 

kl 

R. Valatkaitė  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parlamento veiklos 

planas 

Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Protų mūšiai ,,Kalėdoms artėjant’’ Gruodžio 

23 d. 

1,3 kl. mokiniai Pradinių klasių mokytojos, 

 V. Rūdienė 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

SAUSIS 

„Ačiū“ diena 11 d. 
1-8, gimnazijos I- IV kl. 

R. Valatkaitė Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Sausio 13-osios ,,Laisvės Gynėjų 

dienos“  minėjimas. 

13 d. 5-8, gimnazijos I-IV kl. N. Aleškevičienė, N. Kuliešienė Istorijos mokytojai 

Neužmirštuolių akcija 13 d. 5-8, gimnazijos I-IV kl. Mokinių parlamentas Mokinių parlamento veiklos 

planas 
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Projektas „Aš myliu Lietuvą“  

Rytmetys „Atsisveikinimas su eg-

lute“  Integruota veikla: „Aš – ant 

podiumo“  

1-31 d. „Zuikučių“,   

„Ežiukų“ grupės  

L. Daunorienė, J. Jonelienė, V. Kas-

teckaja 

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Kvadrato varžybos su tėvais  

 

 

Bus pa-

tikslinta 

1-4 kl. Ž. Valatkienė  

 

  

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Pirmokų skaitytojų krikštynos 

,,Aš noriu skaityti“ 

Bus pa-

tikslinta  
1 kl. mokiniai 

V. Rūdienė  

Ž. Valatkienė 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Paroda bibliotekoje ,,Kruvinasis sek-

madienis Lietuvoje“ 
Iki 13 d, 

Priešm. ugd. gr., 1-4, 5-8, 

gimnazijos I-IV kl. 

V. Rūdienė  Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Sportinės varžybos, skirtos Laisvės 

gynėjų dienai  paminėti. 

Bus pa-

tikslinta 

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

VASARIS 

Vasario 16-osios Valstybės Atkū-

rimo dienos minėjimas. 

12 d.  5-8, gimnazijos I-IV kl.  N. Aleškevičienė, N.Kuliešienė Klasės auklėtojų  metodinės 

grupės veiklos planas 

Šimtadienis 18 d.  Gimnazijos III-IV kl.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

N.Kuliešienė, N.Aleškevičienė 
Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas 

Paroda: „Mano Tėvynė – Lietuva“  

Pramoga „Užgavėnės“  

Paroda: „Užgavėnių kaukė“  

1-28 d. 
„Zuikučių gr.  

„Ežiukų „ „Zuikučių“ gr.   

L. Daunorienė, J. Jonelienė, V. Kas-

teckaja 

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Nacionalinis diktantas. Bus pa-

tikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. N.Kuliešienė Lietuvių kalbos mokytoja 

Baudų ir tritaškių mėtymo konkur-

sas, skirtas Lietuvos Valstybės atkū-

rimo dienai paminėti. 

Bus pa-

tikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai  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 pla-

nas 

Valentino dienos šventė - širdučių 

diena 02-14 
 R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Priešmokyklinio ugd. gr. ug-

dytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV 

kl. 
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Pasakų popietė Bus pa-

tikslinta 

4 kl. mokiniai V. Rūdienė, D. Acuvienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

KOVAS 

Etnokultūrinio ugdymo diena ,,Ka-

ziuko mugė“ 

5 d. 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 

Lietuvių kalbos mokytojai 

Paroda: „Tu pati gražiausia, mano 

Lietuva“.   

Išvyka į gimnaziją „Kaziuko mugė“  

Sveikatingumo projektas „Švarūs 

dantukai – sveiki dantukai“  

11 d. 

  

4 d. 

 

1-31 d.  

„Ežiukų“, „Zuikučių“ gru-

pės  

L. Daunorienė, J. Jonelienė,  

V. Kasteckaja 

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Gimnazisto diena. 

Proto mūšis ,,Visiems apie viską“ 

9 d. 8, gimnazijos I-IV kl.   D. Mazuronienė,  

V. Rūdienė 

Mokinių parlamentas, 

Klasės auklėtojai 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Kovo 11-osio Valstybės Nepriklau-

somybės Atkūrimo dienos minėji-

mas. 

10 d. 5-8, gimnazijos I-IV kl.    S. Žalys,  

Klasės auklėtojai 

 Klasės auklėtojų metodinės 

grupės veiklos  planas 

Tėvų ir mokinių kvadrato varžybos  Bus pa-

tikslinta 

1-4 kl. Ž. Valatkienė 

 
Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Tarpklasinės krepšinio varžybos Bus pa-

tikslinta 

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

L. Grigaliūnienė 

Sportinės veiklos planas 

Patyčių prevencijos savaitė „Savaitė 

Be patyčių“ 

3 sav. Priešm. ugd. gr., 1-8, gim-

nazijos I-IV kl. 

 R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos 

planas 

Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

„Šviesoforo“ konkursas 26 d. 1-4 kl. D.Acuvienė Kultūrinė, pažintinė diena 



 

41 

 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

6-os klasės mokinių komandų protų 

mūšis, skirtas Knygnešio dienai  

Bus pa-

tikslinta 
6 kl.  

V. Rūdienė,  

V. Žiūkas 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

BALANDIS 

Integruota pamoka ,,H. K. Anderse-

nas-didysis gėrio filosofas’’ 

Bus pa-

tikslinta 

3 kl. R. Kandrotienė, V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

 

Šventė „Rieda margučiai“  

Paroda: „Tai margučių gražumėlis“  

Projektas tarptautinės vaikiškos kny-

gos dienos proga.  

Paroda „Mano mylimiausia 

knygelė“  

Bus pa-

tikslinta 

„Ežiukų“,  „Zuikučių“ 

grupės  

„Zuikučių“ grupė  

L. Daunorienė, J. Jonelienė,  

V. Kasteckaja 

Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Akcija ,,Darom“ 22 d. Gimnazijos 5-8, I-IV kl., 

Šaulių būrelio nariai 

D. Mazuronienė, 

S. Žalys, R. Valatkaitė 
Kultūrinė, pažintinė diena 
Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

 

Vaikų Velykėlės Bus pa-

tikslinta 

Birštono dekanato ketvir-

tokai 

I.Skulščienė  

Klasės šokio konkursas 04-29 Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 

I-IV kl. 

R. Valatkaitė 

 

Mokinių parlamento veiklos 

planas 

 

Konferencija ,,Augu ir auginu“ Bus pa-

tikslinta  

Mokytojai Administracija, V. Mekionytė Metodinės tarybos planas 

 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 2022 
Bus pa-

tikslinta 

Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 

I-IV kl.   

V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Gyvybės diena Bus pa-

tikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV kl. D. Mazuronienė,  I.Skulščienė Dorinio ugdymo mokytojos 

Renginys motinos dienai 29 d. 1-8, gimnazijos I-IV kl.   D. Mazuronienė Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos plana 
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Šventė mamos dienai ,,Mamyte my-

lima“  

 

29 d. Priešm. ugd. gr. ugdytiniai  L. Jankauskienė Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

GEGUŽĖ 

Projektas „Kelias į mokyklą“   1 –31 d. Priešm. ugd. gr. ugdytiniai  L. Jankauskienė, R. Valatkaitė Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Bendradarbiavimo renginys su VDU 13 d.  5-8, I-IV kl. D. Mazuronienė Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių auklėtojai 

Rajoninis skaitovų renginys 

,,Kelias, tiesa, gyvenimas” 

Bus pa-

tikslinta 

5-8, I-IV kl. I.Skulščienė, D. Mazuronienė Rajoninio dorinio ugdymo 

metodinio būrelio planas 

Muziejaus diena Bus pa-

tikslinta 

1-4 kl.   R. Bubnienė, R. Kandrotienė,  

Ž. Valatkienė, D. Acuvienė 

 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių auklėtojų  

metodinės grupės veiklos 

planas 

Projektas „Aš ir mano šeima“  

 Sporto šventė „Noriu augti sveikas“  

„Lik sveikas, darželi“   

Bus pa-

tikslinta 

„Ežiukų“,  „Zuikučių“ 

grupės, „Zuikučių“ grupės 

ugdytiniai 

L. Daunorienė, J. Jonelienė,  

V. Kasteckaja 

Ikimokyklinio ugdymo sky-

riaus ugdomosios veiklos 

planas 

Paskutinio skambučio šventė 25 d. 1, gimnazijos III-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 

Renginys Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dienai 

Bus pa-

tikslinta 

Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 

I-IV kl.   

V. Rūdienė Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Projektas ,,Būsiu sėkmingas penkto-

kas“  

1-31 d. 4 kl.  MT, pradinių klasių mokytojai ir da-

lykininkai 

 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 
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Tyrėjų diena 31 d. 1-4 kl. Pradinių klasių mokytojai Kultūrinė, pažintinė diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Akcija Pasaulinei dienai be tabako 5-31d. 5-8, gimnazijos I-IV kl 

 

R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parlamento veiklos 

planas 

BIRŽELIS 

Vaikų gynimo diena 

 

1 d. 

 

Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-4 kl.   

Pradinių klasių mokytojai Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių  

klasių metodinės grupės 

veiklos planas 

Iniciatyva ,,Mano mažasis draugas“ Bus pa-

tikslinta 

Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-8, gimnazijos 

I-III  kl.   

R. Valatkaitė Mokinių parlamento veiklos 

planas 

 

Sporto šventė 

 

2 d. Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-4 kl.   

Ž. Valatkienė 

 

Kultūrinės pažintinės diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė „La-

bas, vasarėle!“  

 

3 d. Priešmokyklinio ugd. gr. 

ugdytiniai, 1-4kl.   

 

Pradinių klasių mokytojai 

Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Ugdymo karjerai diena (susitikimas 

su buvusiais mokiniais) 

13 d. 5-8, gimnazijos I-III kl. Klasės auklėtojai Kultūrinė, pažintinė diena 

 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas 14 d. 5-8, gimnazijos I-III kl.  S. Žalys, N. Aleškevičienė Kultūrinė, pažintinė diena 

Sporto šventė 15 d. 5-8, gimnazijos I-IV kl.   Fizinio ugdymo mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas, 

sportinės veiklos planas 

STEAM projektų  diena  16 d.  5-8, gimnazijos I-II kl.  STEAM modulių vadovai Kultūrinė, pažintinė diena 
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STEAM metodinės grupės 

planas 

Karjeros naktis mokykloje  Bus tiksli-

nama 

5-8, gimnazijos I-II kl. Mokinių parlamentas  Kultūrinė, pažintinė diena 
Mokinių parlamento veiklos 

planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė   17 d. 5-8, gimnazijos I-III kl.   Administracija, klasių auklėtojai Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų  metodinės 

grupės planas 

LIEPA 

 

Atestatų įteikimo šventė Bus pa-

tikslinta 

Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

gimnazijos III ir IV kl. auklėtojai 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                            Dalia Mazuronienė 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 2 

      
 

 

 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  

ATESTACIJOS KOMISIJOS   

POSĖDŽIŲ GRAFIKAS 2021–2022 M.M. 

      
 

 

 

      

 

      

2021 m. gruodžio 8 d. 14 val. 

 2022 m. gegužės 12 d. 14 val. 

      

 

      

      

 

 

Atestacijos komisijos pirmininkė                    Neringa Zujienė 

 

 

      
 

 



 

 
 

                                                                                                                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m.m. veiklos programos 

priedas Nr. 3 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

2021–2022 M.M. 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

1.  Mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo sky-

riaus bei priešmokyklinio ugdymo grupės 

paruošimas naujiems mokslo metams 

Rugpjūčio 

mėn.  

Ūkvedys 

2.  Sporto įrenginių esančių remontas Rugpjūčio 

mėn. 

Ūkvedys 

3.  Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų) 

patikra 

Rugsėjo mėn.  Ūkvedys 

4.  Mokyklos pastatų paruošimas šildymo sezo-

nui 

Spalio mėn.  Ūkvedys 

5.  Mokyklos teritorijų, sporto aikštelių prie-

žiūra 

Nuolat Ūkvedys 

6.  Smulkūs kabinetų, koridorių remonto darbai Nuolat Darbininkai 

 

7.  Mokyklos aplinkos tvarkymas (lapų grėbi-

mas) 

Spalio- lapkri-

čio mėn.  

Darbininkai 

8.  Pagrindinių priemonių inventorizacija  Lapkričio, 

gruodžio mėn.  

