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                                                                                                                        PATVIRTINTA 

          Direktoriaus 

          2022 m. rugpjūčio 31 d. 

          įsakymu Nr. (1.3.)-V1-163 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

2022–2023 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I.BENDROJI DALIS  

 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2022–2023 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 2022–2024 m. strateginiu planu (planui pritarta Prienų r. savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 2 d. įsakymu  Nr. A3-376, patvirtintas Prienų r. 

Jiezno gimnazijos direktoriaus 2022 m. gegužės 10 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-103). 

3. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2021–2022 m.m. veiklos planu (patvirtintas Prienų r. Jiezno gimna-

zijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu  Nr. (1.3.)-V1-133). 

4. Prienų r. Jiezno gimnazijos išorinio vertinimo ataskaita. 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 2022–2023 m.m. veiklos planą rengė darbo grupė (2022 m. birželio 

9 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3)-V1-135 „Dėl darbo grupės sudarymo Jiezno gimnazijos 2022–2023 

m.m. veiklos planui rengti“): 

Neringa Zujienė, direktorė – grupės pirmininkė; 

Dalia Mazuronienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė; 

Zita Zencevičienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja – narė; 

Danutė Acuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė – narė; 

Rasa Valatkaitė, vyr. socialinė pedagogė – narė;  

Lina Jankauskienė, priešmokyklinės grupės mokytoja – narė; 

Milda Alšauskienė, tėvų komiteto atstovė – narė; 

Audra Paškevičienė, tėvų komiteto atstovė – narė; 

Justina Sutkutė, gimnazijos II klasės mokinė, mokinių parlamento atstovė – narė; 

Paulius Tamošiūnas, gimnazijos I klasės mokinys, mokinių parlamento atstovas – narys. 

 

 

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) 2021–2022 mokslo metus pradėjo turėdama 222 ugdytinius. 

2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, ugdytinių skaičius šiek tiek pasikeitė: 173 mokinys (12 klasių 

komplektų ir išlyginamoji klasė), 19 priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų (1 priešmokyklinio ugdymo 

grupė),  ir 32 Ikimokyklinio ugdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ugdytiniai (2 grupės). Antri metai Gim-

nazijoje ugdytinių skaičius nesumažėjo. 1 paveikslėlyje pateikiamas kasmetinis ugdytinių skaičius gruo-

džio 31 d. duomenimis. 

 

1 pav. Jiezno gimnazijos ugdytinių skaičiaus palyginimas pagal metus 

2021 m. kovo 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-76 Gimnazijoje buvo 

įsteigta išlyginamoji klasė užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos ir pasirengti mokytis pagal bendrojo 

ugdymo programas. Nuo klasės suformavimo mokinių skaičius joje labai nepastovus – nuo 4 iki 8 mo-

kinių. Mokslo metų pabaigoje klasėje ugdėsi 3 mokiniai.  

Nemažai daliai ugdytinių (48,95 proc.) skiriamas nemokamas maitinimas (skirta 94). Nežymiai 

mažėja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalis (2021–2022 m. m. – 11,56 proc.; 2020–2021 m. m. 

šie mokiniai sudarė 12,28 proc.): pagal pritaikytas programas gimnazijoje mokosi 16 mokinių, pagal 

individualizuotas programas – 4 mokiniai. Lyginant su ankstesniais mokslo metais, išlieka panašus pa-

vežamų mokinių skaičius – 82 (2020 m. buvo pavežami 83 ugdytiniai; 2019 m. – 85 ugdytiniai). Gim-

nazijoje veikia 1 pailgintos mokymosi dienos grupė (ją lanko 30 pradinių klasių mokinių). Daugiau mo-

kinių grupę lanko penktadieniais, kuomet  nėra galimybės lankyti Dienos centro Prienų rajono Jiezno 
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paramos šeimai centre. Dirba 55 darbuotojai (1 daugiau nei prieš metus), iš kurių 31 mokytojas, 3 pagal-

bos mokiniui specialistai, bibliotekininkė, 3 administracijos vadovai, vyr. buhalterė bei 16 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų. Gimnazija iš viso turi 53,15 etato (vidutiniškai po 0,97 etato vienam darbuotojui): 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir meninio ugdymo mokytojų apskaičiuota 26,15 etato; ug-

dymo procesui organizuoti ir valdyti – 2 etatai; švietimo pagalbai teikti – 5,05 etato ir kitų pareigybių – 

19,95 etato.   

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 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 nedideliu skir-

tumu 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% 



 

4 

 

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

Mokyklos tinklaveika (4.2.3.) 35% 53% 12% 0% 

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% 
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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% 

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 ir 2021–2022 

m. m. nebuvo atlikta, nes Gimnazijai dalyvaujant Europos Sąjungos struktūrinių fondų/Europos sociali-

nio 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 problemos, išreiškiančios neatitikimą tarp esamos ir pageidaujamos padėties, identifikavimu. 

Bendruomenės narių struktūruotose diskusijose buvo nutarta atlikti veiklos kokybės įsivertinimo rodiklio 

2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu teminį vertinimą.   

Atlikę rodiklio 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu giluminį vertinimą pagal raktinius žodžius, 

suformulavome šios srities veiklai tobulinti išvadas bei rekomendacijas (žr. 4 lentelėje). 
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4 lentelė. Rodiklio 2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu giluminio vertinimo rekomendacijos. 

Tobulinamą 

veiklą atitin-

kantis rodiklis 

Vertinamo 

rodiklio rak-

tinis žodis 

Duomenys 

 

Rekomendaci-

jos  

2.3.2. Ugdymas 

mokyklos gyve-

nimu       

Santykiai ir 

mokinių savi-

jauta 

 93 % mokytojų santykius tarp kolegų vertina 

kaip gerus; 

 83 % mokytojų,  93 %  mokinių ir  94 % tėvų 

nuomone mokinių tarpusavio santykiai gimna-

zijoje grindžiami pagarba, pasitikėjimu, pas-

tangomis suprasti vieniems kitus;  

 93 % mokinių nebijo mokytojų klausti ne tik 

su mokymusi ir gimnazijos gyvenimu susijusių 

klausimų, bet ir tartis asmeniniais reikalais; 

 88 % mokinių jaučiasi gimnazijoje vertingi; 

 53,3 % mokytojų jaučiasi vertingi, o 46,7 % - 

vertingi iš dalies;  

  90 % mokytojų, 100 % mokinių jaučiasi sau-

gūs gimnazijoje. 

1. Už renginių or-

ganizavimą turėtų 

būti atsakingi ne 

tik mokytojai, bet 

ir konkreti klasė. 

Rinkti kiekvie-

name renginyje 

aktyviausiai daly-

vavusią klasę. 

2. Atnaujinti (mo-

kiniai kartu su tė-

vais) Mokinio u-

niformos dėvė-

jimo tvarkos ap-

rašą. 

3. Rugsėjo mėnesį 

susikurti klasės 

taisykles ir pasi-

kabinti matomoje 

vietoje. 

4. Atlikti nefor-

maliojo vaikų ug-

dymo poreikių ty-

rimą. 

5. Tęsti veiklas ir  

įgyvendinti naujas 

iniciatyvas, kurio-

mis skatinamas  

kultūringas, man-

dagus elgesys 

(galėtų atsirasti 

pozityvaus, man-

dagaus, kultū-

ringo elgesio no-

minacijos). 

6. Tęsti  renginių, 

veiklų mokiniams 

kokybės verti-

nimą. 

7. Rekomenduoti 

mokinių parla-

mento nariams i-

Narystė ir 

bendrakūra       

      

 93 % mokytojų patenkinti, kad dirba gimnazi-

joje; 

 73 % mokinių yra patenkinti, 27 %  iš dalies 

patenkinti, kad mokosi būtent šioje gimnazi-

joje. Atitinkamai  patenkinti 82 % ir iš dalies 

18 % tėvų; 

 60 % mokinių prisimena bent vieną pavyzdį, 

kuomet mokinių parlamento nariai klausė jų 

asmeninės nuomonės, įtraukė juos į kokio nors 

klausimo svarstymą; 

 32 % mokinių prisimena bent vieną pavyzdį, 

kuomet direktorė ar pavaduotoja  klausė jų as-

meninės nuomonės, įtraukė juos į kokio nors 

klausimo svarstymą;  

 tik 2 mokiniai pateikė pavyzdžius, kad yra ne-

palaikoma gimnazijoje iniciatyva bei lyderystė 

(per STEAM ir matematiką).  

Veiklos, įvy-

kiai ir nuoty-

kiai 

 Gimnazija išnaudoja 69 % Ugdymo plano va-

landų neformaliajam vaikų švietimui. Iš nepa-

naudotų 8 valandų 6 valandos buvo skirtos 

STEAM moduliams įgyvendinti;    

 91 % klasių tėvų teigia, kad bent vieną kartą 

per metus buvo pakviesti dalyvauti rengi-

niuose, veiklose. Įvairiose veiklose daly-

vauja  80 % tėvų, globėjų (dažniausiai teigia 

dalyvaujantys susirinkimuose, individualiuose 

pokalbiuose, renginiuose);   

 mokiniai renginių, veiklų kokybę dešimtbalėje 

sistemoje vertina 8 balais;  
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 36 % mokinių pasiūlė, o 26 % mokinių organi-

zavo bent vieną veiklą gimnazijos bendruome-

nei;  

 per metus buvo organizuojamos 7 veiklos, ku-

riose dalyvavo vietos bendruomenės nariai. 

nicijuoti diskusi-

jas savo klasėse, 

kurių metu kuo 

daugiau mokinių 

galėtų išsakyti 

savo nuomonę, 

teikti pasiūlymus.  

8. Stiprinti moky-

tojų savivertę 

(priimti susitari-

mus dėl turinio ir 

formos). 

 

 

Darbinga 

tvarka 

 97 % mokinių žino, kad gimnazijoje yra moki-

nių elgesio taisyklės;  

 77  % mokinių žino, kad gali inicijuoti klasės 

taisyklių papildymą, pakeitimą;  

 11 (iš 17 patikrintų) kabinetų yra bent vienos 

elgesio taisyklės (dažniausiai Olweus patyčių 

prevencijos taisyklės);   

 93 % mokytojų prižiūri, kad būtų laikomasi 

bendrų taisyklių;  

 92 % mokinių nevėluoja į pamokas; 

 stebėjimo metu visi mokiniai lauko drabužius 

buvo palikę rūbinėse;  

 tik vienoje drausmės pažeidimo pažymoje pa-

žymėta (7 %), kad mokinys naudojasi telefonu 

ne pamokos užduočiai atlikti; 

 78 % mokinių pasisveikina su mokytojais; 

 54 % mokinių nešioja mokyklines uniformas. 

      

3. Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumas.  

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

buvo atliekamas 2021 m. gruodžio mėnesį, o apibendrintos išvados pristatytos 2022 m. sausio 7 d. Mo-

kytojų tarybos posėdyje. Per trejus strateginio laikotarpio metus pavyko pasiekti 91,18 proc. (31 rodiklis) 

pažangos rodiklių planuotą pasiekimų lygmenį, 8,82 proc. – pasiekta  iš dalies, nė vienas rodiklis nebuvo 

įvertintas „nepasiekta“ (iš 34 pažangos rodiklių). Pasiekti visų prioritetų B. Organizacinė perspektyva ir 

C. Paramos perspektyva pažangos rodiklių planuoti lygmenys.  

Prienų r. Jiezno gimnazijos nauju strateginiu laikotarpiu siekiama 2 strateginių tikslų įgyvendi-

nimo: 

1. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio pažangai augti, energingai ir sklandžiai atnaujinant ug-

dymo turinį, įsivertinimo bei stebėsenos sistemas. 

2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario įsitraukimą į tinklaveiką ir aplinkų bendrakūrą, siste-

mingai modeliuojant bendruomeniškos veiklos praktiką.  

Naujam laikotarpiui susitarta dėl 9 strateginių prioritetų (5 lentelė).  
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5 lentelė. 2022–2024 m. strateginiai prioritetai. 
 

A. KLIENTO PERSPEKTYVA B. ORGANIZACINĖ PERSPEKTYVA 

1. Mokinių pasiekimų ir pažangos visybišku-

mas (pg. 1.2.1.) 

2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.) 

1. Priemonių planas rezultatams gerinti: efektyvios ste-

bėsenos sistemos kūrimas (pasiekimų ir pažangos pag-

rįstumas, pg. 1.2.2.)  

2. Ugdymo(si) tikslų pagrįstumas ir sąryšingumas (pg. 

2.1.1.) 

3. Mokinių įsivertinimas (pg. 2.4.2.) 

C. PARAMOS PERSPEKTYVA D. MOKYMOSI PERSPEKTYVA 

1. Įrangos ir priemonių šiuolaikiškumas (pg. 

3.1.1.) 

2. Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) 

1. Atkaklumas ir nuoseklumas nuolatiniame profesi-

niame tobulėjime (pg. 4.3.2.) 

2. Mokyklos tinklaveikos prasmingumas (pg. 4.2.3.) 

 

Analizuojant atliktos mokinių apklausos rezultatus (6 lentelė) ir matant gerėjantį teiginių verti-

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

atitiko mokinių poreikius (imtis – 94 visiškai atsakyti klausimynai).  

7 lentelė. Mokinių apklausos vertės. 

Teiginys Vertinimo vidurkis 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Mokytojai padeda pažinti mano gabumus 3,0 3,1 3,2 3,2 3,43 

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 3,77 

4. Mokykloje aš gaunu man suprantamą informaciją 

apie tolimesnio mokymosi ir profesijos pasirinkimo 

galimybes 

3,1 3,0 3,2 3,3 3,49 

5. Man patinka eiti į mokyklą (ankstesnių metų for-

muluotė: Į mokyklą 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 nesi-

tyčiojau 

3,2 3,3 3,5 3,7 - 

7. Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje 

niekas nesityčiojo  

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

8. Mokykloje atsižvelgiama į mano nuomonę (anks-

tesnių metų formuluotė: Mano mokykloje atsižvel-

giama į kiekvieno mokinio nuomonę, apsvarstomi 

teikiami pasiūlymai) 

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

9. Aš noriai dalyvauju mokyklos organizuojamoje so-

cialinėje ir visuomeninėje veikloje (ankstesnių metų 

formuluotė: Man įdomi ir prasminga mokyklos orga-

nizuojama 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%) 

3,39 

11. Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus 

sudėtingumo užduotis 

2,7 2,8 2,8 (visiškai 

sutinka 26%) 

2,7 (visiškai 

sutinka 25%) 

3,11 

12. Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės 2,8 2,8 3,1 3,1 3,55 

13. Kartu su mokytoju aš planuoju savo mokymąsi 

(tikslus, žingsnius jiems pasiekti)  

2,7 2,6 2,9 2,9 3,34 

14. Jei per kai kurių dalykų (muzikos, istorijos, biolo-

gijos ir pan.) pamokas būtų mokoma(si) užsienio 

(anglų, vokiečių, prancūzų) kalba, noriai eičiau į to-

kias pamokas  

- 2,6 - - - 

15. Įvairių dalykų mokymasis užsienio kalba pratur-

tintų gimtąją kalbą 

- 2,9 - - - 

16. Dalykų mokymas anglų, vokiečių, prancūzų 

kalba būtų naudingas tik popamokinėje veikloje, bet 

ne projektų, būrelių ar pamokų metu 

- 2,5 - - - 

17. Visų dalykų mokymasis tik gimtąja kalba sustip-

rintų ir praturtintų gimtosios kalbos mokėjimą  

- 2,9 - - - 

18. Man labai patinka integruotos pamokos, kai vie-

noje pamokoje mokoma kelių dalykų (pavyzdžiui, 

užsienio kalbos ir geografijos, istorijos ir lietuvių kal-

bos, dailės ir muzikos, ir pan.)  

- 3,1 - - - 

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

20. Mokantis nuotoliniu būdu man reikia daugiau pa-

galbos 

- - - 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., 2022 m. organizuota apklausa 

mokiniams. 
 

2021 m. biudžeto planas įvykdytas. 2021 m. Gimnazijos biudžetą sudarė 887752,00 Eur (2020 m.– 

840833 Eur). Iš jų gimnazijos darbo užmokesčio lėšos buvo 726546 Eur (mokymo lėšos – 546446 Eur, 

savivaldybės – 180100 Eur). Socialinio draudimo įmokos sudarė 10959,00 Eur (2020 m. – 10171 Eur), 

prekėms ir paslaugoms buvo panaudota 150248 Eur (2020 m. – 111895 Eur). Iš jų mitybai – 9341 Eur 

(2020 m. – 14214 Eur), medikamentams – 404 Eur (2020 m. – 547 Eur), ryšių paslaugoms – 1762 Eur 

(2020 m.– 1791 Eur), transporto išlaikymui – 10100 Eur (2020 m. – 9600 Eur), aprangai ir patalynei – 

112,00 Eur (2020 m. – 917 Eur), materialiojo turto remontui – 2838 Eur., komunalinėms paslaugoms – 

52440 Eur (2020 m. – 41017 Eur), kitoms paslaugos ir kitoms prekėms – 19641 Eur (2020 m. – 24505 

Eur), socialinei paramai pinigais – 34164 Eur (2020 m.– 23807 Eur), ilgalaikio turto įsigijimui – 7647 Eur 

(2020 m. – 12853 Eur), kvalifikacijos kėlimui – 2715 Eur (2020 m. – 4638 Eur), informacinėms techno-

logijoms – 5542 Eur (2020 m. – 2539 Eur, reprezentacinės išlaidos – 242 Eur (2020 m. – 200 Eur), darb-

davių soc. paramai – 3300 Eur (2020 m. – 9100 Eur). 2021 m. buvo nupirkta mokymo priemonių už 3340 
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Eur ir vadovėlių bei elektroninių aplinkų už 1460 Eur. Už suteiktas švietimo įstaigos paslaugas surinkta 

14322 Eur (2020 m. – 16537 Eur). Per 2021 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 šiek tiek sumažėjo: 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, per 

2021 m. – 1213,53 Eur. Apie paramos panaudojimą teikiama vieša informacija http://jieznogimna-

zija.lt/wp-content/uploads/2022/01/2-proc_ATASKAITA_2022.pdf.  

Per 2021 m. nuosekliai atnaujinama IKT bazė: įsigyti 3 interaktyvūs ekranai, 15 kabinetų aprūpinti  

spausdintuvais, įsigytos 6 grafinės planšetės, atnaujintos 7 kompiuterizuotos mokytojo darbo vietos. Vi-

suose kabinetuose, kuriuose vyksta pamokos (išskyrus technologijų, medžio apdirbimo kab.) yra kom-

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

2021–2022 m.m. Gimnazija buvo išsikėlusi šiuos tikslus: 

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 penkias 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 dalinosi sukurtais ir išbandytais integruoto 

informatikos mokymo veiklų pavyzdžiais Gimnazijos svetainėje http://jieznogimnazija.lt/informatika-

pradiniame-ugdyme/.  

Kita Gimnazijos komanda (Neringa Zujienė, Vilma Mekionytė, Vita Jančiauskienė ir Laimutė 

Grigaliūnienė), bendradarbiaudama su UPC, mokslininkų bei praktikų grupe, dalyvauja „Integralaus 

gamtos mokslų kurso 5-8 klasėms“ programoje. 2021–2022 mokslo metais programa buvo išbandoma 

Gimnazijos 7 ir 8 klasėse. 2021 m. rugsėjo 29 d. Gimnazijos projekto komanda 2021-09-29 ir 2022-01-

05 dalyvavo konsultacijose išbandančioms mokykloms, kurias organizavo Nacionalinės švietimo agen-

tūra (konsultacijos ataskaitos puslapyje http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/). 

Komanda sėkmingais veiklų pavyzdžiais dalijasi projekto svetainėje https://gamta5-8.ugdome.lt/.  

Organizuotos mokytojų išvykos-susitikimai su Lietuvos mokyklomis, sėkmingai įgyvendinančio-

mis patirtinį mokymą: 2022-12-08 suorganizuota išvyka į Šilutės ,,Žibų” pradinę mokyklą, 2022-04-20 

– į Utenos Aukštakalnio pradinę mokyklą ir Aukštakalnio progimnazijos ,,Žiburio” skyrių, 2022-06-17– 

http://jieznogimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/01/2-proc_ATASKAITA_2022.pdf
http://jieznogimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/01/2-proc_ATASKAITA_2022.pdf
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/informatika-pradiniame-ugdyme/
http://jieznogimnazija.lt/integruotas-gamtomokslinis-ugdymas/
https://gamta5-8.ugdome.lt/
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į Palangos Vlado Jurgučio progimnaziją. Aplankytose mokyklose susipažinome su veiklomis organizuo-

jant patirtinį ugdymą. Bent vienoje išvykoje dalyvavo 96,43 proc. mokytojų. Iš aplankytų įstaigų Gim-

nazijoje pritaikytos gerosios praktikos. 

Sėkmingai įgyvendinta ilgalaikė 40 val. mokymo programa „Patyrimais, tyrimais ir atradimais 

grįstas mokymas(is)“: trečiame modelyje (,,STEAM tarpdalykinė integracija. Integruoti tiriamieji ir pro-

jektiniai darbai“) dalyvavo 97,3 proc., ketvirtame („Aukštesniųjų mokinių gebėjimų ugdymas pamokų, 

tiriamosios ar projektinės veiklos metu“) ir penktame („Mokytojų bendradarbiavimo stiprinimas – mo-

kymo(si) sėkmės garantas“) – po 100 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 organizuoti ir vykdyti praktines-tiriamąsias veiklas, tobulino vadovavimo mokinių 

praktinei-tiriamajai veiklai įgūdžius.  

2021–2022 m. m. 96,43 proc. mokytojų stebėjo kolegų pamokas, suteikė grįžtamąjį ryšį patyri-

minio ugdymo aspektu. 5-8 ir gimnazijos I-IV klasėse, organizuojant modulį  ,,Patyriminis mokymasis“, 

buvo laikytasi kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo taikymo principo – kiekvienoje klasėje  mokyto-

jai dirbo poromis. Po stebėtų pamokų visi mokytojai atsižvelgė į pastebėjimus ir koregavo ugdymo pro-

cesą. Tikimasi, kad būtent tai davė kokybinių rodiklių augimą: ne žemesnį nei patenkinamą balą iš ma-

tematikos PUPP gavo 71,43 proc. (2022 m.) mokinių vietoj 52,18 proc. (2019 m.), ne žemesnį nei pa-

tenkinamą balą iš lietuvių kalbos PUPP gavo 100 proc. (2022 m.) mokinių vietoj 73,92 proc. (2019 m.), 

49,47 proc. pamokų mokiniai įsitraukia į mokymosi uždavinių kėlimą. 

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

tęsti  ir   ateinančiais metais, nes jos susijusios arba su įsipareigojimais nacionalinio lygmens projektams, 

arba su siekiu laikytis Gimnazijos tvarumo strategijos.   

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

priemones. 

Nuosekliai per metus buvo organizuotos integruotos patyriminės projektinės veiklos. Jai antrus 

metus moduliui ,,Patyriminis mokymasis” įgyvendinti  5-8, gimnazijos I–II kl. buvo skirtos po 6 val. per 

savaitę. Modulį lankė visi 5-8, gimnazijos I-II kl. mokiniai. 2021–2022 m. m. 98,73 proc. 5-8, gimnazijos 

I-II kl. mokinių parengė ir pristatė metinį integruotą projektinį darbą. Geriausiems mokinių darbams 

pristatyti organizuota STEAM mokinių darbų konferencija. Įsigytos visos planuotos priemonės.  

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). Gimnazijoje per 2021–2022 m. m. pravesta 4,24 proc. 
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pamokų ar veiklų už klasės ribų. Vieną virtualią mokymosi aplinką naudojo 100 proc. mokytojų, dvi arba 

daugiau virtualių mokymosi aplinkų – 72,72 proc. mokytojų.  

2022 m. atnaujintas kontaktinis renginio ,,Patirties mainai“ organizavimas. Patirtimi apie darbą 

su interaktyviu ekranu dalijosi geografijos mokytoja metodininkė Laimutė Grigaliūnienė. Mobilumų pa-

gal Erasmus + KA1 mobilumo veiklų projektą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ 

dalyvės kolektyvo nariams pristatė iš svetur parsivežtas metodų idėjas.  

Nuosekliai įgyvendinamas pradinio ugdymo programos ilgalaikio gamtamokslinio ugdymo  pro-

jekto ,,Mūsų atradimai“ veiklų planas (įgyvendinta apie 75 proc. 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 

veiksmų planą (patvirtintas kaip Jiezno gimnazijos  Veiklos plano 2021–2022 m.m. priedas). Plano įgy-

vendinimu rūpinasi suburta STEAM komanda. 2022 m. sausio 6 d. buvo suorganizuotas nuotolinis susi-

tikimas su kitos STEAM tinklo švietimo įstaigos atstovais: Gimnazijos STEAM metodinė grupė konsul-

tavosi su Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Romanoviene. Susiti-

kime dalyvavo ir šios gimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas. Metų sėkmė – STEAM komanda 

pradėjo dalyvauti Erasmus+ KA2 projekte „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of STEAM 

education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935. Daugiau informacijos apie projekt1 galima rasti 

https://dose.ugdome.lt/. Mokiniai ir mokytojai atliko minėto projekto iššūkį „STEM JAM“, kuris buvo 

atrinktas tarptautiniam aptarimui ir talpinimui intelektiniuose produktuose. Suprantama, kad buvo prisi-

imtam iššūkiui skiriamas visas dėmesys, todėl STEAM komandai pristigo laiko sukurti STEM mokyklos 

profilį STEM ženklo portale. Ši veikla bus atliekama ateinančiais mokslo metais.  