Inventorizacijos komi-

sija 

9.  Mokyklos gėlynų, želdinių priežiūra Balandžio, ge-

gužės mėn.  

Ūkvedys 

10.  Elektros  instaliacijos priežiūra  Nuolat Ūkvedys 

11.  Mokyklos lifto priežiūra Nuolat Ūkvedys 

12.  Mokyklos teritorijoje esančių įrenginių prie-

žiūra 

Nuolat Ūkvedys, darbininkai 

13.  San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų 

priežiūra 

Nuolat Darbininkai 

14.  Priemonių, reikalingų švaros palaikymui, į-

sigijimas 

Nuolat Ūkvedys, prekių ir pas-

laugų pirkimų specia-

listas 

15.  Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitik-

rinimas organizavimas ir kontrolė 

Nuolat Administratorė 

16.  Stebėti, kaip laikosi aptarnaujančio perso-

nalo darbuotojai vidaus  darbo  taisyklių 

Nuolat Ūkvedys 

17.  Viešųjų pirkimų organizavimas Nuolat Prekių ir paslaugų pir-

kimų specialistas 

18.  Gaisrinės, darbų saugos instruktavimas Nuolat Ūkvedys 

19.  Kompiuterių priežiūra 

 

Nuolat IT sistemų administra-

torius 

 

Ūkvedys                                                                                                                          Algis Paltanavičius 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m.m. veiklos programos 

priedas Nr. 4 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M. 

      

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

    Prienų r. Jiezno gimnazijos  (toliau – Gimnazija) biblioteka-skaitykla savo veikla pagal galimybes sten-

giasi dalyvauti ugdymo procese, puoselėti Jiezno gimnazijos vertybes, tenkinti Gimnazijos bendruomenės na-

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

renginiai, prisidedama prie bendruomenės  telkimo. 

Skaitykloje yra 19  darbo vietų, 6 iš jų – kompiuterizuotos, veikia internetas, skaitymo kampelis.  

Bibliotekoje jau 34-tus metus dirba bibliotekininkė, VVU įgijusi bibliotekininkės ir bibliografės spe-

cialybę.  

                           

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

 

TIKSLAS: Siekti kiekvieno mokinio pažangos, diegiant savivaldų ir patyriminį ugdymą 

UŽDAVINIAI:  

     Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus ugdymo įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

Tobulinti pamokos kokybę, stiprinant profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo princi-

pus. 

 

III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

 

    Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese ir padėti įgyvendinti  mokyklos ugdymo tikslą 

ir uždavinius, sudarant edukacinę erdvę, padedančią kolegoms vesti pamokas, stiprinant profesinio dialogo ir 

patyriminio ugdymo principus. 

   Skatinti skaitymą, populiarinti biblioteką, telkti bendruomenę, rengiant  renginius.  

     

IV. VEIKLA 

Eil. 

Nr. Veikla 
Priemonės 

 
Data Atsakingas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. Skaitytojų 

ir lanky-

tojų aptar-

navimas 

 

Naujus skaitytojus supažindinti 

su bibliotekos fondu 

2021 m. rugsė-

jis, spalis 

V.Rūdienė  

Individualūs pokalbiai su moki-

niais  apie knygas rekomenduo-

jant  jiems reikalingą literatūrą 

Visus mokslo 

metus 

 

V. Rūdienė 

 

 



 

 
 

 

 

 

Individualios konsultacijos ieš-

kant informacijos knygose, nau-

dojantis paieškos sistemomis  

Esant reikalui V. Rūdienė  

2. 

Fondo 

komplek-

tavimas 

Nurašyti nebeaktualią, suplyšu-

sią literatūrą, pasenusius vadovė-

lius 

2021 m. lapkri-

tis, gruodis 
V. Rūdienė  

Registruoti neigiamas užklausas 

ir  į jas atsižvelgiant komplek-

tuoti fondą 

Nuolat V. Rūdienė  

3. Bibliogra-

finis dar-

bas ir in-

formacijos 

sklaida 

Palaipsniui pildyti  MOBIS  

duomenų bazę 

Visus mokslo 

metus 
V. Rūdienė  

Mokytojus informuoti apie gau-

tas bibliotekos naujienas Gavus siuntą 
V. Rūdienė 

 
 

4.  

Dalyvavi-

mas ug-

dymo pro-

cese 

Nuolat atnaujinti stendą 

 ,,Šiandien tai aktualu” 

 

Artėjant šven-

tei ar rašytojo 

jubiliejui 

V. Rūdienė 

 
 

Kaupti medžiagą apie profesijas, 

mokymo įstaigas 

Gavus medžia-

gos 

V. Rūdienė 

 
 

Ilgalaikis projektas ,,Biblioteka - 

krutanti  gryčia‘‘  (rengti protų 

mūšius ir viktorinas) 

Visus mokslo 

metus  

 

V. Rūdienė 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

Ilgalaikis projektas ,,Knyga, kuri 

tavęs laukia‘‘ 

Visus mokslo 

metus  

V. Rūdienė 

 

Pradinukai 

 

Ilgalaikis projektas, skirtas pro-

fesiniam orientavimui(-si), 

,,Šok į tėvų (senelių) klumpes“ 

Visus mokslo 

metus  

 

V. Rūdienė, 

klasių auklėto-

jai  

Mokyklos 

bendruomenė  

 

Integruotos pamokos, skirtos 

profesiniam orientavimui 

Kiekvieną sa-

vaitę 

V. Rūdienė, 

kolegos 

Visi mokiniai 

 

Dalyvavimas ,,Baltų šalių litera-

tūros savaitėje‘‘ (pagal atskirą 

planą) 

2021 09-20-24 

 

V. Rūdienė ir 

komanda 

 

Mokyklos 

bendruomenė 

 

,,Pasakų penktadieniai‘‘  Kiekvieną sa-

vaitę 

 

V. Rūdienė, 

L. Jankaus-

kienė 

Priešmo-

kyklinukai 

 

Protmūšiai pradinių klasių ko-

mandoms 

Suderinus su 

mokytojomis 

V. Rūdienė,  

D. Acuvienė,  

R. Bubnienė, 

R. Kandro-

tienė,  

Ž. Valatkienė 

Pradinukai 

 



 

 
 

Integruota pamoka ,,H. K. An-

dersenas – didysis gėrio  filoso-

fas“ 

2021 lapkritis 

 

V. Rūdienė, 

R. Kandrotienė 

 

 

Integruota pamoka ,,Pasukim 

galveles, neskubėkim  ir atspė-

kim “ (poetei R. Skučaitei -90) 

2021  spalis 

 

V. Rūdienė,  

D. Acuvienė 

 

 

Kilnojamoji edukacinė paroda 

,,Paliesk lietuvių kalbą ranko-

mis‘‘  

2021 spalis-

lapkritis 

 

V. Rūdienė 

 

Iš Lietuvių kal-

bos instituto 

 

Vakaras mokykloje trečios kla-

sės mokiniams 

2021 gruodis 

 

V.Rūdienė, 

R. Kandrotienė 
 

Pirmokų skaitytojų krikštynos 2022 sausis 

 

V. Rūdienė, 

Ž. Valatkienė 
 

IV klasės mokinių pasakų 

popietė 

2022 vasaris 

 

V. Rūdienė, 

 D. Acuvienė 
 

6-os klasės mokinių komandų 

protų mūšis, skirtas Knygnešio 

dienai  

2022 kovas 

 

V. Rūdienė,  

V. Žiūkas 

 

 

Dalyvauti Metų knygos 2021 

rinkimų akcijoje 

2021 spalio pa-

baiga.- lapkri-

čio  pradžia 

V. Rūdienė 

 
 

Protų mūšis, skirtas Gimnazisto 

dienai 

2022 kovas 

 

V. Rūdienė 

 
 

Nacionalinė bibliotekų savaitė 

2022 

2022 balandžio 

pabaiga 

V. Rūdienė 

 
 

Orientavimosi varžybos ,,Pers-

kaityk Jiezną‘‘ (su partneriais iš 

VDU) 

Suderinus laiką 

 

V. Rūdienė ir 

komanda 

 

 

Rengti knygų, iliustracijų, fotografijų, iškarpų parodas: 

,,Sulankstom vasarą kaip pers-

kaitytą laišką...“ 

Iki 2021-09-01 

 

V. Rūdienė 

 
 

Europos kalbų dienai 

 ,,Vienas pasaulis- daug kalbų „ 

Iki 2021-09-26 

 

V. Rūdienė 

 
 

,,Padovanosiu Tau geltoną klevo 

lapą“ (Mokytojo dienai) 

Iki 2021-10-05 

 

V. Rūdienė 

 
 

Vienužis - Sartų sūnus - lietuvių 

romantikas, sopulio poetas A. 

Vienažindžiui -180) 

Iki 2021-09-26 

 

V.Rūdienė 

 
 

,,Aš prabilti galiu kaip mama 

mažą mažą tave supdama‘‘ 

(R. Skučaitei -90) 

Iki 2021-10-27 

 

V. Rūdienė 

 
 

B. Bušmai-75 Iki 2021-11-04 V. Rūdienė  



 

 
 

A. Čekuoliui -90 Iki 2021-11-10 V. Rūdienė  

J. Ivanauskaitei-60 Iki 2021-11-14 V. Rūdienė  

,,Garbingas patriarcho jubilie-

jus“ (J. Basanavičiui-170) 

,,Lapkričio 23-oji – Lietuvos ka-

riuomenės diena” 

Iki 2021-11-23 

 

V. Rūdienė 

 
 

J. Grušui -120 Iki 2021-11-29 V. Rūdienė  

Gruodžio 1-oji- Pasaulinė AIDS 

diena” 

Iki 2021-12-01 

 

V. Rūdienė 

 
 

,,Zuikos, Edvarduko ir mūsų 

draugo-V. Račicko jubiliejus‘‘ 

(70) 

2022-01-01 

 

V.Rūdienė 

 
 

,,Krauju aplaistytas sausis‘‘ Iki 2022-01-13 V. Rūdienė  

A. Zurbai-80 Iki 2022-02-08 V. Rūdienė  

,,Tėvynė – ne vien geografinė 

sąvoka“ (Vasario 16 - ajai – 

Kovo 11-ajai) 

Iki 2022-02—

16-2022-03-11 

 

V. Rūdienė  

,,B. Brazdžioniui-115‘‘ Iki 2022-02-08 V. Rūdienė  

,,Ėjo žmonės, nešini knygomis“ 

(Knygnešio dienai) 

Iki 2022-03-16 

 
V. Rūdienė  

,,H. K. Andersenas-didis gėrio 

filosofas‘‘ (rašytojo gimtadieniui 

ir Tarptautinei vaikų knygos die-

nai) 

Iki 2022-04-02 

 
V. Rūdienė  

A. Vienuoliui-140 Iki 2022-04-07 V. Rūdienė  

K. Sajai-90 Iki 2022-06-27 V. Rūdienė  

5. 

Vadovėlių 

fondo 

tvarkymas 

Nurašyti pasenusius, nenaudoja-

mus, suplyšusius vadovėlius 

Kalendorinių 

metų pradžioje 

V.Rūdienė 

 
 

Tirti vadovėlių paklausą ir užsa-

kyti reikalingus vadovėlius 

Užsakant va-

dovėlius 

V.Rūdienė 
 

Tvarkyti ir pildyti vadovėlių 

fondo apskaitos dokumentus 

Gavus ir nura-

šius vadovėlius 

V.Rūdienė 
 

Tvarkyti vadovėlių fondo karto-

teką. 

Gavus vadovė-

lius 

V. Rūdienė 
 

Pildyti vadovėlių išdavimo, grą-

žinimo dokumentus 

Mokslo metų 

pradžioje ir pa-

baigoje 

V. Rūdienė 

 

6. Administ-

racinis 

darbas 

Sudaryti bibliotekos veiklos 

planą 

2021 rugpjūtis V. Rūdienė 
 

Rengti bibliotekos ataskaitą 2021 gruodis V. Rūdienė  



 

 
 

Pildyti inventorines knygas, 

vesti gaunamų ir nurašomų do-

kumentų apskaitą 

Gavus siuntą, 

nurašius kny-

gas  

 

V.Rūdienė  

Pildyti ,, Knygų, priimtų iš skai-

tytojų vietoj pamestų, apskaitos 

sąsiuvinį” 

Skaitytojams 

pametus kny-

gas 

V. Rūdienė 

 

7. 

Savišvieta. 

Profesinės 

kvalifika-

cijos tobu-

linimas 

Dalyvauti  Švietimo skyriaus, 

PPRC rengiamuose semina-

ruose, pasitarimuose 

Kai organizuo-

jamas renginys 

V.Rūdienė 

 

Domėtis švietimo naujovėmis, 

skaityti naują literatūrą, informa-

cinius leidinius 

 

Visus mokslo 

metus 

V.Rūdienė 

  

Semtis gerosios patirties iš ko-

legų kursų, seminarų metu, išvy-

kose. 

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  

2021–2022 m.m.  veiklos plano 

priedas Nr. 5 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS   

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M. 
 

Etapai Siekiamas rezultatas Vykdymo lai-

kotarpis 

Atsakingas 

I etapas  

Pasirinktos 

problemos gi-

luminiam ver-

tinimui 

Išgryninami probleminiai klausimai, į ku-

riuos bus bandoma atsakyti atliekant verti-

nimą. 

2021 m. lapk-

ritis-gruodis  

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė, Mokytojų ta-

ryba, Gimnazijos 

taryba 
Pritarimas pasirinktam įsivertinimo rodik-

liui (Gimnazijos taryboje)  

2022 m. sausis 

II etapas. 

Giluminis įsi-

vertinimas 

 

Rodiklio iliustracijų kūrimas pagal rakti-

nius žodžius 

2022 m. 

sausis-vasaris 

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė 

Iliustracijų pristatymas Mokytojų taryboje 2022m. vasaris Visi pedagogai 

Vertinimo objektų, šaltinių ir metodų pasi-

rinkimas 

2022 m. vasa-

ris-kovas 

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė 

Vertinimo instrumentų parengimas (pvz., 

grupės diskusijos instrukcija; grafiškai api-

pavidalinti klausimynai ir pan.). 

2022m.  

kovas 

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė 

Pasirinktų tirti mokyklos veiklos rodiklių 

analizė (tyrimas): duomenų rinkimas. 

2022m. 

kovas-balandis 

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė 

Surinktų duomenų apdorojimas, analizavi-

mas. 

2022 m. balan-

dis 

Vidaus  įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė 

Duomenų ir rezultatų ataskaitos rengimas, 

išskiriant veiklos privalumus ir trūkumus, 

rekomendacijų veiklos tobulinimui formu-

lavimas. 

2022 m. 

gegužė 

Visi pedagogai 

III etapas. 

Atsiskaitymas 

ir informavi-

mas 

Rezultatų pateikimas ir aptarimas Moky-

tojų taryboje, Rekomendacijų mokyklos 

veiklos tobulinimui teikimas. Gimnazijos 

taryba analizuoja veiklos kokybės įsiverti-

nimo rezultatus ir priima sprendimus dėl 

veiklos tobulinimo.  

2022 m. birže-

lis 

 

Vidaus įsivertinimo 

koordinacinė grupė, 

Mokytojų taryba, 

Gimnazijos taryba 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinės grupės pirmininkė                                Danutė Acuvienė 



 

 
 

 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

 2021–2022 m.m. veiklos plano  

priedas Nr. 6 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

METODINĖS TARYBOS   

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M. 

 

Tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, puoselėjant gimnazijos vertybes ir tobulinant patyriminio mokymo(si) 

kompetencijas. 

 

Uždaviniai: 

1.  Tobulinti profesinį dialogą ir gebėjimą taikyti patyriminio ugdymo principus. 

2.  Stiprinti   kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai. 

 

Metodinės tarybos nariai: 

Vilma Mekionytė, STEAM metodinės grupės pirmininkė, 

Laima Arbačiauskienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, 

Danutė Acuvienė,  pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, 

Laimutė Grigaliūnienė, geografijos mokytoja metodininkė, 

Laimutė Daunorienė, priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė. 

Mokytojų tarybos deleguoti nariai: 

Nijolė  Kuliešienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 

Laimutė Grigaliūnienė, geografijos mokytoja metodininkė, 

Vita Jančiauskienė, biologijos mokytoja metodininkė ir chemijos vyr. mokytoja. 

 

Eil.Nr. Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija 

1. 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

Susirinkimai: 

Metodinės tarybos ir metodinės  veiklos 

2021-2022 m.m. 

 

 

 

Metodinės tarybos tarpinis ir galutinis į-

sivertinimas.  

 

 

MT pirmi-

ninkė 

 

 

 

MT pirmi-

ninkė 

 

2021 

 

 

 

 

 2022 

 

 

 

Atsiras aiškūs susi-

tarimai, leisiantys 

siekti nusimatytų 

tikslų. 

 

Nuoseklus veiklos 

plano vykdymas, 

plano koregavimas. 

2. 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

2.2 

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios 

patirties sklaida. 

 

Gilinti mokytojų  kompetencijas patyri-

minio mokymo(si):40 val. mokymo 

programos apie patyriminį ugdymą  or-

ganizavimas mokytojams. Įgytos patir-

ties taikymas pamokose. 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

Visus me-

tus 

 

 

 

 

Mokytojai tobulins 

savo patyriminio 

mokymo  kompe-

tencijas, gerės ug-

dymo(si) kokybė. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

Brandos egzaminų, PUPP bei standarti-

zuotų testų rezultatų aptarimas ir 

veiksmų plano mokinių pasiekimams ge-

rinti sudarymas ir vykdymas. 

Organizuoti mokytojų konferenciją : 

„Augu ir auginu:  ugdymo karjerai  gero-

sios praktikos“ 

 

 

Parengti stebėjimo formą pagal pasirinktą 

vertinti veiklos rodiklį 

 

 Mokytojų parengtų metodinių priemonių 

(darbų) aptarimas ir aprobavimas 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

MT 

 

 

MT  

Visus me-

tus 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

Visus me-

tus 

Gerės mokinių pa-

siekimai. 

Mokytojai, patobu-

linę  kompetenci-

jas, ves šiuolaiki-

nes pamokas. 

Pamokos kokybės 

gerinimas. 

 

Pamokos kokybės 

ir mokinių pasie-

kimų gerinimas. 

3. 

 

3.1 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

3.4 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

Metodinės veiklos: 

 

Kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo 

taikymas patyriminio ugdymo organiza-

vimo klausimais – projektas „Kviečiu į 

pamoką“ 

 

Projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas“ 

4 klasei mokytojai dalykininkai veda pa-

mokas 

 

 

 

Renginio ,,Patirties mainai“. organizavi-

mas  

 

 

 

Profesijų dienos organizavimas 

 

 

Organizuoti ir aptarti:  

a) mokomųjų dalykų pasitikrinamuo-

sius darbus  turimam žinių lygiui 

nustatyti:   

anglų kalbos  - 4, 6, 8, gimnazijos III kla-

sėse; rusų ir prancūzų kalbos - 6, 8, gim-

nazijos II klasėse; matematikos ir lietu-

vių kalbos -3, 5, 7, gimnazijos I, III kla-

sėse.  

  b) bandomuosius egzaminus. 

 

Mokytojų išvykų – susitikimų organiza-

vimas su Lietuvos mokyklomis, sėkmin-

gai įgyvendinančiomis patirtinį mokymą. 

 

 

MT 

 

 

 

 

MT pradinių 

klasių moky-

tojai ir daly-

kininkai 

 

 

MT 

 

 

 

 

MT 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

10 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus me-

tus 

 

 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi, to-

bulins kompetenci-

jas ir gerės ug-

dymo(si) kokybė 

Gėrės penktokų a-

daptacija ir moky-

tojų tarpusavio 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi bei  

tobulins kompeten-

cijas. 

 

Mokinių motyvaci-

jos skatinimas ir 

karjeros planavi-

mas 

Gerės mokinių mo-

kymosi pasiekimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokytojų kolegiš-

kas bendravimas ir 

bendradarbiavimas 



 

 
 

 

 

 

3.7 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

 

Pamokos kitose erdvėse ir virtualios erd-

vės (netradicinis turimų erdvių panaudo-

jimas (laiptai ir pan.). inicijavimas. 

 

Erasmus + KA1 mobilumo veiklų pro-

jektas „Mokymuisi palanki aplinka: nuo 

poreikio link poveikio 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Darbo grupė 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

Visus me-

tus 

ir patyriminio 

darbo patirties įgi-

jimas 

Mokinių motyvaci-

jos ir pasiekimų 

gerinimas 

 

Mokytojų kompe-

tencijų tobulinimas 

 

 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                          Vilma Mekionytė 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS   

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 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 aktualio-

mis temomis.  

4. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

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

noro lankyti mokyklą ir kitus teisėtvarkos pažeidimų atvejus. 

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

7. Konsultuoti mokytojus,  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 lai-

kotarpis 

Atsakingi  

 1. ORGANIZACINĖ VEIKLA      

1.1. Sudaryti Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą 2021-2022 m.m. 

Iki 2021-08-31 VGK pirmininkas  

 

1.2. Organizuoti VGK posėdžius. 1 kartą per mėn. 

(esant reikalui ir 

dažniau) 

VGK pirmininkas 

 

1.3. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą Gim-

nazijos tarybos posėdyje  

Kartą per metus VGK pirmininkas 

1.4.  Atnaujinti Gimnazijos veiklą reglamentuojan-

čius dokumentus pagalbos mokiniui klausimu.  

2022 m. sausio 

mėn.  

VGK  

2. PREVENCINĖ VEIKLA      

2.1. Supažindinti visų klasių mokinius su  moky-

mosi sutarties reikalavimais,  Jiezno gimnazi-

jos mokinių skatinimo, drausminimo ir povei-

kio priemonių taikymo nedrausmingai besiel-

giantiems mokiniams apraše, saugaus elgesio 

instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje per ren-

ginius, už gimnazijos ribų) 

2021 m. per rug-

sėjo mėnesį 

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 



 

 
 

2.2. Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką vei-

kiančių medžiagų vartojimo programą (integ-

ruota į ugdymo procesą). 

2021-2022 m. m. Dalykų mokytojai, 

socialinis pedago-

gas 

2.3. Diegti OPKUS 2020-2021 m.m. VGK 

2.4. Organizuoti prevencinius renginius ir akcijas. 2021 m.  rugsėjo 

–  gegužės mėn. 

Socialinis pedago-

gas, psichologas, 

sveikatos priežiū-

ros specialistas, 

VGK pirmininkas 

2.5.  Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo 

bei rengimo šeimai bendrąją programą (per da-

lyko pamokas, per neformalųjį švietimą, per 

klasės vadovo veiklą, per renginius).  

Ataskaitų rengimas 

2021-2022  m. m. Socialinis pedago-

gas,dalykų moky-

tojai, klasių vado-

vai, sveikatos prie-

žiūros specialistas. 

2.6. Atlikti 1,5  klasių ir naujai atvykusių  mokinių 

adaptacijos tyrimą. 

2021-11  Psichologas, socia-

linis pedagogas 

2.7. Atlikti  dėl patyčių mąsto tyrimą pagal Olweus 

programą 

1 k. per metus VGK,  D.D. Gas-

paravičiūtė 

2.8. Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, 

kurie blogai lanko pamokas, netinkamai el-

giasi, turi mokymosi problemų. Individualūs 

psichologo pokalbiai su mokiniais.  

2021-2022 m. m. Socialinis pedago-

gas, psichologas, 

klasių vadovai. 

2.9. Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant dau-

giausiai be pateisinamos priežasties pralei-

džiančius mokinius ir klasę bei taikyti jiems 

poveikio priemones, numatytas lankomumo 

Jiezno gimnazijos mokinių skatinimo, drausmi-

nimo ir poveikio priemonių taikymo nedraus-

mingai besielgiantiems mokiniams apraše. 

Nuolat Socialinis pedago-

gas, klasių vadovai 

2.10. Atnaujinti medžiagą apie prevencinius klausi-

mus mokiniams, pedagogams, tėvams. Teikti 

informaciją mokiniams, tėvams  per e- dienyną 

ir internetinėje svetainėje. 

Nuolat VGK 

2.11. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandė-

lėse. 

Esant poreikiui VGK 

2.12. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos iš-

saugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti po-

kalbius klasėse sveikos gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžių klausimais. 

2021-2022 m. m. Visuomenės svei-

katos specialistas 

2.13. Organizuoti klasės valandėles psichologinėmis 

temomis 

2021-2022 m.m. Psichologas 

2.14. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias kon-

sultacijas. 