Atnaujinta muzikos ugdymui skirta bazė: įsigytos visos planuotos priemonės. 86,67 proc. (vietoj 

52 proc.) muzikos pamokų mokiniams buvo parenkami aktyvūs mokymosi metodai. 5-8, gimnazijos I-II 

kl. mokinių muzikos mokomojo dalyko mokymosi vidurkis pagerėjo nuo 9,1 balo (2020 m.) iki 9,45 balo 

(2022 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, 

buvo dirbama su prieš metus atnaujintomis technologijų kabineto mokymo priemonės. Kaip ir muzikos, 

taip ir technologijų  pamokose įsigytos priemonės buvo reikšmingos ir 5-8, gimnazijos I-II kl. mokinių 

https://dose.ugdome.lt/
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technologijų mokomojo dalyko mokymosi vidurkis pagerėjo nuo 8,66 balo (2020 m.) iki 9,07 balo (2022 

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

Buvo įgyvendinamas Erasmus + KA1 mobilumo veiklų projektas „Mokymuisi palanki aplinka: 

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

reigotas projekto veiklas, įvyko visi suplanuoti mobilumai.  

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

„VEŽA“. Bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybės administracija ir trimis Šilutės rajono mo-

kyklomis (Šilutės r. Vilkyčių ir Kintų pagrindinėmis mokyklomis bei konsultuojančia Šilutės miesto 

,,Žibų‘‘ pradine mokykla) pagal iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo pro-

jekto Nr. 09.2.1- ESFA-K-728-03-0009 ,,VEŽA“ sutartį buvo įgyvendinta 94 proc. 2021 m. suplanuotų 

veiklų. Veiklomis siekta pradinio ugdymo koncentro mokinių skaitymo pasiekimų pažangos. Projekto 

pabaiga numatoma 2022 m. gruodžio 31 d. 

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

tęsti, nes jos susiję su įvairiais įsipareigojimais: Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus koordinuojamam visas rajono mokyklas apjungiančiam projektui „Mokymuisi palanki aplinka: 

nuo poreikio link poveikio“ („Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuo-

tojų mobilumo projektas Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685), įsipareigojimai su trimis Šilutės rajono mo-

kyklomis bendrai įgyvendinti projektą „VEŽA“, (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finan-

suojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0009), įsipareigojimas nuosekliai dalyvauti STEAM mo-

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

1.3. Stiprinti darbuotojų komunikaciją rengiant ar atnaujinant Gimnazijos veiklos reglamenta-

vimą, bendraujant ir bendradarbiaujant. Trečiasis uždavinys integravo penkias priemones. 

Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdymo programa, deranti su nacionaliniais, savival-

dybės ir Gimnazijos vidaus dokumentais, „Augame kartu“. Programai pritarta Prienų rajono savivaldy-

bės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T3-242 (https://www.prienai.lt/document/del-

pritarimo-ikimokyklinio-ugdymo-programoms-5/).  

Į ateinančius mokslo metus nusikėlė Ikimokyklinio ugdymo skyriaus nuostatų atnaujinimo bei 

Prienų r. Jiezno gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių atnaujinimo darbai. 

Parengtos visų savivaldos institucijų nuostatų naujos redakcijos: atnaujintas Gimnazijos tarybos 

veiklos reglamentas, apsvarstyti ir patvirtinti Mokytojų tarybos nuostatai (2021 m. gruodžio 28 d. įsaky-

mas Nr. (1.3.)-V1-251), Metodinės tarybos nuostatai (direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 

(1.3.)-V1-250), Tėvų komiteto nuostatai (direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-

253), Mokinių parlamento nuostatai (2021 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-254).  

https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/steam/med=38/682
https://www.prienai.lt/document/del-pritarimo-ikimokyklinio-ugdymo-programoms-5/
https://www.prienai.lt/document/del-pritarimo-ikimokyklinio-ugdymo-programoms-5/
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Parengti visų keturių metodinių nuostatai, jiems pritarta Metodinėje taryboje bei patvirtinta 

Jiezno gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. (1.3.)-V1-160.  

Buvo suburta Gimnazijos UTA komanda, kuri inicijavo susitarimų dėl veikimo krypčių priė-

mimą. Komanda atliko turimų išteklių analizę, ją su rekomendacijomis apie planuotinus ir kauptinus 

išteklius pristatė 2022 m. sausio 7 d. Mokytojų tarybos posėdyje. Komanda taip pat nuosekliai vykdė 

bendruomenės informavimą ir įtraukimą į UTA veiklas: 2021 m. gruodžio 1 d. vykusiame visuotiniame 

tėvų susirinkime direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Mazuronienė skaitė pranešimą ,,Atnaujintas ug-

dymo turinys. Kodėl? Kada? Kaip?"; 2021 m. gruodžio 7 d. buvo vykdomas mokinių informavimas apie 

atnaujintų Bendrųjų programų diegimo žingsnius (pranešėja D. Acuvienė). UTA komanda parengė skir-

tuką svetainėje http://jieznogimnazija.lt/ugdymoturinio-atnaujinimas/ vietos bendruomenės nariams in-

formuoti. Gimnazijos direktorė N. Zujienė pildė paraišką ir buvo atrinkta dalyvauti ŠMSM, NŠA, EK ir 

Britų tarybos projekto „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“ mo-

kymuose ir suplanuotose veiklose.  

Ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuojami ūkinės dalies darbuotojų pasitarimai, kuriuose 

aptariama darbuotojų pagalba ruošiantis renginiams, veikloms, numatomi svarbiausi darbai. Neužmegz-

tas bendradarbiavimas su kitų mokyklų personalo darbuotojais. Rengiant naujo laikotarpio strateginį 

planą, šios srities organizavimo gerinimas labai diskutuotas. Susitarta, kad bus sistemingai ir atsakingai 

pildomas bei tikrinamas ūkinių problemų registravimo žurnalas su žyma ,,atlikta“ (mokytojai pildys, o 

ūkinė dalis reaguos). 

 Išvados: Išsikeltas uždavinys iš dalies pasiektas. Neatliktos veiklos nukeliamos ateinantiems 

mokslo metams.  

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 tris 

priemones.  

Kiekvienas mokytojas integravo pamokas, susijusias su karjeros ugdymu: 1–4 kl. – po 5 val. 

kiekvienoje klasėje į visus mokomuosius dalykus; 5–8 kl. – po 2 val. į kiekvieną mokomąjį dalyką; gim-

nazijos I-IV kl. – po 3 val. į kiekvieną mokomąjį dalyką. Individualius planus 2022 m. koregavo 17,24 

proc. vietoj 32 proc. (2019 m.) gimnazijos III-IV kl. mokinių. 

Tęsiama metodinės veiklos organizavimo tradicija. Mokytojai pasidalino kokybiško ugdymo(si) 

idėjomis ir sėkmės istorijomis. Buvo parengti ir 2022 m. rugpjūčio 31 d. konferencijoje „Augu ir auginu: 

ugdymo karjerai gerosios praktikos“  dešimties mokytojų skaitomi 6 pranešimai, dalyvavo kviestinė lek-

torė (Prienų r. Veiverių T. Žilinsko gimnazija  psichologė Evelina Tiščenkienė), dalintasi  

http://jieznogimnazija.lt/ugdymoturinio-atnaujinimas/
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ERASMUS+K1 projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“  patirtimis (praktinis 

metodų išbandymas).  

2021-12-01 organizuota 3 val. trukmės Evaldo Karmazos paskaita „Vaiko motyvacija veikti, mo-

kytis ir siekti“, kurioje dalyvavo 51,54 proc. tėvų.  

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

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

Pedagogams buvo suorganizuoti mokymai dėl sklandaus darbo su interaktyvia lenta užtikrinimo. 

Profesinio orientavimo erdvėje kiekvieną savaitę vidutiniškai vyko po 10,05 pamokų ar kitų veiklų, už-

siėmimų. Asmeninės karjeros planavimo klausimais  erdve pasinaudojo 98,81 proc. mokinių. 

Mokinių grupėms (5-6, 7-8, gimnazijos I-II kl.) 2022-02-11 po 6 val. buvo suorganizuoti moky-

mai karjeros kompetencijoms ugdyti. Mokymuose dalyvavo 97,47 proc. tikslinės grupės mokinių. Išaugo 

šios srities kokybiniai rodikliai: teiginiui „Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius“ 

visiškai pritarė 62 proc. (2022 m.) vietoj 38 proc. (2019 m.) mokinių; teiginiui „Mokykloje aš sužinau 

pakankamai informacijos apie tolimesnio mokymosi ir karjeros (profesijos pasirinkimo) galimybes“ vi-

siškai pritarė 56 proc. (2022 m.) vietoj 42 proc. (2019 m.) mokinių.  

Mokiniams didelį įspūdį ir džiaugsmą sukėlė 2022-05-20 suorganizuotas renginys „Karjeros nak-

tis“. Renginio trukmė – 12 val., jis organizuotas bendradarbiaujant su Lietuvos karjeros specialistų aso-

ciacija. „Karjeros naktyje“ dalyvavo 101 mokinys. 

Gimnazijos I-IV kl. mokiniams per 2021-2022 mokslo metus buvo suorganizuotos 8 išvykos: 1)  

2021-11-23 išvyka į Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkį; 2) 2021-12-06 išvyka į UAB DAVI; 3) 2022-

01-06 išvyka į Prienų UAB ,,Termikas“; 4) 2022-02-15 išvyka į UAB Sportinė aviacija ir KO; 5) 2022-

06-07 išvyka į IĮ ,,Eulanta“; 6) 2022-06-07 išvyka į IĮ ,,Mano akmuo“; 7) 2022-06-15 išvyka į UAB ,,AJ 

šokoladas“; 8) 2022-06-28 išvyka į UAB ,,Žalvaris“. Kiekvienoje išvykoje dalyvavo po 17 mokinių. 

96,36 proc. mokinių dalyvavo bent 1 išvykoje. Išvykas papildė Gimnazijoje 2022-06-17 suorganizuotas 

susitikimas su UAB ,,Mavista“ (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, sporto paskirties, inžinerinių sta-

tinių statybos ir projektavimo darbų įmonė) vadovu Jonu Staniu. Susitikime dalyvavo 97,78 proc. I-III 

kl.  mokinių. 

Ugdymo karjerai dienoje gyvenimo ir darbo patirtimi su gimnazistais taip pat dalinosi Linas Ar-

daravičius, mokyklą palikęs prieš 30 metų ir padaręs sėkmingą mokslininko karjerą, Ūdrys Žalys, darbi-

nės karjeros kelio pradėjęs ieškoti prieš 8 metus. 

2021 m. po atlikto vidaus įsivertinimo susitarta įgyvendinti rekomendaciją: 5–8 ir gimnazijos I–

IV klasių mokiniams organizuoti ne mažiau kaip 5 diskusijas per metus. Tai nuosekliau bus daroma 

ateinančiais metais. 
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Renginiai vertybėms puoselėti davė laukiamą rezultatą: remiantis apklausos duomenimis, dau-

guma darbuotojų žino Gimnazijos vertybes: bendravimas ir bendradarbiavimas – 93,02 proc.; tradicijų 

puoselėjimas – 88,4 proc.; kūrybiškumas – 88,4 proc.; asmeninė ūgtis – 86,04 proc.; tolerancija – 74,42 

proc. Visas Gimnazijos vertybes žino 33,4 proc. mokinių. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

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

mones.  

Asmeninės pažangos premijos 2021 m. rugsėjo 1 d. įteiktos IV klasės mokiniams Edvinui Kel-

meliui ir Lukui Valentai. 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. 

 

Tęsiamas vardinės mokytojų Ievos ir Vytauto Kantakevičių stipendijos teikimas: stipendija į-

teikta Miglei Šimanskaitei.  

Sėkmingai organizuotos kitos šio uždavinio priemonės. Organizuoti toje pačioje klasėje dirbančių 

mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų susirinkimai. Jų metu buvo priimti konkretūs susitarimai, pa-

dedantys organizuoti darbingą ugdymo(si) veiklą per pamoką, efektyviai sprendžiamos socialumo prob-

lemos. Visas uždavinio priemones mokytojai įvardija kaip efekyvias priemones, kurios padeda ieškoti 

įvairių mokymosi problemų sprendimo būdų. Tačiau klasių pažangos rodikliai ir vidurkiai skirtingi (žr.3 

ir 4 paveikslėliai). Džiugina padidėjęs bendras mokinių metinis vidurkis, tačiau būtina atkreipti dėmesį į 

6 ir gimnazijos I klasės vidurkius – jie mažesni nei ankstesnių mokslo metų.   
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3 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių pažanga pagal metus 
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.  

4 pav. Jiezno gimnazijos 5-8, gimnazijos I-IV klasių mokymosi vidurkiai 

 

2021 m. Gimnazijoje stebėta ir aptarta 97 pamokos (stebėta kiekvieno mokytojo bent viena pa-

moka).  Parengta ir 2022 m. sausio 7 d. Mokytojų taryboje pristatyta pažyma apie vestas ugdomojo kon-

sultavimo pamokas. Priimti konkretūs susitarimai dėl pamokų kokybės gerinimo ir mokinių savivaldumo 

pamokose stiprinimo. 42 proc. stebėtų pamokų mokiniai įtraukiami į pamokos uždavinio formulavimą 

(anksčiau buvo įtraukiama pavieniais atvejais). 