Nuolat VGK 

2.15. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Nuolat VGK 

3. SPECIALUS UGDYMAS      

3.1. Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą. 2021-08 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 po-

reikį 

Specialusis peda-

gogas 

3.3. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdy-

mosi poreikių (negalių, sutrikimų, mokymosi 

sunkumų) tenkinimą ir tęstinumą: 

aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais 

ir tėvais. 

Visus mokslo 

metus, atsižvel-

giant į specialistų 

rekomendacijas 

Mokytojai, klasių. 

vadovai, tėvai, 

VGK 

3.4. Aptarti namuose besimokančių mokinių moky-

mosi pasiekimus bei nesėkmes; 

3.5. Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į 

mokyklą mokiniams, iš užsienio grįžusiems 

mokiniams, besimokantiems pagal individuali-

zuotas ir pritaikytas bendrąsias ugdymo prog-

ramas bei jų klasių vadovų, mokytojų konsulta-

vimui. 

3.6. Prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir fizi-

nes galias atitinkančią ugdymo ir lavinimo įs-

taigą. 

3.7. Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl 

specialiojo ugdymo metodų, būdų, mokymo 

priemonių naudojimo. 

4. KRIZIŲ VALDYMAS     

4.1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės val-

dymo planą. 

Esant krizinei si-

tuacijai 

Gimnazijos direk-

torius,           VGK 

pirmininkė  

4.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę 

gimnazijos bendruomenę/žiniasklaidą, gimna-

zijos savininko teises ir pareigas įgyvendinan-

čią instituciją, teritorinę policijos įstaigą, vaiko 

teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei si-

tuacijai 

Gimnazijos direk-

torius  

4.3. Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba 

ir organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei si-

tuacijai 

VGK 

  

Planas metų eigoje gali būti papildomas. 

 

PRITARTA:                                                

Jiezno gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

2021-08-31 posėdyje Nr. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                         Dalia Mazuronien 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M. 

 

Tikslas  Formuoti kiekvieno mokinio savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinant ugdymą karjerai.  

  

Uždaviniai:   

1. Stiprinamas  profesinis dialogas ir gebėjimas taikyti savivaldaus  ugdymo principus.  

2. Tobulinti klasių auklėtojų veiklos, skirtos  ugdymui karjerai,  sistemą.  

 

1. Posėdžiai ir organizaciniai klausimai. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

1. Veiklos plano sudarymas. 

 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai. 

Rugpjūtis mėn. Gerai suplanuota veikla leis siekti nusi-

matytų tikslų  

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 

2. Klasės auklėtojų darbo planų analizė ir 

tvirtinimas. 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai. 

Rugsėjo 3 d. Gerai suplanuota veikla leis siekti nusi-

matytų tikslų 

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 

3. Klasių auklėtojų  bendradarbiavimas, 

organizuojant tradicinius  gimnazijos 

renginius: 

 Mokslo ir žinių diena; 

 Mokytojų dienos šventė; 

 Etnografinė vakaronė; 

 Kalėdinių renginiai; 

 Sausio 13 minėjimas; 

 Vasario 16 renginiai; 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, admi-

nistracija 

Visus mokslo me-

tus 

Gerai suplanuota veikla leis siekti nusi-

matytų tikslų. 

(tradicijų puoselėjimas ir kūrybiškumas) 



 

 
 

 Šimtadienio šventė; 

 Gimnazisto diena; 

 Kovo 11 renginiai; 

 Motinos diena; 

 Gimnazijos sporto šventė; 

 Paskutinio skambučio šventė; 

 Brandos atestatų įteikimas. 

4. Signalinių pusmečių rezultatų analizė. Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, soc. 

pedagogė, administracija 

Gruodžio mėn. 

Gegužės mėn. 

 

Efektyvesnė pagalba mokiniui 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 

5. Metodinės veiklos aptarimas ir kitų 

mokslo metų veiklos planavimas 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, 

2022 m.  birželis 2021-2022 m.m. veiklos ataskaita,  

veiklos plano projektas 2022-2023 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 sis-

tema (OPKUS 

Administracija Visus mokslo me-

tus 2 kartus per 

mėnesį 

Padės sumažinti patyčias 

(tolerancija) 

2. Gerosios patirties sklaida po seminarų. 

 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, soc. 

pedagogė. 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės darbo kokybė 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 

 

3. Veikla ir susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

1.  

 

 Tėvų įtraukimas į mokinio asmeni-

nės pažangos stebėseną bei karjeros 

ugdymą. 

 

 

Psichologas, klasių auklėto-

jai, soc. pedagogė. 

Visus mokslo me-

tus 

 

 

Leis stebėti mokinių asmeninę pažangą 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 



 

 
 

2.   Pildyti pažangos stebėjimo formą  ir 

individualiai  aptarti  bent 3 kartus 

per mokslo metus.   

Klasių auklėtojai Visus mokslo me-

tus 

Leis stebėti mokinių asmeninę pažangą 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 

3.  

 

 

Toje pačioje klasėje dirbančių moky-

tojų, pagalbos mokiniui specialistų ir 

klasės auklėtojo pasitarimai 

(rezultatų stebėsena  ir problemų 

sprendimas) 

 Klasių auklėtojai,  mokyto-

jai pagalbos mokiniui specia-

listai 

Kas 2 mėnesiai 

kiekvienai klasei 

Stebėti rezultatų gerinimo priemonių plano 

efektyvumą 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 

4.   Metodinės grupės nuostatų atnauji-

nimas 

Klasių auklėtojai, administ-

racija. 

II pusmetis Pagerės darbo kokybė (bendravimas ir 

bendradarbiavimas ir asmeninė ūgtis) 

5.  Mikroklimato tyrimo  rezultatų pa-

naudojimas planuojant klasės veik-

las. 

Klasių auklėtojai I pusmetis Pagerės mokinių santykiai (bendravimas ir 

bendradarbiavimas ir asmeninė ūgtis) 

6.  Renginiai  tėvams ( globėjams, rū-

pintojams). 

Refleksinių  ugdytinių (jų tėvų) po-

kalbių pagal Prienų rajono savivaldy-

bės lyderystės plėtros modelį vykdy-

mas. 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, admi-

nistracija. 

Spalio mėn. 

Vasario mėn. 

Gerės bendradarbiavimas su tėvais 

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 

7.  

 

Tęsti projektą ,,Pagauk pamoką” Klasių auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, admi-

nistracija 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės pamokų lankomumas 

8.  Asmeninės pažangos premijų  teiki-

mas. 

Klasių auklėtojai,  administ-

racija 

Gegužė-birželis Leis stebėti mokinių asmeninę pažangą 

(bendravimas ir bendradarbiavimas ir as-

meninė ūgtis) 

9.  Projektas: Karjero ugdymo krypčių 

pasirinkimas:  

 

 Kiekvienas mokinys pasiren-

gia ir kasmet atnaujina karje-

ros planus.  

Klasių auklėtojai,  

karjeros ugdymo konsultantė 

administracija 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

 

 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

 

Pagerės  klasės auklėtojų ir mokinių bend-

ravimas ir bendradarbiavimas 

Mokysis nusistatyti savo polinkius, karje-

ros kryptis  

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 



 

 
 

 Klasės valandėlės vedamos  

Profesinio orientavimo erd-

vėje. 5-8 kl. - 2 val., I-IV kl. -

3 val. 

 

 Karjeros naktis mokykloje- 2 

renginiai 

 

 Išvykų ugdymo karjerai orga-

nizavimas į verslo, pramonės 

įstaigas po 1-2 dienas I-IV g 

 

 Bendradarbiavimo renginys 

su VDU 

 

 

 

2021 m. rugsėjis 

II pusmetis 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

 

2022 m. gegužė 

 

10.  Dalyvauti veiklose, numatytose gim-

nazijos veiklos ir renginių planuose 

Klasių auklėtojai Visus mokslo me-

tus 

Gerai suplanuota veikla leis siekti nusima-

tytų tikslų 

(bendravimas ir bendradarbiavimas, kūry-

biškumas, tradicijų puoselėjimas) 

11.  Prienų visuomenės sveikatos biuro 

vykdomas projektas ,,Psichologinės 

gerovės stiprinimo paslaugos“ 

Klasių auklėtojai Visus mokslo me-

tus 

Pagerės  klasės auklėtojų ir mokinių bend-

ravimas ir bendradarbiavimas (bendravi-

mas ir bendradarbiavimas). 

 

 

Klasės auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                                                                               Laima Arbačiauskienė 

 

                    

                     

  



 

 
 

              Prienų r. Jiezno gimnazijos  

              2021–2022 m.m. veiklos plano 

              priedas Nr. 9 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M.  

 

 Tikslas. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario asmeninę ūgtį ir sėkmę, taikant pažangesnes ir efektyvesnes 

dialogo formas. 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo kokybę, taikant pažangesnes profesinio dialogo formas. 

2. Ugdyti asmenines kompetencijas, stiprinant savarankiškumą ir atsakomybę už savo mokymąsi. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija Įsivertinimas 

1.1 Veiklos plano projekto 

pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2021 m. rugp-

jūtis 

Gerai suplanuota veikla leis 

pasiekti nusimatytus tikslus  

  

1.2 Ilgalaikių ugdymo, kla-

sės vadovų, būrelių 

planų pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2021 m. rugsė-

jis 

Gerai suplanuota veikla leis 

pasiekti nusimatytus  tikslus, 

įgyvendinti išsikeltus užda-

vinius 

 

1.3 Stebėti atviras kolegų 

pamokas (per mokslo 

metus ne mažiau kaip 

vieną pamoką) ir ap-

tarti 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022m.m. Aptarimas PPUMG posė-

džiuose  

 

1.4 Analizuoti 2020-2021 

m. m. mokymosi re-

zultatus ir ugdymo(si) 

nuotoliniu būdu patirtį  

analizės išvadas panau-

doti ugdymo procese 

siekiant asmeninės mo-

kinių pažangos 

Ž. Valatkienė 

R. Kandrotienė 

R. Bubnienė 

D. Acuvienė 

 

2021  m.  

rugpjūtis - rug-

sėjis 

Apibendrinimas, rekomen-

dacijos  tolimesniam moki-

nių ugdymui. 

Numatytos priemonės bū-

simų ST rezultatų gerinimui 

 

1.5 Pirmos ir penktos kla-

sių mokinių adaptacija 

(aptarimas). 

 Ž.Valatkienė 2021 m. spalis 

   

Apibendrinimas, rekomen-

dacijos tolimesniam moki-

nių ugdymui.  JG vertybių –

bendravimo ir bendradarbia-

vimo ugdymas. 

 

1.6 Atviros pamokos kole-

goms: 

ne mažiau 1 pamoka 

per mokslo metus  

 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022 

mokslo metai 

Aptarimas posėdžiuose, 

gerosios patirties sklaida. JG 

vertybių –bendravimo ir 

bendradarbiavimo, asmeni-

nės ūgties ugdymas. 

 



 

 
 

1.7 Pranešimai 

,,Įtraukiantys metodai 

matematikos pamo-

kose“, 

,,Skaitymo strategijų 

taikymas panaudojant 

paveikslėlių knygas“ 

R. Bubnienė 

 

 

 

Ž. Valatkienė 

 

 

2021 – 2022 

m.m.  

 

Gerosios pedagoginės patir-

ties sklaida. JG vertybių –

bendravimo ir bendradarbia-

vimo, asmeninės ūgties ug-

dymas. 

 

 

1.8 Pradinių klasių moky-

tojų sukurtų metodinių 

priemonių pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2021 - 2022 

m.m. 

Mokytojos išbandys bent 

vieną naują mokymo prie-

monę, metodą savo pamo-

kose. JG vertybių – kūrybiš-

kumo ugdymas. 

 

1.9 Pasirengimas rengi-

niams ir jų aptarimas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2021-2022m.m. Renginių apibendrinimas, 

rekomendacijos, informacija 

internetiniame puslapyje 

 

1.10 Įgytų žinių po semi-

narų, konferencijų 

sklaida, pritaikymas 

PPUMG  moky-

tojos 

2021-2022 

m.m. 

Pateiktų rekomendacijų ap-

tarimas, gerosios patirties 

sklaida ir pritaikymas. JG 

vertybių bendravimo ir 

bendradarbiavimo ugdymas. 

   

1.11 Organizuoti ugdymosi 

veiklas   pradinių kla-

sių gamtamokslinio 

ugdymo kabinete, pa-

naudojant turimas 

priemones (,,Mūsų at-

radimai“, ,,Informatika 

pradiniame ugdyme“) 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

2021-2022 

m.m. 

ne mažiau kaip 

1 kartą per 

mėn. vesti pa-

mokas gamta-

mokslinio ug-

dymo kabinete. 

Gamtamokslinio ugdymo 

kabinete vedamos pamokos 

padeda ugdyti(s) tiriamosios 

veiklos gebėjimams. JG ver-

tybių – asmeninės ūgties, 

kūrybiškumo ugdymas. 

 

  

2.1 Tęsti ir stiprinti 

kolegialaus grįžtamojo 

ryšio darbo metodą. 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022 m. 

m.  

Kolegialus bendradarbiavi-

mas įgalins profesinį tobulė-

jimą. JG vertybių bendra-

vimo ir bendradarbiavimo 

ugdymas. 

  

2.2 Pamokos netradicinėse 

aplinkose (ne mažiau 2 

pamokos per metus). 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022 

mokslo metai 

Didėja mokinių motyvacija  

2.3 Projektas „Kelias į 

mokyklą“ 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo peda-

gogė   

L.Jankauskienė, 

4 kl.mokytoja 

D.Acuvienė 

pagalbos moki-

niui specialistai, 

tėvai.  

2022 m. gegužė Projekto apibendrinimas, 

priešmokyklinukai geriau 

pasirengia mokyklai. JG 

vertybių – tolerancijos ug-

dymas. 

 

   

2.4 Ilgalaikis knygų skai-

tymo projektas 

,,Knyga, kuri tavęs 

PPUMG moky-

tojos, biblioteki-

ninkė 

2021-2022  

m.m. 

1 kartą per sav. 

Įtraukiami tėvai, didėja mo-

tyvacija skaityti, gerėja skai-

tymo įgūdžiai. JG vertybių – 

asmeninės ūgties ugdymas. 

 



 

 
 

laukia“, ,,Pasakų penk-

tadieniai“ 

2.5 Integruotos veiklos su 

mokytojais dalykinin-

kais, įsitraukti į 

STEAM veiklas        

PPUMG moky-

tojos 

2022-2022 

m.m. 

Kolegialus ryšys. Įdomesnės 

veiklos vaikams. JG verty-

bių –bendravimo ir bendra-

darbiavimo ugdymas. 

 

2.6 Organizuoti 3 klasės 

lietuvių, užsienio 

kalbų ir matematikos 

diagnostinius darbus ir 

aptarti rezultatus. 

 

R.Kandrotienė 2022-05 Apibendrinimas, rekomen-

dacijos  tolimesniam moki-

nių ugdymui. 

Numatytos priemonės bū-

simų  rezultatų gerinimui. 

JG vertybių – asmeninės ūg-

ties ugdymas. 

 

2.7 Vykdyti projektą ,,Aš 

sėkmingas penktokas”. 

 

D.Acuvienė 2022-05 Susipažinimas su būsimais 5 

klasės mokytojais. JG verty-

bių –bendravimo ir bendra-

darbiavimo ugdymas. 

 

2.8 Organizuoti vertybių 

dienas Gimnazijos ver-

tybėms puoselėti. 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022 Žinos mokyklos vertybes, 

jas puoselės. 

 

2.9 Dalyvauti projekte 

,,Gera savijauta“ . 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022m.m.  Gerės emocinis, socialinis 

klimatas 

 

2.10 Prienų rajono pradinių 

klasių mokinių konfe-

rencija ,,Mano tėveliai 

dirba...“ 

PPUMG moky-

tojos 

 

2021 lapkritis Karjeros ugdymo kompeten-

cijų stiprinimas 

 

2.11 Integruotos ugdymo 

karjerai programos į-

gyvendinimas netradi-

cinėse erdvėse, biblio-

tekoje (pravesti ne ma-

žiau, kaip vieną pa-

moką per mėnesį) 

PPUMG moky-

tojos 

2021-2022m.m. Karjeros ugdymo kompeten-

cijų stiprinimas 

 

 

 

PPUMG pirmininkė                                                                                                            D. Acuvienė 

 
  



 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2021–2022 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 10 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M  

 

Situacijos įvertinimas. Jiezno gimnazijos ikimokyklinei ugdymo grupei priklauso grupių mokytojos: L.Dau-

norienė, J. Jonelienė V. Kasteckaja, meninio ugdymo pedagogė E. Kiškienė  

Mokytojos kartu su savo ugdytiniais dalyvauja ne tik savo įstaigos gyvenime,b et ir Jiezno gimnazijos, Jiezno 

miesto bibliotekos organizuojamuose renginiuose. 

Visos pedagogės tobulinasi, kelia kvalifikaciją seminaruose, dalijasi patirtimi su kolegėmis. 

Tikslas: Gerinti pedagogų profesinį meistriškumą. Pagalba pedagogėms ugdomojo proceso organizavime ir 

vykdyme. 

Uždaviniai: 

1. Dalintis gerąja darbo patirtimi: 

1.1.Atvirų ugdomųjų veiklų metu; 

1.2.Vykti į atviras veiklas rajone, pagal rajono metodinio būrelio planą; 

1.3.Parodose, šventėse ir kt. renginiuose; 

1.4.Projektinis darbas ir tiriamoji veikla; 

1.5.Dalintis patirtimi, pristatyti pranešimus, pasisakymus, rašyti dalykinius straipsnius, spaudoje. 

2.Kaupti ir skleisti informaciją: 

2.1. savišvieta, metodinių priemonių gaminimas; 

2.2. įstaigos veiklos analizė ir tolimesnės veiklos planavimas; 

2.3. vaikų pažangos vertinimas grupėse; 

2.4. tėvų konsultavimas sveikos gyvensenos ir ugdymo klausimais; 

 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija 

Veiklos plano projekto 

pristatymas 

IUMG 

pirmininkė 

2021 m. 09 

mėn. 

Gerai suplanuota veikla leis 

siekti nusimatytų tikslų 

Ilgalaikio ugdymo plano aptari-

mas ir tvirtinimas. 

Grupių mokytojos 

 

2021 

rugsėjis 

Gerai suplanuota veikla leis 

siekti nusimatytų tikslų. 

Stebėti atviras kolegų veiklas 

 

 

Grupių mokytojos 2021 - 2022 

mokslo metai 

Aptarimas 

IUMG 

posėdžiuose 

Renginių, projektų veiklos 

programų pasirengimas ir jų ap-

tarimas. 

IUMG 

pirmininkė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Renginių apibendrinimas, reko-

mendacijos, informacija interne-

tiniame puslapyje 

Įgytų žinių po seminarų, konfe-

rencijų sklaida 

Grupių mokytojos 2021 - 2022 

mokslo metai 

Pateiktų rekomendacijų aptari-

mas, gerosios patirties sklaida 

Atviros veiklos kolegėms: 

ne mažiau viena veikla per 

mokslo metus 

Grupių mokytojos ir 

meninio ugdymo pe-

dagogė 

2021 - 2022 

mokslo metai 

Aptarimas posėdžiuose, gerosios 

patirties sklaida 



 

 
 

Ugdomųjų aplinkų kūrimas 

Atnaujinti grupės erdves, su-

kurti priemones, ugdančias pa-

žinimo ir komunikavimo kom-

petencijas. Aplinkas dekoruoti 

pagal temas, sezonus, šventės. 

Grupių mokytojos 2021 – 2022 

m. m. 

 

 

Ugdomųjų erdvių įtaką ugdant 

aktyvų, smalsių, savo gebėjimais 

pasitikint į vaiką. (plėtojant emo-

cinę patirtį) 

Bendravimas su savo įstaigos 

pedagogais logopede, muzikos 

pedagoge, sveikatos specialiste, 

psichologe. 

Grupių mokytojos 

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Kartu su komanda aptarti savai-

tės vaikų ugdymo temos, tikslai 

ir uždaviniai padės juos įgyven-

dinti 

Tėvų pedagoginis švietimas, in-

formacijos teikimas. 

Įtraukti tėvus į vaikų ug-

dymo(si) procesą, įstaigoje 

vykstančius projektus ir šven-

tes. 

Grupių mokytojos Mokslo metų 

eigoje 

Palaikys nuolatinį ryšį su vaikų 

tėvais, globėjais 

Vaikų pasiekimų aptarimas. 

 

Grupių mokytojos gruodžio, ge-

gužės mėn. 

Tėvai geriau informuoti apie 

vaiką. 

Tiesioginis tėvų dalyvavimas 

ugdyme (tėvų inicijuoti rengi-

niai, bendri renginiai su tėvais 

pagal įstaigos planą). 

Grupių mokytojos 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Glaudesnis tarpusavio auklėtojų, 

tėvų, vaikų ryšys. 

Tėvų susirinkimas „Tėvų supa-

žindinimas su specialistais dir-

bančiais darželyje“ 

Grupių mokytojos  

Spalio mėn. 

Auklėtojų bendradarbiavimas su 

tėvais. 

Tėvų susirinkimas Grupių mokytojos, 

psichologė. 

 

Gruodžio  

mėnesį. 

Bendradarbiavimas su šeima 

Tėvų susirinkimas „Sveikas 

maistas – sveikatos šaltinis“ 

Grupių mokytojos, 

sveikatos specialistė 

Balandis Bendradarbiavimas su šeima 

Edukacinių erdvių kūrimas, sie-

kiant užtikrinti saugias ir svei-

kas sąlygas vaikų kūrybiškumo 

ugdymui. Visame ugdymo pro-

cese plėtoti ugdytinių sveikatos 

saugojimo kompetenciją. 

Grupių auklėtojos. Mokslo metų 

eigoje 

Garantuos vaikų saugumą, padės 

adaptuotis naujoje aplinkoje. 

1. Dalyvavimas rajono iki-

mokyklinio ugdymo 

metodinio būrelių veik-

loje, patirties sklaida. 

2. Dalyvauti rajono, res-

publikos organizuoja-

muose projektuose, pa-

rodose. 

Grupių mokytojos  

Pagal rajono 

metodinio 

būrelio planą. 

 

Pagalba pedagogėms ugdomojo 

proceso organizavime. 

Vaikų adaptacija. „Ežiukų“ , 

„Zuikučių“ grupių  ugdytinių a-

daptacija. 

Grupių mokytojos Spalio Apibendrinimas, rekomendacijos 

tolimesniam vaikų ugdymui. 



 

 
 

Įgytų žinių po seminarų, konfe-

rencijų sklaida. 

Grupių mokytojos 2021 - 2022 

Mokslo metai 

Pateiktų rekomendacijų aptari-

mas, gerosios patirties sklaida 

Ugdomoji veikla netradicinėse 

aplinkose 

Ugdymosi procese taikyti 

STEAM ugdymo(si) elementus, 

patyriminę veiklą. 

Ugdomoje veikloje taikyti įvai-

rias komunikacines priemones 

(kompiuterius, multimediją ir 

t.t.) 

Grupių mokytojos 2021 - 2022 

Mokslo metai 

 

  
Ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė                                                       Laimutė Daunorienė  

 

 

 

      
                    

  



 

 
 

             Prienų r. Jiezno gimnazijos  

             2021–2022 m. m. veiklos plano 

             priedas Nr. 11 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2021–2022 M.M 

  

Laikotarpis:2021-09-01–2022-06-18 

STEAM dalykai– gamtos mokslai, technologijos, inžinerija, matematika, menai bei dizainas. Dalykai 

integruoti tarpusavyje, ugdomas kompleksiškas tikrovės reiškinių pažinimas, pritaikymas ir problemos 

sprendimas kūrybiškai, aktyvia 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 patyri-

minio 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 pra-

diniame ugdyme“ (išbandomas ir kuriamas pradinio ug-

dymo 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 

1. Bazė tiriamajai, laboratori-

nei veiklai. 

2. Kryptingas gabių mokinių ug-

dymas. 

3. Nėra laboranto etato. 

4. Žemi mokinių ugdymo pa-

siekimai. 

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. 

 

1. Nepakankamas finansavimas. 

2. Mokinių skaičiaus ma-

žėjimas. 