Refleksijos erdvei įsigytas rato formos stalas-suolas ir kitos priemonės. Erdve pasinaudojo 166 

(98,81 proc.) mokiniai. 

Klasių pažangumo ir lankomumo rodikliai periodiškai analizuojami klasių auklėtojų metodinėje 

grupėje. Projekto „Pagauk pamoką“ nauda matoma atliekant praleistų pamokų analizę pagal metus. Pra-

leistų pamokų skaičius sumažėjo nežymiai, tačiau tenkančių vienam mokiniui nepateisintų pamokų su-

mažėjo 20,42 %. 

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

tęsti  ir   ateinančiais metais, nes jos susijusios arba su siekiu laikytis Gimnazijos tvarumo strategijos.   

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

socialinė pedagogė R. Valatkaitė. Sukurtas Mokinių parlamento stendas, kuriame pristatoma Mokinių 

parlamento veikla. Mokinių parlamentas turi sukurtą skirtuką Gimnazijos interneto svetainėje. Mokinių 

parlamento veikla, iniciatyvos viešinamos Gimnazijos Facebook puslapyje. Nuolat vykdoma naujų narių 
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paieška, pastebint mokinio stipriąsias puses, akcentuojant buvimo Mokinių parlamente prasmę, naudą. 

Mokinių parlamento ir klasių seniūnų bei pavaduotojų susitikimai nebuvo organizuoti, tačiau buvo bend-

radarbiaujama, sprendžiant klausimus dėl vykdomų renginių. Vyko Mokinių parlamento ir mokinių su-

sirinkimas, kuriame buvo pristatytas organizuotas projektas „Mano šauni mokykla“.  

  Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas.  

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

Pagal priemonę Mikroklimato tyrimo atlikimas ir rezultatų panaudojimas neatliktas 3-8, gimna-

zijos I-IV klasėse mikroklimato tyrimas. Jo atlikimas nukeltas ateinantiems mokslo metams.   

2021 m. lapkričio 11 d. pasirašyta Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimo iki 

2022 m. birželio 30 d. Gimnazijoje sutartis. Pagal ją Gimnazijoje sistemingai vykdomos patyčių preven-

cijos priemonės. Jiezno gimnazija 2022 m. antrą kartą iš eilės buvo sertifikuota Olweus vardo mokykla. 

Buvo tęsiamas Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) diegimas: įgyvendinta 88,89 

proc. Prienų r. Jiezno gimnazijos 2020–2021 m.m. OPKUS plano priemonių.  Patyčių masto rezultatai: 

2017 m. – 19,3 proc., 2018 m. – 13,8 proc., 2019 m. – 4,8 proc., 2020 m. – 11,9 proc., 2021 m. – 10,8.  

2021 m. atlikta mokinių ir mokytojų apklausa apie Gimnazijos aplinką, mokymo(si), poilsio erd-

vių ir mokymo priemonių naudojimą bei atnaujinimo poreikius. Jos rezultatai pristatyti 2022-01-07 Mo-

kytojų tarybos posėdyje. 

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

chologinės gerovės stiprinimo paslaugos“ veiklos: atpažintiems psichologinį stiprinimo poreikį turin-

tiems ugdytiniams tikslingai teikiama nuosekli psichologinė pagalba. 

Išvados: Išsikeltas uždavinys pasiektas. 

Mokytojų tarybos nuomone, 2021–2022 m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas vertina-

mas labai gerai (5 pav.). 

 

5 pav. Jiezno gimnazijos metinių veiklos plano priemonių įgyvendinimas 
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5. SSGG analizė (strateginio plano rengimo darbo grupė, atlikdama analizę, įtraukė beveik visus 

mokytojus ir Gimnazijos darbuotojus: 2022 m. sausio mėn. organizavo diskusijas mažesnėmis įvairios 

sudėties grupėmis. Analizė atlikta remiantis plačiojo ir giluminio įsivertinimo duomenimis, įvairiais ki-

tais Gimnazijos turimais duomenimis, (pvz., NMPP, PUPP, brandos egzaminų rezultatais, mokinių pa-

žangumo suvestinėmis, pažymomis ir pan.). 

 

STIPRYBĖS: 

 
SILPNYBĖS: 

1. STEAM veiklų organizavimas (2.2.1.). 

2. Tradiciniai renginiai ir atsirandantys nauji 

(2.3.2.). 

3. Bendruomenės tarpusavio santykiai (2.3.2., 

4.2.1.). 

4. Edukacinių aplinkų kūrimas ir esančių plėtra, 

aprūpinimas IKT, mokymo priemonėmis 

(3.1.1., 3.1.2., 3.2.2.). 

5. Personalo politika: visi Gimnazijos pedagogi-

niai darbuotojai yra savo sričių specialistai 

(4.1.1.). 

6. Demokratiškas vadovavimas (4.1.1.). 

7. Pedagogų kompetencija ir nuolatinis profesinis 

tobulėjimas (4.3.1., 4.3.2). 

 

1. Dalis mokinių neturi mokymosi motyvacijos 

(1.1.1., 2.4.2.). 

2. Sudėtingas formaliojo ir neformaliojo ugdymo 

veiklų tvarkaraščių suderinimas (2.1.2., 2.1.3). 

3. Nepakankamas pasirengimas įtraukiajam ugdy-

mui, maža patirtis dirbant su užsieniečiais ir iš 

užsienio grįžusiais mokiniais (2.1.3., 2.2.1.). 

4. Silpnas pasididžiavimo ir tapatumo su Gimnazija 

jausmas (2.2.1., 2.3.2.). 

5. Ugdymo(si) aplinkos saugojimas ir tausojimas 

(2.3.2., 3.1.3.). 

6. Ūkinės dalies veiklos planavimas ir organizavi-

mas (4.1.1.). 

GALIMYBĖS: 

 

GRĖSMĖS: 

1. Projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų geri-

nimas, diegiant kokybės krepšelį“ (1.2.2.). 

2. Gimnazijos bendruomenės informavimas apie 

ugdymo(si) rezultatus ir kokybę (1.2.2.). 

3. Ugdymo proceso aprūpinimas moderniomis 

mokymo priemonėmis (3.1.1.).  

4. Mokymasis ne gimnazijoje (3.2.1.). 

5. Tarptautiniai ir respublikiniai projektai 

(4.1.1.). 

6. Bendradarbiavimas STEAM mokyklų tinkle ir 

projektas „STEAM ugdymo tobulinimas 

“(4.2.3.).  

7. Gimnazijos tinklaveika (NŠA, LVJC, VDU ir 

kt. įstaigos) (4.2.3.). 

8. Paramos šeimai centras: dienos centro paslau-

gos ir integruotos daugiakultūrinės veiklos su 

užsieniečių šeimomis(4.2.3.). 

9. Projektas „Kompleksinės paslaugos šei-

mai“(4.2.3.).   

1. PUPP lietuvių kalbos ir literatūros bei matemati-

kos rezultatai pastebimai žemesni už šalies mo-

kyklų pasiekimų vidurkį (1.2.1.). 

2. Nepakankamai motyvuojanti socialinė aplinka 

(2.1.1.). 

3. Dėl pandemijos atsiradę iššūkiai (2.1.3., 2.2.2.). 

4. Nepakankamas finansavimas tenkinti poreikius 

(Skyriaus pastatas, žaidimų aikštelės, stadionas) 

(3.1.2.). 

5. Negausus mokinių skaičius (4.1.1.). 

6. Mokyklų tinklo pertvarka (4.1.1.). 
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III. STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Sudaryti sąlygas kiekvieno mokinio pažangai augti, energingai ir sklandžiai atnaujinant ugdymo tu-

rinį, įsivertinimo bei stebėsenos sistemas. 

2. Drąsinti kiekvieno bendruomenės nario įsitraukimą į tinklaveiką ir aplinkų bendrakūrą, sistemingai 

modeliuojant bendruomeniškos veiklos praktiką.  

      

IV. STRATEGINIAI PRIORITETAI 2022–2023 M.M. 

 

1. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2.) 

2. Priemonių planas rezultatams gerinti: efektyvios stebėsenos sistemos kūrimas (pasiekimų ir pažan-

gos pagrįstumas, pg. 1.2.2.) 

3. Aplinkų bendrakūra (3.1.3.) 

 

V. JIEZNO GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI 2022–2023 MOKSLO METAMS 

 

1. Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui 

kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių taikymą. 

2. Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 
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VI. PLANUOJAMA VEIKLA: 

1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 

Uždaviniai 

      

 

Priemonės 

      

 

Numatomas rezultatas 

 

Vykdytojai, partne-

riai 

 

Ištekliai  

(finansiniai, 

žmogiškieji, 

konkretizuoti jų 

turinį) 

Laikas 

 

 

Refleksija (numatytų prie-

monių įgyvendinimo sėk-

mės aptarimas, pildoma 

per visus m.m.) 

1.1. Tobulinti 

pasiekimų geri-

nimo planavimą 

Organizuoti išp-

lėstinius Metodi-

nės tarybos posė-

džius, ieškant        

įveiklinančio re-

zultatų gerinimo 

plano (rezultatų 

stebėsenos siste-

mingumas ir pa-

naudojimas) 

Per mokslo metus bus suorganizuoti ne 

mažiau kaip trys išplėstiniai Metodinės ta-

rybos posėdžiai, kuriuose bus analizuo-

jama išbandytos pasiekimų gerinimo prie-

monės. Prienų r. Jiezno gimnazijos moki-

nių mokymosi pasiekimų gerinimo planą 

kiekvienais mokslo metais atnaujins ir į-

gyvendins ne mažiau kaip 90 proc. moky-

tojų. 

Metodinė taryba, 

visi pedagoginiai 

darbuotojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba 

 Toje pačioje kla-

sėje dirbančių 

mokytojų ir pa-

galbos mokiniui 

specialistų susi-

rinkimų organiza-

vimas. 

 

Pokalbiuose dalyvaus ne mažiau 80 proc. 

toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų. Pakartoti-

nio pokalbio metu bus aptariamas taikytų 

priemonių efektyvumas (poveikis). 

Klasių auklėto-

jai, pagalbos 

mokiniui specia-

listai, administ-

racija 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė, VGK, Mo-

kytojų taryba 

 

 Refleksinių ugdy-

tinių (jų tėvų) po-

kalbių pagal 

Prienų rajono sa-

vivaldybės 

lyderystės plėtros 

modelį vykdymas. 

Pokalbiuose dalyvaus ne mažiau 95 proc. 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), juose 

bus priimami susitarimai/įsipareigojimai. 

Pakartotinio pokalbio metu bus aptaria-

mas susitarimų/įsipareigojimų efektyvu-

mas (poveikis). 25 proc. mokinių gebės a-

nalizuoti savo mokymąsi. 

Klasių auklėto-

jai, pagalbos 

mokiniui specia-

listai, visi moky-

tojai 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė, Mokytojų 

taryba 
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1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, partne-

riai 

Ištekliai  

      

Laikas Refleksija  

1.2. Tobulinti 

pamokos kokybę  

Integruotų pa-

mokų, veiklų vi-

sose ugdymo pa-

kopose organiza-

vimas (pamoką 

veda ne vienas 

mokytojas). 

Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų per me-

tus ves bent vieną integruotą pamoką, 

veiklą. 

Metodinė taryba, 

visi pedagoginiai 

darbuotojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 Mokytojų vedamų 

šiuolaikinių pa-

mokų įtaka moki-

nio asmeniniams 

pasiekimams. 

Per metus administracija stebės ir aptars 

bent po vieną kiekvieno mokytojo pa-

moką. Pagerės mokymosi kokybė (pagrin-

diniu ir aukštesniuoju mokymosi lygiu be-

simokančių mokinių dalis) iki 50,00 proc. 

Visi pedagogi-

niai darbuotojai, 

administracija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Mokytojų taryba 

 Konkretaus, pa-

matuojamo pamo-

kos uždavinio for-

mulavimas kartu 

su mokiniais, nu-

matant labai aiš-

kius vertinimo kri-

terijus. 

Bus parengta ir Mokytojų taryboje prista-

tyta pažyma apie vestas ugdomojo konsul-

tavimo pamokas. Priimti konkretūs susita-

rimai dėl pamokų kokybės gerinimo. 52 

proc. pamokų mokiniai įsitrauks į moky-

mosi uždavinių kėlimą. 40 proc. pamokų 

mokiniai gebės įsivertinti išmokimą, ly-

gindami su išsikeltu uždaviniu. 

Visi pedagogi-

niai darbuotojai, 

administracija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Mokytojų taryba 

1.3.  Skatinti 

kiekvieno moki-

nio asmeninę  

pažangą. 

 

Mokinio asmeni-

nės pažangos ma-

tavimas. 

4 kartus per metus fiksuojama kiekvieno 

mokinio individuali pažanga, numatomos 

ir taikomos priemonės pažangai gerinti.  

Individualią pažangą darys ne mažiau kaip 

45–50 proc. mokinių. 

Klasių auklėto-

jai, visi mokyto-

jai, administra-

cija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Mokytojų taryba 

 Mokytojų Ievos ir 

Vytauto Kantake-

vičių vardinės sti-

pendijos teikimas. 