3. Konkurencinga aplinka 

 



 

 
 

VEIKLA 

Eil.. Nr. Kryptis Veikla Atsakingi 

I Kryptin-

gas 

STEAM 

moky-

tojų kva-

lifikaci-

jos tobu-

linimas 

1.Pažintis su www.sientix.eu  svetainės       

naujienomis 

2. Kvalifikacijos tobulinimo interne-

tiniai kursai 

3. Pažintis su svetaine https://duomenys.ug-

dome.lt/?/tinklai/steam/med 

=38/681  

4. Ilgalaikės programos „Patyrimais, tyrimais 

ir atradimais grįstas mokymas(is)“ įgyvendi-

nimas 

 5. Organizuoti mokytojų konferenciją : 

„Augu ir auginu:  ugdymo karjerai  gerosios 

praktikos“ 

STEAM mokytojai 

II 
 

Ugdymo 

turinio ir 

metodų 

pritaiky-

mas 

STEAM 

gebė-

jimų 

plėtotei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokslinė mokinių tiriamųjų darbų 

konferencija „Tyrėjo diena“ pradinėse kla-

sėse 

2. STEAM konferencija 5-8 kl., gimnazijos  

 I-II  kl. mokiniams. 

3. Mąstymo žemėlapių metodo taikymas 
4. Skaitmeninių priemonių panaudojimas 
ugdyme  
5. Mokomųjų programų„Padlet“, Bookcreator 
ir|„Quizlet“, ,, Kahoot“ Linoitir kt. panaudoji-
mas  mokymo(si) procese  
6. Dalyvavimas respublikiniuose konkurse:  

     6.1. „Bebras“ 
6.2. „Sveikatiada“ 
6.3. „Olympis“ 
6.4. „Kengūra“   

7. STEAM formaliojo ir neformaliojo švie-

timo užsiėmimai: 

7.1. 5-8 klasėms:,, Vaivorykštės spalvos“  

7.2. 1-4 kl. ,,Spalvų dėlionė “ ,, Keramika“   

,, Mažasis tyrinėtojas”, ,,Keliauk, pažink, 

patirk”. 

  
      7.3. STEAM tiriamosios veiklos 5-8 kl. ir   
  I-II gimnazijos klasėse: vedamos pagal Ug-
dymo planą STEAM pamokos, o visi šias pa-
mokas vedantys mokytojai susitarė dėl Integ-
ruotų projektinių darbų Rengimo nuostatų. 
8. Dalyvavimas respublikiniame projekte „In-
formatika pradiniame ugdyme“(tęsiamas pra-
dinio ugdymo informatikos turinio išbandy-
mas ir kūrimas). 
9. Dalyvavimas respublikiniame projekte 

D.Acuvienė 
 
 
STEAM 
mokytojai 
 
 
 
STEAM 
mokytojai 
 
L.Arbačiauskienė 
R. Kandrotienė 
STEAM mokytojai 
V.Žiūkas 

 

 

 NVŠ grupių va-

dovai 

   STEAM mokyto-

jai 

Pradinio ugdymo 

mokytojai, L.Ar-

bačiauskienė 

V.Jančiauskienė 

V.Mekionytė 

L.Grigaliūnienė 

http://www.sientix.eu/


 

 
 

„Gamtamokslinio ugdymo programa 5 –8 kla-
sėms“ (išbandoma integralaus gamtamokslinio 
ugdymo programa).  

  III Partnerystė ir 

bendradarbia-

vimas 

1. VDU, KTU, LEI STEAM mokyto-

jai 

 
2. Nemuno kilpų regioninis parkas 

3. Revuonos pagrindinė mokykla, pasidalini-
mas patirtimi apie tiriamąją veiklą 

4. Alytaus muzikos mokykla 

5. Prienų meno mokyklos Jiezno skyrius 

IV 

 

 

Aplinka ir ma-

terialieji ištek-

liai 

1. Ugdymo karjeros koordinatoriaus veikla N. Černevičiūtė 

2. Teikia pagalbą STEAM mokytojams Pagal-
bos mokiniui specialistai. 
3. Kiekvienai 1-8 ir gimnazijos I-IV klasei per 
mokslo metus bus suorganizuota po vieną ug-
domąją edukaciją Kauno VII forto laboratori-
jose.  
4. Priemonės reikalingos patyriminėms 
STEAM veikloms vykdyti 
5. Skaitmeninių licencijų įsigijimas ir naudoji-
mas STEAM veiklose 
6.  MoMo Lab mobili laboratorija 

N. Zujienė 

 

STEAM mokytojai 
ir klasių auklėto-
jai 

V Integruotos 

pamokos 

1.Integruotų  dalykų  temos  pateikiamos 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021-2022 m.m. 

ugdymo plano priede Nr.10 „Prienų r. Jiezno 

gimnazijos integruojamos dalykų temos“ 

2. Veiklos už klasės ribų  fiksuojamos 

registre  

3. Pamokos virtualiose erdvėse 

STEAM mokyto-

jai 

 

VI STEAM 

veiklų pro-

filis ir vie-

šinimas 

1. Mokyklos STEM profilio pildymas 
https://www.stemschoollabel.eu/group/co-
mmunity 
2. STEAM veiklų viešinimas  

STEAM 
mokytojai 

 

 

  

STEAM komandos vadovė                                                                                                Vilma Mekionytė 
 

  

 

      

 

 

 

  

https://www.stemschoollabel.eu/group/community
https://www.stemschoollabel.eu/group/community
https://www.stemschoollabel.eu/group/community


 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2021–2022 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 12 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SOCIALINIO PEDAGOGO  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M. 

 

Tikslas: 

Siekti vaiko gerovės, vykdyti ankstyvosios prevencijos programas, ugdyti mokinių socialinius įgū-

džius, teikti reikalingas socialines 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 organizacijo-

mis. 

 Dalyvauti projektinėje bei tiriamojoje veikloje. 

 Bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, administracija, kitais specialistais, dir-

bančiais 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. 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS IR SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO MOKYTOJOS 

RASOS VALATKAITĖS DARBO GRAFIKAS 

2021-2022 m.m. 

Savaitės dienos Socialinio pedagogo 

darbo laikas  

Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo mokytojos darbo 

laikas 

Pietų pertrauka 

Pirmadienis 7.00-10.00 (3 val.) 

12.10-15.00 (2,83 val.) 

10.00-11.00  

(1 val., kontaktinis) 

11.00-11.40 

 (0,66 val., nekontaktinis) 

11.40-12.10 

Antradienis 7.00-11.00 (4 val.) 

11.30-15.00 (3,5 val.) 

-  

11.00-11.30 

Trečiadienis 7.00-11.00 (4 val.) 

11.30-15.00 (3,5 val.) 

-  

11.00-11.30 

Ketvirtadienis 7.00-11.00 (4 val.) 

11.30-15.00 (3,5 val.) 

-  

11.00-11.30 



 

 
 

Penktadienis 7.00-11.00 (4 val.) 

11.30-15.10 (3,67) 

-  

11.00-11.30 

Viso valandų 

per savaitę 

 

36 val. 

 

1,66 val. 

 

    

 

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 

1.3. Gautų dokumentų tvarkymas, siunčiamų dokumentų 

rengimas.  

Visus metus 

Visus metus 

 

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 vai-

kams 

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 įsta-

tymą – pagalba sprendžiant  problemas. 

3.2. Individualios konsultacijos 

3.3. Darbas su SUP turinčiais mokiniais 

            3.4 Pranešimas moksleivių tėvams „Vaikų teigiamo elgesio 

skatinimas“ 

            3.4 ,,Kaip mokyti vaikus tinkamai spręsti konfliktus“  

 

Visus metus 

 

Visus metus 

Visus metus 

 tėvų susirinkimo metu 

 

tėvų susirinkimo metu 

4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais 

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

           4.1.Konsultacijos dėl mokinių, turinčių elgesio problemų, el-

gesio koregavimo. 

           4.2. Dalyvavimas toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, pa-

galbos mokiniui specialistų ir klasės auklėtojo pasitarimuose 

(rezultatų stebėsena  ir problemų sprendimas) 

           4.3.Dalyvavimas pamokose, teikiant pagalbą mokiniui bei mo-

kinių adaptacijos laikotarpiu. 

           4.4.Dalyvavimas renginiuose 

Pagal poreikį 

 

Visus mokslo metus kas 2 

mėn. 

 

Pagal poreikį 

 

Pagal poreikį 

5. Socialinių paslaugų teikimas  

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 



 

 
 

           5.1.Teikti socialines paslaugas mokyklos bendruomenės na-

riams  

Pagal poreikį 

6. Užimtumo organizavimas, prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas 

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

6.1. Gyvenimo ir socialinių įgūdžių ugdymas  

 

6.2. Mokinių adaptacijos užsiėmimai: 

      6.2.1. ,,Kaip jaučiuosi 1-oje klasėje.?”. 

      6.2.2. ,,Kaip jaučiuosi 5-oje klasėje?” 

      6.2.3. Ar jaučiuosi saugus?  (5 klasė). 

6.3.Ugdymo karjerai užsiėmimai. 

 

6.4. Renginiai: 

      6.4.1. Iniciatyva ,,Pasakų iššūkis 2021“ Priešmokyklinei ugdymo 

grupei 

6.4.2. „Tolerancijos diena“ 

6.4.3. Prevenciniai užsiėmimai alkoholio vartojimo ir rūkymo  

prevencija. 

6.4.4. Protų mūšis „AIDS geriau žinoti“ AIDS dienai paminėti 

6.4.5. „Valentino dienos šventė – širdučių diena“ 

6.4.6. Socialinės iniciatyvos projektas Mėnuo „Be patyčių“. 

6.5. Stovyklos:  

      6.5.1. Vaikų socializacijos stovykla. 

6.6. Akcijos: 

6.6.1. Akcija ,,Šypsenos diena“ 

6.6.2. „Draugo diena“ 

6.6.3. Kalėdinis paštas 

6.6.4  „Ačiū“ diena 

6.6.7. „Darom“ 

6.7. Projektai: 

6.7.1. Prevenciniai užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijai – 

OLWEUS programos įgyvendinimas 

        6.7.2. Priešmokyklinio ugdymo grupės programa „Kelias į mo-

kyklą“  

       6.7.3. Lankomumo prevencijos projektas „Pagauk pamoką“ 

 

Pagal poreikį klasės va-

landėlių metu 

 

2021-09,  

2021-09 

2021-10 

Pagal poreikį klasės va-

landėlių metu 

 

2021-09-21 – 2021-11-9 

 

2021-11-16 

Pagal poreikį klasės va-

landėlių metu 

2021-12-01 

2022-02-14 

2022-03 

 

2021-06 

 

2021-10-01 

2021-11-29 

2021-12 

2022-01-11 

2022-04 

 

Visus mokslo metus 

 

2022-05 

 

Visus mokslo metus 

 

7. Tiriamoji veikla 

          Darbo formos ir būdai:                                                                    Laikotarpis        

        7.1.Rinkti naudingą informaciją 

        7.2.Rinkti ir sisteminti duomenis apie besimokančius gimnazi-

joje mokinius, jų šeimas 

         7.3.Metodinės literatūros kaupimas, analizavimas 

Visus mokslo metus Vi-

sus mokslo metus 

 

Visus mokslo metus 

8. Šviečiamoji metodinė veikla 

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

          8.1.Dalyvavimas konferencijose, seminaruose. 

          8.2.Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio 

veikloje 

         8.3.Socialinės pedagoginės, psichologinės literatūros studijavi-

mas, susipažinimas su naujais teisės aktais 

Visus mokslo metus 

Pagal patvirtintą grafiką 

 

Visus mokslo metus 

 



 

 
 

         8.4.Stendiniai pranešimai Visus mokslo metus 

9. Darbas komisijose, grupėse, komandose, kita veikla 

           Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

         9.1.Vaiko gerovės komisijoje. 

         9.2 Mokinių parlamento veiklos kuravimas 

Visus mokslo metus 

Visus mokslo metus 

10. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas 

          Darbo formos ir būdai: Laikotarpis 

   10.1 Bendradarbiavimas su Prienų rajono savivaldybės administ-

racijos Švietimo skyriaus specialistais, Prienų rajono savivaldybės ad-

ministracijos VTAT specialistais, Prienų  rajono savivaldybės admi-

nistracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais, Prienų r. PK, me-

dicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Jiezno seniū-

nija, Jiezno Vaikų dienos centru. 

   10.2. Socialinių partnerių paieška projektų  įgyvendinimui, ren-

ginių organizavimui. 

Visus mokslo metus 

 

 

 

PASTABA: Socialinė pedagogė turi teisę keisti darbo plane numatytas veiklas, apie pakeitimus iš anksto in-

formuoja gimnazijos administraciją. 

 

 

 

Socialinė pedagogė                         Rasa Valatkaitė                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

                     

  



 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2021–2022 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 13 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M  

 

    Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas bei teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems tarties,  kalbėjimo  

ir  kalbos sutrikimų.  Mokinių tarties, kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų tyrimas ir šalinimas. 

    Uždaviniai:  

    1. Šalinti ir koreguoti kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus. 

    2. Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi sėkmę. 

 

PAGRINDINĖS VEIKLOS  KRYPTYS: 

 

1.  Vaikų/mokinių kalbos tyrimas: vaikų kalbos tikrinimas, sąrašų sudarymas, suskirstymas pogrupiais pagal 

amžių ir kalbinį sutrikimą, pratybų tvarkaraščio sudarymas. 

2. Nekalbinių procesų formavimas: regimųjų suvokimų korekcija, erdvės ir laiko suvokimo korekcija, atmin-

ties ir dėmesio lavinimas, smulkiosios motorikos lavinimas, taisyklingo kvėpavimo mokymas. 

3. Kalbinių procesų korekcija: tarties trūkumų taisymas, foneminės klausos lavinimas, artikuliacinio aparato 

mankšta, garsinės analizės ir sintezės mokymas, garsų tarimo mokymas, rišliosios kalbos ugdymas, aktyviojo 

ir pasyviojo žodyno turtinimas. 

4. Bendradarbiavimas su pedagogais ir tėvais  (globėjais): supažindinti  pedagogus ir tėvus su vaikų/mokinių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimais, informuoti apie pasiekimus, dalyvauti pedagogų VGK posėdžiuose. 

5. Bendradarbiavimas su kitais pagalbos specialistais. 

                                         

Eil. 

Nr. 

Darbo kryptys Vykdymo laikas 

1 2 3 

1. 

1.1. 

 

 

1.2 

1.3. 

 

1.4. 

 

1.5. 

 

2. 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

2.3. 

TIRIAMASIS DARBAS 

Stebėti, tirti ir įvertinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, mo-

kyklinio amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus ir nustatyti kalbos 

bei kitus komunikacijos sutrikimus. 

Užpildyti kalbos įvertinimo korteles, registruoti vaikus dienyne. 

Sudaryti vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, 

sąrašą. 

Nustatyti vaikų specifinius individualius poreikius, artimiausius ir 

tolimesnius tikslus. 

Rengti metinę darbo ataskaitą. 

 

KOREKCINIS DARBAS SU VAIKAIS 

Vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų suskirsty-

mas į pogrupius, pagal kalbos sutrikimą, amžių, mokomąją me-

džiagą. 

Kalbos kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo programų 

sudarymas. 

Grupinių, pogrupinių ir individualių užsiėmimų vedimas. 

 

Visus mokslo metus. 

 

 

 

Rugsėjo mėnesis 

 

 

 

Birželio mėn. 

 

 

Rugsėjo mėnesis ir pagal 

poreikį 

 

 

Visus mokslo metus. 

Visus mokslo metus. 



 

 
 

 

3. 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

 

4. 

 

 

4.1 

 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 

 

         DARBAS SU VAIKŲ TĖVAIS IR   

                     PEDAGOGAIS 

Tėvų informavimas apie vaiko kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

sutrikimus bei korekcinio darbo būtinybę. 

Tėvų supažindinimas su kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutri-

kimais bei jų profilaktika. 

Rekomendacijų apie tęstinį vaikų kalbos ugdymą namuose patei-

kimas tėvams. 

Vaikų kalbos pasiekimų aptarimas su tėvais, bei pedagogais. 

 

       METODINIS ŠVIETĖJIŠKAS DARBAS. 

              KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Dalyvauti mokyklų ir darželių logopedų metodinio būrelio veik-

loje. 

Kelti savo profesinę kvalifikaciją seminaruose, mokymuose. 

Dalyvauti Vaiko Gerovės Komisijos darbe. 

Domėtis logopedijos naujovėmis bei aktualijomis. 

Įvairių priemonių komplektų kaupimas, gaminimas vaikų pažinti-

nių procesų,  rišliosios kalbos, gramatinės sandaros ugdymui ir 

formavimui. 

 

 

 

 

Visus mokslo metus. 

 

 

 

 

 

Visus mokslo metus. 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį. 

 

Pagal poreikį. 

 

Visus mokslo metus. 

 

 

 

 

 

 

                Parengė  logopedė                                                                                   Ramunė Plentienė 

 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2021–2022 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 14 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M.M  

 

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pade-

dant  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 kryp-

tys 

Priemonės Laikas Atsakingas 

Tiesioginis 

darbas su mo-

kiniais  

 mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi po-

reikių, pradinis/pakartotinis vertinimas, ži-

nių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir 

jų atitikmens ugdymo programoms nustaty-

mas; 

 specialiosios pedagoginės  pagalbos teiki-

mas specialiųjų ugdymosi poreikių turin-

tiems mokiniams, įsisavinant ugdymo tu-

rinį, lavinant jų sutrikusias funkcijas, ve-

dant individualias ir pogrupines pratybas. 

Esant poreikiui 

 

 

 

 

Pagal sudarytą 

tvarkaraštį 

 

G. Liukaitienė 

 

 

 

 

G.Liukaitienė 

Darbas su do-

kumentais  

 2021 – 2022 metų veiklos plano sudarymas; 

 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mo-

kinių sąrašų tikslinimas; 

 specialiųjų pratybų tvarkaraščio rengimas; 

 specialiojo pedagogo dienyno pildymas; 

 metinės veiklos ataskaitos rengimas. 

Rugsėjis 

Rugsėjis 

 

Visus mokslo 

metus 

Birželis 

G. Liukaitienė 

Bendradarbia-

vimas  

 pedagogų konsultavimas dėl pritaikytų/in-

dividualizuotų programų sudarymo, korek-

cinių tikslų numatymo klausimais; 

 rekomendacijų teikimas pedagogams dėl 

konkretaus specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčio mokinio, ugdymo metodų; 

Esant poreikiui 

 

 

 

Esant poreikiui 

 

G.Liukaitienė 

 

 

 



 

 
 

 bendradarbiavimas su gimnazijos socialine 

pedagoge, psichologe, visuomenės sveika-

tos specialiste; 

 tėvų/globėjų  konsultavimas specialiosios 

pedagoginės pagalbos teikimo klausimais; 

 tėvų/globėjų  informavimas apie ugdymosi 

pasiekimus; 

 mokyklos bendruomenės informavimas a-

pie specialiojo ugdymo naujoves. 

 

Visus mokslo 

metus 
 

Esant poreikiui 

 

Visus mokslo 

metus 

Esant poreikiui 

Metodinė ir 

kita veikla  

 dalyvavimas Prienų rajono specialiųjų pe-

dagogų metodinės grupės pasitarimuose; 

 dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veik-

loje; 

 dalyvavimas profesinio tobulinimo semina-

ruose, konferencijose ir kt. 

 

Pagal numa-

tytą planą 

Nuolat 

 

Pagal galimy-

bes 

 
 

G.Liukaitienė 

 

 

 

 

 

 

G.Liukaitienė 

 

 

Vyr. specialioji pedagogė                                                                             Gina Liukaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 15 
 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SPORTINĖS VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M.  

 

Data  Varžybų pavadinimas Dalyviai Atsakingi  

 LENGVOJI ATLETIKA   

04 mėn. Dalyvavimas rajoninėse mokinių pavasa-

rio kroso estafečių varžybose. 

Mokyklos rink-

tinė 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

05 mėn. Dalyvavimas rajoninėse lengvosios atleti-

kos keturkovės varžybose ir atskirų rung-

čių varžybose. 

Mokyklos rink-

tinė 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

 KREPŠINIS   

09 mėn. Krepšinio turnyras 3x3 Šv. Mykolo taurei 

laimėti. 

Mokyklos rink-

tinė 

Saulius Šimanskas  

 Jiezno klebonas 

02 mėn. Rajoninis gimnazijų (III-IV kl.) 3x3 krep-

šinio turnyras 

Mokyklos rink-

tinė 

Saulius Šimanskas 

03 mėn. Tarpklasinės varžybos. 5 – IV kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

01 mėn. Sportinės varžybos, skirtos Laisvės gy-

nėjų dienai  paminėti. 

5 – IV kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

02 mėn. Baudų ir tritaškių mėtymo konkursas, 

skirtas Lietuvos Valstybės atkūrimo die-

nai paminėti. 

5 – IV kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

03 mėn. Krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos Vals-

tybės Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti ir Jiezno seniūno taurei laimėti. 

Mokyklos rink-

tinė 

Saulius Šimanskas  

Jiezno seniūnas 

 FUTBOLAS   

10 mėn. Tarpklasinės futbolo varžybos. 5-6 kl. 7-8 kl. I – 

IV kl. 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai  

01 mėn.  Salės futbolo 3x3 varžybos Sausio 13 – 

ajai paminėti. 

Mokyklos rink-

tinė 

Saulius Šimanskas 

Jiezno seniūnas 

 KVADRATAS   

12 mėn. Tarpklasinės varžybos. 5 - 7 kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

11 mėn. Dalyvavimas rajoninėse kvadrato var-

žybose. 

5 – 6 kl. mo-

kyklos rinktinė 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

11 mėn. Dalyvavimas pradinių klasių rajoninėse 

varžybose. 

3 – 4 kl. mo-

kyklos rinktinė 

3 -4 klasių mokytojos 

 TINKLINIS   

12 mėn. Kalėdinis tinklinio turnyras Jiezno se-

niūno taurei laimėti. 

Tėvai, mokiniai, 

mokytojai 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai, Jiezno seniūnas 

12 mėn. Tarpklasinės tinklinio varžybos. 7 – IV kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai  



 

 
 

04 mėn. Dalyvavimas rajoninėse mišrių komandų 

tinklinio varžybose. 

Mokyklos rink-

tinė   

Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

06 mėn. Parko tinklinio varžybos Joninių taurei 

laimėti. 

Jiezno seniūnijos 

bendruomenė 

Saulius Šimanskas  

Jiezno seniūnas 

 Netradicinis fizinis aktyvumas   

01 mėn. Smiginio ir konkolų varžybos. 5 – IV kl., Jiezno 

seniūnijos bend-

ruomenė 

Fizinio ugdymo mokyto-

jai, Jiezno seniūnas 

 RENGINIAI   

09 mėn. Sportinės varžybos ESSD  dienai pami-

nėti 

8 – IV kl. Saulius Šimanskas ir so-

cialinė pedagogė 

02 mėn. Žiemos šventė 5 – IV kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

06 mėn. Sporto šventė. 5 – III kl. Fizinio ugdymo mokyto-

jai 

 

Planą rengė:   

 mokytojas metodininkas                                                       Saulius Šimanskas 

 vyr. mokytoja                                                                               Laimutė Grigaliūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 16 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2021–2022 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 porei-

kius) 

Gimnazijos psichologė 

 

2. Integracija į mokomuosius dalykus (ypač etika 

ir technologijos). 

Pagal parengtą integruojamų dalykų planą. 

2021-2022 m.m. Dalykų mokytojai 

D. Mazuronienė 

N. Bisikirskienė 

3. Informacijos paieška internetinėse svetainėse 

apie UK  naujoves, organizuojamus renginius, 

stovyklas, mokyklas, susitikimus, seminarus... 

ir sklaida gimnazijos svetainėje, facebook-e, 

bibliotekoje, IIa. stende. 

2021-2022 m.m. Administracija 

Bibliotekos vedėja 

UK koordinatorė 

4. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais gim-

nazijoje. 

2021-2022 m.m. Klasių auklėtojai 

Karjeros koordinatorė 

5. Dalyvavimas resp. renginiuose:  

 „ Nacionalinė karjeros savaitė“ 

 „Mokymasis. Studijos. Karjera 2022“ 

Litexpo parodų rūmuose 

 Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse 

„Šok į tėvų klumpes“ 

 Atvirų durų renginiai kitose mokymo 

įstaigose. 

 

2021-11/ 

2022-02- 

 

 

2021-2022m.m. 

Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

Klasių auklėtojai, tėvai 

6. Mokinių profesinis veiklinimas.  

Įmonių, įstaigų, organizacijų paieška. 

2021-2022 m.m. Karjeros koordinatorė 

Gimnazijos administracija 

7.  Informacinių veiklinimo vizitų, mokinių iš-

vykų į kitas mokymo įstaigas, organizacijas 

organizavimas, tarpininkavimas tarp mo-

kyklos ir įmonių atstovų. 