Bus skatinami dori, gabūs ir aktyvūs Gim-

nazijos abiturientai, mokiniai motyvuo-

jami nuosekliai mokytis, siekti išsilavi-

nimo.  

Administracija 

 

Rėmėjų lėšos 

 

2023  m. 

liepa 

 

Mokytojų taryba 
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1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, partne-

riai 

Ištekliai  

      

Laikas Refleksija  

 Asmeninės pažan-

gos premijų teiki-

mas bei stabiliai 

puikaus moky-

mosi premija.  

Bus įteiktos dvi pažangos premijos di-

džiausią individualią pažangą padariu-

siems mokiniams. Bus įsteigta puikaus 

mokymosi premija (parengti nuostatai).   

Administracija 

 

Rėmėjų lėšos 

 

2022  m. 

rugsėjis 

 

Mokytojų taryba 

 

 Organizuoti mo-

kytojų konferen-

ciją „Augu ir au-

ginu: mokinių įsi-

vertinimo organi-

zavimas  

Tęsiama metodinės veiklos organizavimo 

tradicija. Mokytojai pasidalins kokybiško 

ugdymo(si) idėjomis ir sėkmės istorijo-

mis. Konferencijoje pranešimus rengs visi 

norintys pedagogai, nemažės dalyvaujan-

čių mokytojų skaičius, dalyvaus kviesti-

nis lektorius. 

 

Metodinė taryba, 

direktoriaus pa-

vaduotojas ugdy-

mui 

   

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

2023 m. 

balandis 

      

 

Metodinė taryba 

 

 Kolegialaus mo-

kytojų bendradar-

biavimo taikymas 

įsivertinimo pa-

mokose organiza-

vimo klausimais – 

projektas „Kvie-

čiu į pamoką“ 

 

Bus atnaujinama pamokos stebėjimo pro-

tokolo forma pagal pasirinktą vertinti 

veiklos rodiklį. Kasmet Gimnazijoje bus 

vesta bent 12 atvirų pamokų, bent 1 atvira 

pamoka bus vedama rajono mokytojams.  

Metodinė ta-

ryba, direkto-

riaus pavaduoto-

jas ugdymui 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 Prienų visuome-

nės sveikatos 

biuro vykdomas 

projektas ,,Komp-

leksinės paslau-

gos šeimai“ 

 

Atpažinus problemas, tikslingai teikiama 

psichologinė pagalba atpažintiems psi-

chologinį stiprinimo poreikį turintiems 

ugdytiniams.  

 

Klasių auklėto-

jai, mokytojai 

dalykininkai 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos,  projekto 

lėšos 

 

Visus 

metus 

 

 

Visuotinis tėvų susi-

rinkimas, Vaiko gero-

vės komisija 
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1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, partne-

riai 

Ištekliai  

      

Laikas Refleksija  

1.4. Stiprinti 

mokinių savęs 

pažinimą, dialo-

gišką, tyrinėjantį 

ugdymą(si). 

Integruotų patyri-

minių projektinių 

veiklų organizavi-

mas.  

Bus organizuojama mokinių konferencija 

(viešas darbų pristatymas), nemažinant 

dalyvaujančių mokinių skaičiaus. Kasmet 

bent vienas tiriamasis darbas (projektas) 

bus pristatytas už mokyklos ribų.  

Modulių  ,,Paty-

riminis moky-

masis“ mokyto-

jai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 STEAM 

 

Bus užmegztas ir nuosekliai palaikomas 

ryšys su STEAM mokykla ambasadore. 

Gimnazija sukurs STEM mokyklos ženklo 

profilį. Nuosekliai bus tobulinama STEM 

strategija, Gimnazija STEM School Label 

tinkle bus akredituota kaip pradedančioji 

mokykla.    

STEAM meto-

dinė grupė, ad-

ministracija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mo-

kytojų metodinė 

grupė, Metodinė ta-

ryba, Mokytojų taryba 

 

 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 

 

 Nuoseklus bend-

radarbiavimas su 

Vytauto didžiojo 

universitetu. 

Bus bendradarbiaujama nuosekliai, per 

mokslo metus su universitetu bus kartu 

suorganizuotas bent vienas renginys. 

Darbo grupė, ad-

ministracija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, rėmėjų 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus, 

2023 m. 

gegužė 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 Mokinių poreikių 

apklausa dėl ne-

formaliojo vaikų 

ugdymo  

 

Atsižvelgiant į apklausos rezultatus, bus 

koreguojama neformaliojo vaikų švietimo 

veiklų pasiūla. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas ug-

dymui 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

II pusme-

tis 

Mokytojų taryba, tėvų 

susirinkimai, Mokinių 

parlamentas 
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1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 
Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas Refleksija  

 Pamokos kitose 

erdvėse ir virtua-

lios erdvės (netra-

dicinis turimų 

erdvių panaudoji-

mas (laiptai ir 

pan.). 

Kiekvienas mokytojas per mokslo metus 

praves ne mažiau kaip 2 proc. pamokų už 

klasės ribų. 70 proc. mokytojų ugdymo 

turiniui įsisavinti naudos daugiau negu 1   

virtualią mokymosi aplinką.  

Visi pedagogai Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 

 

 

 

Mokinių mokymai 

savęs pažinimui. 

Kasmet mokiniams bus sudarytos galimy-

bės dalyvauti bent dviejuose Gimnazijos 

organizuojamuose užsiėmimuose savęs 

pažinimo tema (sveikatos specialistės va-

landėlės ir renginys ,,Karjeros naktis mo-

kykloje“).  

Klasių auklėto-

jai, sveikatos 

priežiūros spe-

cialistė, admi-

nistracija 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

II pusme-

tis 

Mokytojų taryba, Mo-

kinių parlamentas 

1.5. Užtikrinti il-

galaikių projektų 

tęstinumą. 

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 

 

Iki 2022 

m. gruo-

džio 31 

d.  

 

Priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo mo-

kytojų metodinė 

grupė, Mokytojų ta-

ryba 

 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. Bus viešinama informa-

cija apie dalyvavimą tarptautiniame pro-

jekte. Parengtas kaitos projektas ir įgy-

vendinta bent 80 proc. jame suplanuotų 

veiklų.    

Projekto mo-

kyklos komanda 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, Erasmus 

projekto lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

 

 

Mokytojų taryba 

 Tęsti projektą 

,,Pagauk pa-

moką“.  

Bus 10-15 proc. sumažintas mokinių pra-

leistų nepateisintų pamokų skaičius. Pro-

jekto rezultatai bus skelbiami Gimnazijos 

svetainėje.  

Projekto val-

dymo komanda 

  

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

Mokytojų taryba, 

Vaiko gerovės komi-

sija 
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1 tikslas: Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių tai-

kymą. 
Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 
Ištekliai  

      
Laikas Refleksija  

 Integralaus gam-

tamokslinio ug-

dymo programos 

išbandymo 8 kla-

sėse tęstinumas. 

Gamtos mokslų mokytojų komanda,  

bendradarbiaudama su UPC, mokslininkų 

bei praktikų grupe, dalyvaus mokymuose, 

tęs programos išbandymą. Gimnazijos in-

terneto svetainėje bus pasidalinta bent 2 

sėkmės 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 
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2 tikslas: Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

2.1. Atnaujinti 

ugdymo karjerai 

turinį 

Susitarimai dėl 

ugdymo karjerai 

organizavimo. 

Bus parengiama Prienų r. Jiezno gimnazi-

jos karjeros ugdymo programa ar profesi-

nio orientavimo veiklų planas. 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

visi mokytojai, 

administracija  

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

2023 m. 

kovas  

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 Renginio „Karje-

ros naktis mo-

kykloje“ 

organizavimas ir 

vykdymas. 

Bus suorganizuotas renginys ,,Karjeros 

naktis mokykloje“: žaidimai savęs paži-

nimo tema. Kiekvienoje karjeros naktyje 

dalyvaus ne mažiau kaip po 60 proc. mo-

kinių.  

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

klasių auklėtojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos, rėmėjų 

lėšos 

2022 m. 

spalio 

mėn. 

 

Klasių auklėtojų meto-

dinė grupė 

 

 Ugdymo karjerai 

dienų  ,,Sėkmės 

istorijos“ (susiti-

kimų su buvusiais 

Gimn. mokiniais) 

organizavimas 

Gimnazijoje bus organizuota ugdymo 

karjerai savaitė.  Bus surasti ne mažiau 

kaip 3 pranešėjai (buvę Gimnazijos moki-

niai). 

 

Ugdymo karjerai 

koordinatorius, 

gimnazijos I-IV 

kl. auklėtojai  

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

2023 m. 

birželis  

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

2.2. Kurti ap-

linką atnaujintų 

Bendrųjų prog-

ramų diegimui  

Pasirengimas ug-

dymo turinio at-

naujinimui (UTA) 

ir įgyvendinimas. 

Vyks bent 3 komunikacijos ir sklaidos ren-

giniai apie UTA veiklas bendruomenei 

(mokytojams, mokiniams, tėvams). Bus 

parengtas UTA veiklų planas/laiko juosta/ 

UTA veiklos integruojamos į metinius 

veiklos planus. Pedagogai tobulins kvali-

fikaciją, dalysis gerąja darbo patirtimi 

UTA temomis. 

UTA komanda 

ir visa bendruo-

menė 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba, metodi-

nės grupės ir Mokinių 

parlamentas 

 

 

 

Paskaitos(-ų) tė-

vams  

organizavimas. 

Bus organizuota 2-3 val. paskaita-disku-

sija tėvams, kurioje dalyvaus ne mažiau 

kaip 46 proc. tėvų.  

Klasių auklėtojai Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

2023 m. 

vasario 

mėn. 

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė 

2.3. Ugdyti 

mokyklos 

gyvenimu 

Mikroklimato ty-

rimo atlikimas ir 

rezultatų panau-

dojimas. 

Bus atliktas 3-8, gimnazijos I-III kl. mik-

roklimato tyrimas. Pagal jo rezultatus pla-

nuojamos kiekvienos klasės veiklos, įgy-

vendinama ne mažiau kaip 70 proc. pla-

nuotų veiklų.  

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

socialinė peda-

gogė 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

metus  

 

 

Mokytojų taryba, 

Vaiko gerovės komi-

sija 
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2 tikslas: Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Vykdytojai, partne-

riai 

Ištekliai  

      

Laikas Refleksija  

 Gimnazijos gyve-

nimo, kuriame 

skatinamas kultū-

ringas, mandagus 

elgesys, kaita: 

mokinių inici-

juoti, priimti ir į-

gyvendinti spren-

dimai.   

Klasių auklėtojų ir Mokinių parlamento 

susitarimu atsiras pozityvaus, mandagaus, 

kultūringo elgesio nominacijos, veiklos ar 

kt.  Vykdant akcijas, organizuojant rengi-

nius, bus renkamos aktyviausiai dalyva-

vusios klasės. 

Mokinių parla-

mentas, Klasių 

auklėtojų meto-

dinė grupė 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

metus  

 

 

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė, Mokinių parla-

mentas 

 

 5–8 ir gimnazijos 

I–IV klasių moki-

nių dalyvavimas 

grupinėse diskusi-

jose. 

5–8 ir gimnazijos I–IV klasių mokiniams 

bus parengtas grupinių diskusijų temų są-

rašas (ne mažiau kaip 5 diskusijos per me-

tus) ir kiekvienas mokinys atstovaus savo 

klasei bent vienoje pagal aktualumą pasi-

rinktoje diskusijoje. Rekomenduojama 

mokinių parlamento nariams inicijuoti dis-

kusijas savo klasėse, kurių metu kuo dau-

giau mokinių galėtų išsakyti savo nuo-

monę, teikti siūlymus. 

 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

Mokinių parla-

mentas, socia-

linė pedagogė, 

direktoriaus pa-

vaduotojas ug-

dymui 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė, Mokinių parla-

mentas 

 

 Mokinių įtrauki-

mas į mokyklos 

renginių (pro-

jektų, akcijų, 

talkų, išvykų, var-

žybų, parodų ir 

kt.) organizavimą. 

 

Į Gimnazijos renginių organizavimą įsit-

rauks ne mažiau kaip 25 proc. mokinių. Už 

renginių organizavimą bus atsakingi ne tik 

mokytojai, bet ir konkreti klasė. Bus tęsia-

mas mokinių renginių, veiklų kokybės 

vertinimas. 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus pa-

vaduotojas ug-

dymui 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė 
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2 tikslas: Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Sutartų mokymosi 

organizavimo tai-

syklių ir darbo 

ritmo, padedančio 

veiksmingai siekti 

ugdymo(si) tikslų, 

laikymasis. 

Mokiniai mokysis kurti bendro gyvenimo 

taisykles ir jų laikytis: rugsėjo mėnesį su-

sikurs ir pasikabins matomoje vietoje kla-

sės taisykles, bus sudarytos sąlygos jiems 

aktyviai įsitraukti į Prienų r. Jiezno gimna-

zijos Vidaus tvarkos taisyklių projekto kū-

rimą, svarstymą. Bus atnaujintas Mokinių 

uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas. 

 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

Mokinių parla-

mentas, Tėvų 

komitetas, direk-

toriaus pavaduo-

tojas ugdymui, 

darbo grupė 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė, Mokinių parla-

mentas, Tėvų komite-

tas 

 

2.4. Stiprinti 

darbuotojų ko-

munikaciją mo-

kantis, bendra-

darbiaujant, ren-

giant ar atnauji-

nant Gimnazijos 

veiklos regla-

mentavimą 

Olweus progra-

mos kokybės už-

tikrinimo siste-

mos (OPKUS) su-

tarties vykdymas 

 

Gimnazija bus sertifikuota Olweus vardo 

mokykla. Patyčių masto rezultatas nuo 

2020 m. matavimo bus sumažintas bent 

iki 10 proc.  

Olweus koordi-

nacinis komite-

tas, visa bend-

ruomenė 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

      

Visus 

mokslo 

metus 

 

Mokytojų taryba, 

Olweus koordinacinis 

komitetas 

 

Renginio ,,Patir-

ties mainai“ orga-

nizavimas  

Mokytojas lyderis telks pedagogus, grįžu-

sius iš kvalifikacijos renginių, pasidalinti 

žiniomis: pasirinkta forma bus organizuo-

tas renginys „Patirties mainus“.   

 

Mokytojas lyde-

ris ir visi peda-

gogai 

      

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

Visus  

mokslo 

metus  

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 Mokytojų išvy-

kos-susitikimo or-

ganizavimas su 

mokykla, turtinga 

edukacinėmis ap-

linkomis. 

Per metus bus suorganizuotos  bent viena 

išvyka į pasirinktą ugdymo įstaigą. Bus 

susipažinta su jos edukacinėmis aplinko-

mis. Apie pusė mokytojų dalyvaus išvy-

koje. Mokykloje bus pritaikyta ne mažiau 

kaip 1 pavyzdys iš aplankytos įstaigos.  

 

Metodinė ta-

ryba, direktorius 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

II pusme-

tis 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 Gimnazijos peda-

gogų komandos 

auginimas 

 

Stiprinti mokytojų bendrystę ir savivertę  

(priimti susitarimus dėl turinio ir formos) 

 

Mokytojų taryba Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

II pusme-

tis 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 
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2 tikslas: Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

Uždaviniai 

      
Priemonės 

      
Numatomas rezultatas Vykdytojai, 

partneriai 

Ištekliai  

      
Laikas 

      
Refleksija  

 Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus 

dokumentų atnau-

jinimas. 

 

Bus atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus nuostatai, jie derės su Gimnazi-

jos nuostatais. Atnaujinta Ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus ugdymo programa, de-

ranti su nacionaliniais, savivaldybės ir 

Gimnazijos vidaus dokumentais. Bus pa-

rengtas ir patvirtintas Ikimokyklinio ug-

dymo skyriaus STEAM veiksmų planas.  

Ikimokyklinio 

ugdymo meto-

dinė grupė 

 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Metodinė taryba, Mo-

kytojų taryba 

 

 Prienų r. Jiezno 

gimnazijos Vi-

daus tvarkos tai-

syklių atnaujini-

mas. 

Atnaujintos Prienų r. Jiezno gimnazijos 

Vidaus tvarkos taisyklės. 

Darbo grupė 

  

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos 

2022 m. 

lapkritis 

 

Gimnazijos taryba, 

Mokytojų taryba, Me-

todinė taryba, metodi-

nės grupės ir Mokinių 

parlamentas 

 Ūkinės dalies 

veiklos planavi-

mas ir organizavi-

mas  

Bus sistemingai ir atsakingai pildomas bei 

tikrinamas ūkinių problemų registravimo 

žurnalas su  žyma ,,atlikta“ (mokytojai pil-

dys, o ūkinė dalis reaguos). 

Administracija ir 

Gimnazijos per-

sonalas 

Žmogiškieji, 

spec. lėšos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Visuotinis darbuotojų 

susirinkimas 

2.5. Skatinti įsit-

raukimą į ap-

linkų bendrakūrą 

Refleksijos erdvės 

(,,rato“ klasės) 

mokiniams ir mo-

kytojams įren-

gimo užbaigtumas 

ir naudojimas. 

Kiekviena klasė prisidės prie refleksijos 

kambario įrengimo/apipavidalinimo: vyk-

dys klasės socialinę reklamą (viešins 

veiklą ir darbus realiose ir virtualiose erd-

vėse). Refleksijos erdve kasmet pasinau-

dos 90 proc. mokinių. 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

direktoriaus pa-

vaduotojas ug-

dymui, visi mo-

kytojai 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

Visus 

metus 

 

      

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų metodinė 

grupė 

 

 Tvarkingiausio, 

jaukiausio kabi-

neto rinkimai. 

Mokinių parlamentas, bendradarbiauda-

mas su Klasių auklėtojų metodine grupe, 

parengs tvarkingiausio ir jaukiausio kabi-

neto konkurso nuostatus ir kasmet organi-

zuos konkursą. 

Klasių auklėtojų 

metodinė grupė, 

Mokinių parla-

mentas 

Žmogiškieji, 

mokymo lė-

šos  

 

II pusme-

tis 

 

      

Mokytojų taryba, Kla-

sių auklėtojų meto-

dinė grupė, Mokinių 

parlamentas 
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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:  

-    2023 m. birželio mėn. Mokytojų tarybos posėdyje; 

- tarpinė analizė bus vykdoma 2023 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 2022–2023 M.M. VEIKLOS  PLANO PRIEDAI: 

 

1. Gimnazijos renginių planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 1); 

2. Atestacinės komisijos posėdžių grafikas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 2); 

3. Ūkinės veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 3); 

4. Bibliotekos veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 4); 

5. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupių veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 5); 

6. Metodinės tarybos veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 6); 

7. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas  Nr. 7); 

8. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2022–2023 (priedas Nr. 8); 

9. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022–2023 m.m. 

(priedas Nr. 9); 

10. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės grupės veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 

10); 

11. STEAM veiksmų planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 11); 

12. Socialinio pedagogo veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 12); 

13. Logopedo veiklos metinis planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 13); 

14. Specialiojo pedagogo veiklos metinis planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 14). 

15. Prienų r. Jiezno gimnazijos sportinės veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 15). 

16. Prienų r. Jiezno gimnazijos Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 16). 

17. Prienų r. Jiezno gimnazijos projekto „Sveikatiada“ veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 

17). 

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

2022–2023 m.m. (priedas Nr. 18). 

19. Prienų r. Jiezno gimnazijos Mokinių parlamento veiklos planas 2022–2023 m.m. (priedas Nr. 19). 

20. Prienų r. Jiezno gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus STEAM veiksmų planas 2022–2023 

m.m. (priedas Nr. 20). 

 

      
P R I T A R T A: Mokytojų tarybos 2022 m. rugpjūčio 30 d. posėdžių nutarimais; Gimnazijos tarybos 2022 

m. rugpjūčio 31 d. posėdžio nutarimu. 
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                                                                                             Prienų r. Jiezno gimnazijos  

                                                                                 2022–2023 m. m. veiklos plano  

                                                                                 priedas Nr. 1 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

RENGINIŲ PLANAS 2022–2023 M.M. 

 

Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Atsakinga klasė Pastabos 

Rugsėjo mėn. 

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 

Gimnazijos III, 

IV 
Kultūrinė - pažintinė diena 

 

Klasės auklėtojo diena 2 d. 1-8, I-IV gimnazijos 1-8, I- IV kl. auklėtojai - Kultūrinė - pažintinė diena 

Sveikatiados turizmo diena* Bus patiks-

linta 

 1-4 kl. Pradinių kl. mokytojos 4 Kultūrinė - pažintinė diena 

Etnografinė vakaronė 16 d. 5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

1-8, I- IV kl. auklėtojai 

 

5 Kultūrinė - pažintinė diena 

3x3 krepšinio turnyras Šv. 

Mykolo taurei laimėti. 
2022-09-24 I-IV kl. 

S. Šimanskas Gimnazijos II  

Sportinės veiklos planas 

,,Rudens karoliai“ (integruo-

tas ,,Sveikatiados“ projektas) 

2022-09 -22 1-4 klasė PPUMG 4  

Spalio mėn. 

Mokytojo dienos minėjimas 5 d. Gimnazijos III-IV 

kl., mokinių parla-

mentas 

N. Aleškevičienė, S. Žalys, 

R.Valatkaitė 

Gimnazijos III, 

IV 

 

Kultūrinė - pažintinė diena 

Klasės auklėtojų met. grupės 

bei Mokinių parlamento veik-

los planai 

Susitikimas su Justino Mar-

cinkevičiaus broliu 

Bus patiks-

linta 

Gimnazijos bendruo-

menė 

V. Rūdienė  Renginys Sūduvos metams 

Bibliotekos veiklos planas 

,,Mokytojų retro” Iki 10-05 Visi gimnazijos mo-

kiniai 

V.Rūdienė, R. Valatkaitė Mokinių parla-

mentas 

 

 

Paroda bibliotekoje  

(iš mokytojų foto, jų vaikys-

tės ir jaunystės daiktų pažinti  
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mokytoją); Bibliotekos veik-

los planas 

Moliūgiadienio ir Helovyno 

renginiai 

2022-10-28-

31 

 R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parla-

mentas 

 

 

Rajoninės J. Šaulių sporto 

varžybos skirtos LR Konsti-

tucijos dienai  

2022-10-25 J. šauliai S. Žalys, J. šaulių būrelis 8  

Gyvenk tvariau su ,,Sveika-

tiada“ 

2022-10-13 1-4 klasės R.Kandrotienė 4  

Lapkričio mėn. 

Vakaras ir naktis mokykloje 

Gimnazijoje* 

Bus patiks-

linta 

 1-8, I-IV gimnazijos Kl. auklėtojai Gimnazijos II Kultūrinė - pažintinė diena 

Tarptautinė tolerancijos 

diena 

2022-11-16 Priešm. ugd. gr., 

1-4, 5-8, gimnazijos 

I-IV kl. 

R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

 

Mokinių parla-

mentas 

 

 

LR Kariuomenės dienos mi-

nėjimas 

2022-11-23 J. šauliai, gimnazijos 

mokiniai. 

S. Žalys, J. šauliai 6  

Etnografinė popietė „Supy-

niau pynimėlį“ 

2022 11-24 1-4kl. R.Kandrotienė 

 

4  

Piešinių paroda ,,Mano sva-

jonių profesija“ 

2022-11-10 1-4kl. PPUMG 3  

Konferencija ,,Ką dirba 

mano tėveliai“ 

2022-11-29 2-4 kl. R.Kandrotienė 

R. Bubnienė 

1  

Gruodžio mėn. 

Kalėdinis tinklinio turnyras. 2022-12-16 I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai Gimnazijos I Sportinės veiklos planas 

Adventinio projekto ,,Šv. 

Kalėdų belaukiant“ renginiai 

1-8, I-III g kl. 

Pg.atskirą 

planą 

 Tikybos, pradinių kl. mo-

kytojai klasių auklėtojai, 

dailės,  muzikos ir techno-

logijų mokytojai 

-  

Kalėdinis paštas   R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parla-

mentas 
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„Ilgi žiemos vakarai“ (vaka-

ras mokykloje) 

2022-12 1-4kl. PPUMG - Kultūrinė - pažintinė diena 

Sausio mėn. 

Salės futbolo 3x3 turnyras. Bus patiks-

linta 
I-IV kl 

S. Šimanskas 

 

8 Sportinės veiklos planas 

 

Bėgimas ,,Gyvybės ir mirties 

keliu” Sausio 13 d. atminti 

(Vilnius) 

Bus patiks-

linta 

Visi norintys S. Žalys -  

 

Kas greičiau suskaičiuos? 

2023-01-20 1-4kl. D. Acuvienė 

R.Bubnienė 

3  

Vasario mėn. 

Vasario 16-osios Valstybės 

Atkūrimo dienos minėjimas. 

12 d.  5-8, gimnazijos I-IV 

kl.  

N.Aleškevičienė Gimnazijos IV Klasės auklėtojų  metodinės 

grupės veiklos planas 

Šimtadienis 18 d.  Gimnazijos III-IV 

kl.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

 N.Aleškevičienė 

Gimnazijos III, 

IV 
Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas 

Paroda: „Mano Tėvynė – 

Lietuva“. Pramoga „Užgavė-

nės“. Paroda: „Užgavėnių 

kaukė“  

1-28 d. 

„Zuikučių“ gr., 

„Ežiukų“ gr.   

L. Daunorienė, J. Jone-

lienė, V. Kasteckaja 

- Ikimokyklinio ugdymo gru-

pės ugdomosios veiklos pla-

nas 

Nacionalinis diktantas. Bus patiks-

linta 

5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

N.Kuliešienė 5 Lietuvių kalbos mokytoja 

Baudų ir tritaškių mėtymo 

konkursas, skirtas Lietuvos 

Valstybės atkūrimo dienai 

paminėti. 