2021-2022 m.m. Karjeros koordinatorė 

Klasių vadovai 

„Kokybės krepšelio“ pro-

jekto planas 



 

 
 

8. Pokalbiai 5-8, gimnazijos I-IV klasių valandė-

lių metu  „Noriu. Galiu. Reikia“. 

2021-2022 m.m. Klasių auklėtojai 

Karjeros koordinatorė 

 

9. UK diena/savaitė gimnazijoje – susitikimai su 

buvusiais mokyklos auklėtiniais “Sėkmės isto-

rijos“. 

2022 m birželio mėn. Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai 

10 Karjeros planų rengimas 2021-2022 m.m. Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai  

Gimnazijos psichologė 

11.  Protų mūšis UK tema gimnazijos bibliotekoje 2021-2022 m.m. Bibliotekos vedėja 

V. Rūdienė 

12. Žinučių, nuotraukų apie išvykas, renginius ra-

šymas ir talpinimas gimnazijos internetinėje 

svetainėje, Prienų r. spaudoje 

2021-2022 m.m. Gimnazijos bendruomenė 

13. UK veiklos socialinėje plotmėje 2021-2022 m.m. Soc. pedagogė 

R. Valatkaitė 

14. UK veiklos, ugdymo įstaigos spec. poreikių 

turintiems mokiniams 

2021-2022 m.m. Spec. pedagogė 

G. Liukaitienė 

15.  Mokytojų konferencija“ 

„Augu ir auginu: ugdymo karjerai gerosios 

praktikos“ 

2022m. balandis 

(pagal gimnazijos 

veiklos planą 

2021/2022m.m.)  

Metodinė taryba 

16. Paskaita (diskusija) tėvams  

„Kaip padėti vaikui mokytis ir planuoti kar-

jerą“. 

2022 UK koordinatorius,  

klasių auklėtojai 

17. Profesinio orientavimo centro gimnazijos bib-

liotekoje modernizavimas. 

2021/2022m.m. 

Šioje erdvėje per sa-

vaitę vyks ne mažiau 

kaip 10 užsiėmimų. 

Bibliotekininkas, 

Klasių auklėtojai, 

Dalykų mokytojai 

18. Vienos dienos  keturių karjeros kompetencijų 

ugdymo modulio vykdymas 5-8, gimnazijos I-

II kl. mokiniams. 

2022 m. vasaris Metodinė taryba 

19. Renginių „Karjeros naktis mokykloje“ 

organizavimas ir vykdymas. 

12 val. trukmės rengi-

nys rugsėjis 

Metodinė taryba 

Klasių aklėtojai 

20. UK renginiai pagal Kokybės krepšelio pro-

jekto veiklos planą 

2021-2022m.m. „Kokybės krepšelio“ pro-

jekto komanda 

  

Jiezno gimnazijos UK koordinatorė                                                                                                   N. Černevičiūtė  

 

 
                                                                                                                    

  



 

 
 

                                                                                               Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 17 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PROJEKTO „SVEIKATIADA“ VEIKLOS PLANAS 2021–2022 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“ maratonas aplink 

mokyklą 

1 – 4 kl. Rugsėjo  

13-17 d. 

R.Kandrotienė 

2. ,,Sveikatiados“ žygis į Gojaus mišką 1 – 4 kl. vai-

kai ir tėvai 

Rugsėjis 23 R.Kandrotienė 

3. ,,Sveikatiados rudenėlio šventė“  1 – 4 kl. vai-

kai ir tėvai 

Rugsėjo 29 R.Kandrotienė 

D.Acuvienė 

4. Sveikiausio užkandžio fiesta 1 - 4 kl. Lapkritis  R.Kandrotienė 

5. ,,Sveikatiados šokio virusas“ 1 – 4 kl. Vasaris   R.Kandrotienė 

6. Vandens diena  1 – 4 kl. Kovas  R.Kandrotienė 

7. Sulos gėrimo rekordo siekimas 1 – 8, I-IV kl. 

vaikai ir tėvai 

Kovas R.Kandrotienė 

8 ,,Sveikatiados“ iššūkis – keičiu li-

monadą į vandenį! 

3 kl. Balandis  R.Kandrotienė 

9. ,,10 000 žingsnių yra vieni juokai“ 3 kl. Birželis R.Kandrotienė 

10. ,,Sveikatiados“ ambasadorių baigia-

masis renginys 

 Birželis R.Kandrotienė 

 

 

 

Rengė                                                                                          R. Kandrotienė 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 18 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

GAMTAMOSLINIO UGDYMO PROJEKTO 

,,MŪSŲ ATRADIMAI“ PLANAS 

 

Sudaryti galimybę visiems mokiniams įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus. Siekiama, kad 

mokiniai perimtų esmines gamtos mokslų sąvokas ir sampratas, įgytų gebėjimų, kurie padėtų pažinti pasaulį, 

ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Mokiniai rengiami ir brandinami tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai pi-

liečiai, gebantys sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymosi problemas. 

TIKSLAS. Skirti daugiau dėmesio tyrinėjimais grįstam mokymui(si) ir  padėti mokiniams ugdytis sveikos 

gyvensenos įgūdžius, mokytis spręsti darnaus vystymosi problemas. 

 UŽDAVINIAI : 

1. Organizuoti ,,Tyrėjų dienas“, kuriose mokiniai atliks praktines tiriamąsias veiklas,  keliant hipotezes,  

analizuojant duomenis, formuluojant išvadas. 

2. Bendraujant ir bendradarbiaujant sukurti ,,Jaunojo mokslininko užrašinę“ 

3. Bendraujant ir bendradarbiaujant su vyresnių klasių mokiniais, tėvais, socialiniais partneriais plėtoti 

socialinį emocinį ugdymą. 

 

PROJEKTO KOMANDA: 

1. Danutė Acuvienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

2. Ramutė Bubnienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

3. Roma Kandrotienė - pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 

4. Živilė Valatkienė - pradinio ugdymo vyr.  mokytoja . 

5. Vilma Mekionytė – fizikos mokytoja metodininkė 

 

LAIKOTARPIS.   2021-2022 

SIEKDAMI GAMTAMOKSLINIO UGDYMO TIKSLO MOKINIAI: 

• atpažįsta ir klasifikuoja svarbiausius gyvosios ir negyvosios gamtos objektus ir reiškinius, pastebi dės-

ningumus, supranta ir taiko pagrindines gamtos mokslų sąvokas, dėsnius ir teorijas, tikslingai vartoja dydžių sim-

bolius, sprendžia nesudėtingas praktines gamtos mokslų problemas, taiko įgytas gamtos mokslų žinias ir gebėji-

mus spręsdami kasdienio gyvenimo, sveikos gyvensenos ir darnaus vystymosi problemas; 

• kelia klausimus ir hipotezes, planuoja stebėjimus ir bandymus ir, saugiai naudodamiesi laboratorine į-

ranga ir medžiagomis, juos atlieka, apibendrina gautus duomenis, vertina jų tikslumą ir patikimumą, formuluoja 

pagrįstas išvadas;  

• domisi organizmų įvairove, atpažįsta pagrindines organizmų grupes, supranta jų prisitaikymo prie aplin-

kos reikšmę gyvybės išlikimui, pagrindinius gyvybinius procesus, sveikos gyvensenos principus; 

• tyrinėdami įvairias medžiagas, jas atpažįsta, apibūdina jų naudojimą ir paplitimą gamtoje, klasifikuoja jų 

savybes, pastebi medžiagų kitimų dėsningumus; 

• tyrinėdami ir analizuodami fizikinius gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius išsiugdo mokslinę pasau-

lėvoką ir atsakingą požiūrį į aplinką, gamtą, gyvybę; 



 

 
 

• domėdamiesi gamtos mokslų ir technologijų raida Lietuvoje ir pasaulyje, mūsų šalies prioritetinėmis 

gamtos mokslų, technikos ir technologijų plėtotės kryptimis, susipažįsta su profesijomis, kurioms reikia gamtos 

mokslų žinių ir gebėjimų. 

 

VEIKLOS PLANAS  

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija 

1. Tyrėjų diena  D. Acuvienė,  

R. Kandrotienė,  

R. Bubnienė,  

Ž. Valatkienė,  

V. Mekionytė 

 

2022 gegužė. 

 

2. Vyresniųjų klasių mokiniai 

demonstruoja tyrimus pradi-

nėms klasėms 

V.Jančiauskienė, 

V. Mekionytė 

Du kartus per 

metus lapkritis, 

kovas. 

 

3. Pamokos gamtoje, žygis į 

Gojaus mišką, kultūrinės 

dienos 

 

D. Acuvienė,  

R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė 

Keturis kartus 

per metus 

 

4. Mano rekordas ,,Vandens 

diena, sulos gėrimo rekor-

das“ 

D. Acuvienė, 

R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė 

Vieną kartą per 

metus 

 

 

5. Naujai išbandytų IT prog-

ramų pristatymas 

D. Acuvienė, 

R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė 

V. Mekionytė 

Vieną kartą per 

metus 

 

6. Praktinė tiriamoji-projektinė 

veikla  

D. Acuvienė, 

R. Kandrotienė 

R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė 

Kovas-birželis  

7. Jaunojo mokslininko  užra-

šinė 

D. Acuvienė, 

R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė 

V. Mekionytė 

Visus metus  

8. Dalyvavimas rajoninėje 

,,Tyrėjų dienoje“ 

D. Acuvienė, 

 

Sausis-vasaris  

9.  Įsitraukimas į  STEAM mo-

kyklų tinklą 

D. Acuvienė Visus metus  

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2021–2022 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 19 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PARLAMENTO  

VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. 
  

Tikslas: organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, 

atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią sa-

varankiškai veiklai asmenybę. 

Uždaviniai:  

1. Skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą. 

2. Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų 

3. Ugdyti gimnazijoje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, pilietiškumą, ska-

tinti mokinius prisidėti prie gimnazijos kūrimo, jos gražinimo, tradicijų palaikymo.  

4. Mokinių parlamento nariams dalyvauti įvairiose veiklos srityse ir atstovauti mokinių interesus. 

5. Rengti mokinių apklausas, kurių pagrindinis tikslas – išsiaiškinti, ko reikia, kad gimnazija būtų miela, 

o tarpusavio santykiai – nuoširdūs ir mieli.  

 

 Numatomos veiklos Data Atsakingi 

1.  Akcija ,,Šypsenos diena“ 2021-10-01 E. Kandrotas, 

A. Norkevičius 

J. Pyragas 

2.  Mokytojo dienos paminėjimas 2021-10-07 E. Kandrotas 

V. Guogytė 

D. Paulauskaitė 

3.  Helovyno šou 2021-10-29 J. Pyragas 

E. Kandrotas 

4.  Tolerancijos savaitė 2021-11-16  E. Kandrotas, 

Soc. pedagogė R. Valatkaitė 

5.  Draugo diena 2021-11-29 E Šimanskas 

6.  Akcija ,,Nešioju uniformą – didžiuo-

juosi savo mokykla“  

2022-02-01 -  

2022-03-01 

E. Kandrotas 

7.  Akcija Tarptautinei AIDS dienai pami-

nėti 

2021-12 01 Visuomenės sveikatos specia-

listė E. Orechovienė, 

A.Norkevičius 

8.  Kalėdinis paštas 2021-12 E. Kandrotas 

9.  Ačiū diena 2022-01-11 E. Kandrotas, 

Soc. pedagogė R. Valatkaitė 

10.  Neužmirštuolių akcija 2022-01-13 E. Kandrotas 

11.  Diskusija ,,Patyčios ir draugystė“ 2022-02 E. Kandrotas 



 

 
 

12.  Valentino diena 2021-02-12 E. Kandrotas 

13.  Mėnuo be patyčių 2022-03 Soc. pedagogė R. Valatkaitė 

E. Kandrotas 

14.  Klasės šokio konkursas 2022-04-29 E. Kandrotas  

15.  Iniciatyva ,,Mano mažasis draugas“ 2022-05 E. Kandrotas 

16.  Akcija pasaulinei dienai be tabako 

,,Nebūk garvežys“ 

2022-05-31 Visuomenės sveikatos specia-

listė E. Orechovienė, 

A.Norkevičius 

            Kita veikla: 

1. Mokinių parlamento susirinkimai  

2. Dalyvavimas Gimnazijos tarybos, veiklos plano, ugdymo plano darbo grupėse 

3. Veiklos stendo paruošimas, viešinimas  

 

 

 

 