Bus patiks-

linta 

5-8, gimnazijos I-IV 

kl. 

Fizinio ugdymo mokytojai  6 Sportinės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje ,,Tė-

vynė–ne vien geografinė są-

voka“ (Vasario 16- ajai – 

Kovo 11-ajai) 

2-3 mėn.  

Priešmokyklinio 

ugd. gr. ugdytiniai, 

1-8, gimnazijos I-IV 

kl.   

V. Rūdienė 7 Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Valentino dienos šventė - šir-

dučių diena 02-14 

 R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parla-

mentas 

 

Priešmokyklinio ugd. gr. ug-

dytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV 

kl. 
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Pasakų popietė Bus patiks-

linta 

4 kl. Mokiniai 

 

V. Rūdienė, R. Kandro-

tienė 

4 Bibliotekininkės veiklos pla-

nas 

Meninio skaitymo konkursas 2023-02-12 1-4 kl. Ž. Valatkienė 2  

Savarankiško mokymosi 

diena ,,Mano augintinis“ 

2023-02 1-4kl. PPUMG - Kultūrinė, pažintinė diena 

Kovo mėn. 

Etnokultūrinio ugdymo diena 

,,Kaziuko mugė“ 

3 d. Priešmokyklinio 

ugd. gr. ugdytiniai, 

1-8, gimnazijos I-IV 

kl.   

R. Bubnienė, klasių auklė-

tojai 

 

3 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių auklėtojų  me-

todinės grupės veiklos planas 

Krepšinio turnyras Kovo 11- 

ajai paminėti 

Bus patiks-

linta 

I-IV kl 

 

Fizinio ugdymo mokytojai 

 

Gimnazijos II Sportinės veiklos planas 

 

Kovas - sąmoningumo didi-

nimo mėnuo BE PATYČIŲ 

2023-03 1-4, 5-8, gimnazijos 

I-IV kl. 

R. Valatkaitė,  

Mokinių parlamentas 

Mokinių parla-

mentas 

 

Kovo 11-oji: minėjimas (vik-

torina)   

Bus patiks-

linta 

5-8, I-IV kl. S. Žalys, kolegos 5  

Kovo 11-oji: minėjimas ir 

bėgimas (Prienai) 

2023-03-11 J. šauliai S.Žalys, J. šauliai -  

Gimnazisto diena. Protų mū-

šis 

2023-03-09 Gimnazijos I-IV kla-

sės 

V. Rūdienė 

Mokinių parlamentas 

Mokinių parla-

mentas 

 

Bibliotekininkės veiklos pla-

nas, Parlamento veiklos pla-

nas 

Dailės darbų paroda ,,Pava-

sario pranašai“ 

2023-03 1-4kl. R.Bubnienė 

 

3  

Balandžio mėn. 

Akcija ,,Darom“ 22 d. Gimnazijos 1-8, I-IV 

kl., Šaulių būrelio 

nariai 

D. Mazuronienė, 

S. Žalys, R. Valatkaitė 

Mokinių parla-

mentas 

1-8, gimnazijos I-

IV 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Socialinio pedagogo veiklos 

planas 

Tėvų ir mokinių kvadrato 

varžybos 

Bus patiks-

linta 

 1-4 kl.   Pradinių kl. mokytojos 2 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 



 

38 

 

,,Vaikų Velykėkės” 17d 1-4 klasės Tikybos mokytoja, pradi-

nių kl. mokytojos 

2  

Renginys Gyvybės  dienai” 24d I-III g kl. Dorinio ugdymo mokytojos Gimnazijos I  

Dailyraščio konkursas (ge-

riausių darbų paroda korido-

riuje) 

2023-04 1-4 kl. 

PPUMG 2  

Gegužės mėn. 

Bendradarbiavimo renginys 

su VDU 

Bus patiks-

linta  

5-8, I-IV kl. Administracija Gimnazijos III Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių auklėtojai 

Paskutinio skambučio šventė 26 d. 1, gimnazijos III-IV 

kl.   

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

1, gimnazijos III-IV kl. 

auklėtojai 

Gimnazijos III, 

IV 
Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Motinos diena 2023-05 1-4 PPUMG 3  

Birželio mėn. 

Vaikų gynimo diena 

 

1 d. 

 

Priešmokyklinio 

ugd. gr. ugdytiniai, 

1-4 kl.   

Pradinių klasių mokytojai 1 Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių  

klasių metodinės grupės veik-

los planas 

Tyrėjų diena Bus patiks-

linta 

1-4 kl. Pradinių klasių mokytojai 1 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Sporto šventė 

 

Bus patiks-

linta 

Priešmokyklinio 

ugd. gr. ugdytiniai, 

1-4 kl.   

Ž. Valatkienė 

 

2 Kultūrinės pažintinės diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Mokslo metų užbaigimo 

šventė  

7 d. 1-4kl.    

Pradinių klasių mokytojai 

1,4 Kultūrinės pažintinės diena 



 

39 

 

 Priešmokyklinio ugdymo ir 

pradinių klasių metodinės 

grupės veiklos planas 

Ugdymo karjerai diena (susi-

tikimas su buvusiais moki-

niais) 

Bus patiks-

linta 

5-8, gimnazijos I-III 

kl. 

Klasės auklėtojai 7 Kultūrinė, pažintinė diena 

 

Gedulo ir vilties dienos pa-

minėjimas 

14 d. 5-8, gimnazijos I-III 

kl. 

 S. Žalys, N. Aleškevičienė 6 Kultūrinė, pažintinė diena 

Sporto šventė Bus patiks-

linta 

5-8, gimnazijos I-IV 

kl.   

Fizinio ugdymo mokytojai, 

klasių auklėtojai 

8 Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasės auklėtojų metodinės 

grupės planas, 

sportinės veiklos planas 

STEAM projektų  diena  Bus patiks-

linta 

5-8, gimnazijos I-II 

kl.  

STEAM modulių vadovai Gimnazijos II Kultūrinė, pažintinė diena 
STEAM metodinės grupės 

planas 

Mokslo metų užbaigimo 

šventė   

8, 15 d. 5-8, gimnazijos I-III 

kl.   

Administracija, klasių auk-

lėtojai 

Gimnazijos I Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų  metodinės 

grupės planas 

Liepos mėn.  

Atestatų įteikimo šventė Bus patiks-

linta 

Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III ir 

IV kl. auklėtojai 

Gimnazijos III, 

IV kl. 

Klasės auklėtojų  metodinės 

grupės planas 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                            Dalia Mazuronienė 

 

 



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 2 

      
 

 

 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ  

ATESTACIJOS KOMISIJOS   

POSĖDŽIŲ GRAFIKAS 2022–2023 M.M. 

      
 

 

 

      

 

      

2022 m. gruodžio 8 d. 14 val. 

 2023 m. gegužės 11 d. 14 val. 

      

 

      

      

 

 

Atestacijos komisijos pirmininkė                    Neringa Zujienė 

 

 

      
 

 



 

 
 

                                                                                                                    Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m.m. veiklos programos 

priedas Nr. 3 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

ŪKINĖS VEIKLOS PLANAS 

2022–2023 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 remontas Rugpjūčio mėn. Ūkvedys 

3.  Priešgaisrinės saugos priemonių (gesintuvų) 

patikra 

Rugsėjo mėn.  Ūkvedys 

4.  Garažo patalpų kraustymo darbai Rugsėjo mėn. Ūkvedys 

5.  Mokyklos pastatų paruošimas šildymo sezo-

nui 

Spalio mėn.  Ūkvedys 

6.  Mokyklos teritorijų, sporto aikštelių prie-

žiūra 

Nuolat Ūkvedys 

7.  Smulkūs kabinetų, koridorių remonto darbai Nuolat Darbininkai 

 

8.  Mokyklos aplinkos tvarkymas (lapų grėbi-

mas) 

Spalio- lapkričio 

mėn.  

Darbininkai 

9.  Pagrindinių priemonių inventorizacija  Lapkričio, gruo-

džio mėn.  

Inventorizacijos komi-

sija 

10.  Gimnazijos gėlynų, želdinių priežiūra Balandžio, ge-

gužės mėn.  

Ūkvedys 

11.  Elektros  instaliacijos priežiūra  Nuolat Ūkvedys 

12.  Mokyklos lifto priežiūra Nuolat Ūkvedys 

13.  Mokyklos teritorijoje esančių įrenginių prie-

žiūra 

Nuolat Ūkvedys, darbininkai 

14.  San. mazgų, vandentiekio, nuotekų sistemų 

priežiūra 

Nuolat Darbininkai 

15.  Priemonių, reikalingų švaros palaikymui,    

įsigijimas 

Nuolat Ūkvedys, prekių ir pas-

laugų pirkimų specialis-

tas 

16.  Aptarnaujančio personalo sveikatos pasitik-

rinimas organizavimas ir kontrolė 

Nuolat Administratorė 

17.  Stebėti, kaip laikosi aptarnaujančio perso-

nalo darbuotojai vidaus  darbo  taisyklių 

Nuolat Ūkvedys 

18.  Viešųjų pirkimų organizavimas Nuolat Prekių ir paslaugų pir-

kimų specialistas 

19.  Gaisrinės, darbų saugos instruktavimas Nuolat Ūkvedys 

20.  Kompiuterių priežiūra 

 

Nuolat IT sistemų administra-

torius 

Ūkvedys                                                                                                                          Algis Paltanavičius 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  



 

 
 

2022–2023 m.m. veiklos programos 

priedas Nr. 4 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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. Bib-

liotekos fondas vedamas  į MOBIS duomenų bazę.  

Biblioteka prisideda prie patyriminio ugdymo (parodos ,,Paliesk lietuvių kalbą rankomis“, ,,Asmenybė 

ir knyga“, judanti viktorina ,,Perskaityk Jiezną“), joje vyksta pamokos, užsiėmimai, skirti karjeros ugdymui.  

Beveik kiekvieną savaitę bibliotekoje vyksta protų mūšiai Gimnazijos  bendruomenei (trečiadieniais) ir pradi-

nukams (ketvirtadieniais). Jau ketverius metus biblioteka dalyvavo tarptautiniame mokyklų bibliotekų projekte 

,,Baltų literatūros savaitė“. Daug metų biblioteka yra Metų knygos rinkimų  akcijos dalyvė. 

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

cialybę.  

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI: 

1. Įveiklinti pasiekimų gerinimo planavimo sistemą, garantuojančią savalaikį kiekvienam mokiniui 

kylančių mokymosi sunkumų atpažinimą ir efektyvių priemonių taikymą. 

2. Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

 

III. BIBLIOTEKOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI: 

Tikslas: Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese ir padėti įgyvendinti  Gimnazijos veik-

los tikslą ir uždavinius. 

Uždaviniai:    

1. Skatinti skaitymą, populiarinti biblioteką. 

2. Rengiant  renginius, telkti bendruomenę, puoselėti gimnazijos vertybes.  

     

  



 

 
 

IV. VEIKLA  

 

Eil. 

nr. 
Veikla 

Priemonės 

 
Data Atsakingas Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

1. Skaitytojų ir 

lankytojų ap-

tarnavimas 

 

 

 

 

Naujus skaitytojus supažin-

dinti su bibliotekos fondu 

2022 m. rugsėjis, 

spalis 

V. Rūdienė  

Individualūs pokalbiai su mo-

kiniais  apie knygas rekomen-

duojant  jiems reikalingą lite-

ratūrą 

Visus mokslo me-

tus 

 

V. Rūdienė 

 

 

Individualios konsultacijos 

ieškant informacijos knygose, 

naudojantis paieškos sistemo-

mis  

Esant reikalui V. Rūdienė  

2. 

Fondo komp-

lektavimas 

Nurašyti nebeaktualią, suply-

šusią literatūrą, pasenusius 

vadovėlius 

2022 m. lapkritis, 

gruodis 
V. Rūdienė  

Registruoti neigiamas užklau-

sas ir jas atsižvelgiant komp-

lektuoti fondą 

Nuolat V. Rūdienė  

3. Bibliografinis 

darbas ir in-

formacijos 

sklaida 

Toliau pildyti  MOBIS  

duomenų bazę 

Visus mokslo me-

tus 

V. Rūdienė 

 
 

Rengti bibliotekos naujienų 

parodas 

Gavus knygų, do-

kumentų 

V. Rūdienė 

 
 

4. 

 

 

 

Dalyvavimas 

ugdymo pro-

cese 

Atnaujinti stendą 

,,Šiandien tai aktualu“ 

Artėjant šventei, 

jubiliejui 
V. Rūdienė  

Kaupti medžiagą apie profe-

sijas, mokymo įstaigas 
 

Gavus medžiagos 
V. Rūdienė  

Rengti protų mūšius ir vikto-

rinas 

Visus mokslo me-

tus kiekvieną tre-

čiadienį 

V. Rūdienė 

Gimnazijos 

bendruome-

nei 

Rengti protų mūšius pradinu-

kams 

Kiekvieną ketvir-

tadienį 
V. Rūdienė  

Pasakų penktadieniai prieš-

mokyklinukams  

Visus mokslo me-

tus kiekvieną sa-

vaitę 

V. Rūdienė  

 
 

Tarptautinis projektas ,,Baltų 

literatūros savaitė“  

2022-09-19-23  

 

V. Rūdienė ir 

komanda 

Pagal atskirą 

planą 

Spalis-Tarptautinis mokyklų 

bibliotekų mėnuo: protmūšiai 

mokinių mišrioms koman-

doms 

2022 spalis 
V. Rūdienė 

 
 

Gimnazijos  bendruomenei 

pristatyti parodą iš Prienų 

viešosios Justino Marcinkevi-

čiaus bibliotekos 

2022 spalis 

(bus patikslinta) 
V. Rūdienė  



 

 
 

Gimnazijos bendruomenei su-

rengti susitikimą su poeto 

Justino Marcinkevičiaus bro-

liu 

2022 spalis 

(bus patikslinta) 
V. Rūdienė  

Ilgalaikis projektas pradinu-

kams ,,Knyga, kuri tavęs lau-

kia“ 

2022 spalis-2023 

balandis 

V. Rūdienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

Dalyvauti Metų knygos 2022  

rinkimų akcijoje 

 

2022 spalio pa-

baiga- lapkričio 

pradžia 

V. Rūdienė  

Pravesti integruotą pamoką, 

skirtą A. Lindgren 115-sioms 

metinėms 

2022-lapkritis 

V. Rūdienė, 

 Z. Zencevi-

čienė 

Šeštokai 

Paroda bibliotekos prieigose 

,,Paskaitom“ 

Visus mokslo me-

tus  

V. Rūdienė  

 
 

Vakaras mokykloje pradinu-

kams  ir jų tėveliams 
2022 lapkritis, 

gruodis 

R.Kandrotienė,  

D. Acuvienė, 

Ž. Valatkienė, 

R. Bubnienė, 

V. Rūdienė 

 

Pirmokų skaitytojų krikštynos 

,,Aš noriu skaityti“ 
2023 sausis 

V. Rūdienė , 

D. Acuvienė 
 

Pamoka, skirta poeto Mar-

tyno Vainilaičio 90-mečiui 
2023 sausis 

V. Rūdienė, 

 R. Bubnienė, 

Ž. Valatkienė, 

 R.Kandrotienė 

 Antrokai,  

trečiokai, 

ketvirtokai 

IV klasės mokinių pasakų 

popietė 
2023 vasaris 

V. Rūdienė,  

R. Kandrotienė 
 

6-os klasės mokinių komandų 

protų mūšis, skirtas Knygne-

šio dienai  

2023 kovas 

V. Rūdienė,  

Z. Zencevi-

čienė 

 

Gimnazistų protų mūšis, skir-

tas Gimnazisto dienai 
2023 kovas 

R. Valatkaitė,  

V. Rūdienė 
 

Renginys Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dienai 
2023 gegužė V. Rūdienė  

Rengti knygų, iliustracijų, fotografijų, iškarpų parodas: 

,,Čežantys rugsėjo lapai jau 

šaukia tave...‘‘ 
Iki 2022-08-31 V. Rūdienė  

,,Mūsų sesė Latvija‘‘ 2022 rugsėjis V. Rūdienė  

Europos kalbų dienai 

 ,, Vienas pasaulis- daug 

kalbų „ 

2022 rugsėjo pab. V.Rūdienė  

,,Mokytojų retro.“  (Tarptau-

tinei  Mokytojo dienai) 

Iki 2022-10-05 

V. Rūdienė. 

R. Valatkaitė, 

Mokinių parla-

mentas 

Iš mokytojų 

foto, jų vai-

kystės ir jau-

nystės daiktų  

pažinti moky-

toją 



 

 
 

Vytauto Bubnio, garsaus 

kraštiečio, jubiliejui 
Iki 2022-09-09 V. Rūdienė  

Įvairiažanrio ir daugiabalsio 

Dzūkijos dainiaus V. Krėvės 

jubiliejui 

Iki 2022-10-19 V. Rūdienė  

Konstitucija- pagrindinis įsta-

tymas 
Iki 2022-10-25 V. Rūdienė  

Lietuvių romantizmo poeto 

Maironio jubiliejui 
Iki 2022-11-02 V. Rūdienė  

A. Lindgren-115 Iki 2022-11-14 V. Rūdienė  

,,Lapkričio 23-oji – Lietuvos 

kariuomenės diena” 
Iki 2022-11-23 V. Rūdienė  

,, Gruodžio 1-oji- Pasaulinė 

AIDS diena” 
Iki 2022-12-01 V. Rūdienė  

Garsiojo modernisto Jono 

Meko šimtmečiui 
Iki 2022-12-24 V. Rūdienė  

,,Kruvinasis sekmadienis Lie-

tuvoje“ 
Iki 2023-01-13 V. Rūdienė  

Vilniui-700 Iki 2023-01-25 V. Rūdienė  

,,Tėvynė –ne vien geografinė 

sąvoka“ (Vasario 16- ajai; 

Kovo 11-ajai) 

2023vasaris,  

kovas 
V. Rūdienė  

Gyvojo klasiko Juozo Erlicko 

jubiliejui (70) 
Iki 2023-03-03 V. Rūdienė  

Gėrio filosofo H. K. Ander-

seno  gimtadienis- Tarptau-

tinė vaikų knygos šventė 

Iki 2023 -04-02 V. Rūdienė  

5. 

Vadovėlių 

fondo tvarky-

mas 

Nurašyti pasenusius, nenau-

dojamus, suplyšusius vadovė-

lius 

 

Kalendorinių 

metų pradžioje 

 

V.Rūdienė 

 

 

Tvarkyti ir pildyti vadovėlių 

fondo apskaitos dokumentus 

Gavus ir nurašius 

vadovėlius 

V.Rūdienė 
 

Tvarkyti vadovėlių fondo 

kartoteką. 

Gavus vadovėlius V. Rūdienė 
 

Pildyti vadovėlių išdavimo, 

grąžinimo dokumentus 

Mokslo metų pra-

džioje ir pabai-

goje 

V. Rūdienė 

 

6. 

Administraci-

nis darbas 

Sudaryti bibliotekos veiklos 

planą 

2022 rugpjūtis  V. Rūdienė 
 

Rengti bibliotekos ataskaitą 2022 gruodis, 

2023 sausis 

V. Rūdienė 
 

Pildyti inventorines knygas, 

vesti gaunamų ir nurašomų 

dokumentų apskaitą 

Gavus siuntą, nu-

rašius knygas  

 

V. Rūdienė  

Pildyti ,,Knygų, priimtų iš 

skaitytojų vietoj pamestų, 

apskaitos sąsiuvinį” 

Skaitytojams pa-

metus knygas 

V. Rūdienė 

 



 

 
 

7. 

Savišvieta. 

Profesinės 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Dalyvauti  Prienų ŠPT ren-

giamuose seminaruose, pasi-

tarimuose 

Kai organizuoja-

mas renginys 

V. Rūdienė 

 

Domėtis švietimo naujovė-

mis, skaityti naują literatūrą, 

informacinius leidinius 

 

Visus mokslo me-

tus 

V. Rūdienė 

  

Semtis gerosios patirties iš 

kolegų kursų, seminarų metu, 

išvykose. 

Renginių metu V. Rūdienė 

 

8. 

Ūkinė veikla 

Kiekvieno mėnesio paskutinę 

darbo dieną rengti sanitarinę 

dieną bibliotekoje 

 

Kas mėnesį 

V. Rūdienė 

 

Gražinti bibliotekos- skaityk-

los interjerą 

 

Esant reikalui 

V. Rūdienė 

 
 

 

 
 

      

Biliotekininkė                                                                                                             Vitalija Rūdienė 

      

 

      
 

                                                                                                                           

 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m.m.  veiklos plano 

priedas Nr. 5 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖS   

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M. 

 

Etapai Siekiamas rezultatas Vykdymo laikotarpis Atsakingas 

I etapas  

Pasirinktos 

problemos gilu-

miniam vertini-

mui 

Išgryninami probleminiai klausimai, į 

kuriuos bus bandoma atsakyti atliekant 

vertinimą ar platusis veiklos įsivertini-

mas 

2022 m. rugsėjis-spa-

lis  

Vidaus  įsivertinimo 

koordinacinė grupė, 

Mokytojų taryba, 

Gimnazijos taryba 

Pritarimas pasirinktam įsivertinimo ro-

dikliui (Gimnazijos taryboje)  

2022 m.  

spalis 

II etapas. 

Giluminis įsiver-

tinimas 

 

Rodiklio iliustracijų kūrimas pagal rakti-

nius žodžius 

2022 m. 

spalis-gruodis 

Darbo grupės 

Iliustracijų pristatymas Mokytojų tary-

boje 

2023 m.  

sausis 

Vidaus  įsivertinimo 

koordinacinė grupė 

Vertinimo objektų, šaltinių ir metodų 

pasirinkimas 

2023 m.  

sausis-vasaris 

Darbo grupės 

Vertinimo instrumentų parengimas 

(pvz., grupės diskusijos instrukcija; gra-

fiškai apipavidalinti klausimynai ir 

pan.). 

2023 m.  

vasaris-kovas 

Darbo grupės 

Pasirinktų tirti veiklos rodiklių analizė 

(tyrimas): duomenų rinkimas  

2023 m. 

kovas-balandis 

Darbo grupės 

Surinktų duomenų apdorojimas, analiza-

vimas. 

2023 m.  

balandis 

Darbo grupės 

Duomenų ir rezultatų ataskaitos rengi-

mas, išskiriant veiklos privalumus ir trū-

kumus. Rekomendacijų veiklos tobulini-

mui formulavimas. 

2023 m. 

gegužė-birželis 

Darbo grupės 

III etapas. 

Atsiskaitymas ir 

informavimas 

Rezultatų pateikimas ir aptarimas Moky-

tojų taryboje, Rekomendacijų mokyklos 

veiklos tobulinimui teikimas. Gimnazi-

jos taryba analizuoja veiklos kokybės į-

sivertinimo rezultatus ir priima sprendi-

mus dėl veiklos tobulinimo.  

 

2023 m. birželis 

 

Darbo grupių vado-

vai, Vidaus įsiverti-

nimo koordinacinė 

grupė, Mokytojų ta-

ryba, Gimnazijos ta-

ryba 

 
 

Veiklos kokybės įsivertinimo koordinacinės grupės pirmininkė                                Danutė Acuvienė 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m.m. veiklos plano  

priedas Nr. 6 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

METODINĖS TARYBOS   

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M. 

 

Tikslas: Gerinti mokinių pasiekimus, įveiklinant pasiekimų gerinimo planavimo sistemą. 

Uždaviniai: 

1. Tobulinti pasiekimų gerinimo planavimą 

2. Skatinti kiekvieno mokinio asmeninę  pažangą. 
 

Metodinės tarybos nariai: 

Vilma Mekionytė, metodinės tarybos pirmininkė, STEAM metodinės grupės pirmininkė; 

Laima Arbačiauskienė, klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė; 

Danutė Acuvienė,  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė; 

Laimutė Daunorienė, ikimokyklinio 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 

 

 

 

 

1.3 

Susirinkimai ir išplėstiniai posėdžiai: 

Metodinės tarybos ir metodinės  veiklos 2022-

2023 m.m. 

 

 

Metodinės tarybos tarpinis ir galutinis įsivertini-

mas.  

 

 

 

Išplėstiniai Metodinės tarybos posėdžiai, kuriant į-

veiklinantį rezultatų gerinimo planą. 

MT pirmi-

ninkė 

 

 

 

MT pirmi-

ninkė 

 

 

Metodinė ta-

ryba 

2022-2023 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

2022-2023 

Atsiras aiškūs su-

sitarimai, leisian-

tys siekti nusima-

tytų tikslų. 

 

Nuoseklus veiklos 

plano vykdymas, 

plano koregavi-

mas. 

 

Mokinių rezultatų 

gerinimo plano į-

veiklinimas. 

2. 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios patirties 

sklaida. 

 

Gilinti mokytojų  kompetencijas, kaip organizuoti 

mokinių įsivertinimą pamokoje. 

 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus me-

tus 

 

 

 

 

 

 

Mokytojai tobu-

lins  kompetenci-

jas pamokos įsi-

vertinimo srityje, 

gerės ugdymo(si) 

kokybė. 

Gerės mokinių pa-

siekimai. 



 

 
 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

Brandos egzaminų, PUPP bei standartizuotų testų 

rezultatų aptarimas ir veiksmų plano mokinių pa-

siekimams gerinti sudarymas ir vykdymas. 

 

Organizuoti mokytojų konferenciją „Augu ir au-

ginu: mokinių įsivertinimo organizavimas 

 

 

 

 

Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 

išbandymo 8 klasėse tęstinumas. 

 

Parengti pamokos stebėjimo formą pagal pasirinktą 

vertinti veiklos rodiklį 

 

Mokytojų parengtų metodinių priemonių ( darbų) 

aptarimas ir aprobavimas 

MT 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

       MT 

 

 

MT 

 

 

MT 

Visus me-

tus 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

Visus me-

tus 

 

Visus me-

tus 

 

 

Mokytojai, pato-

bulinę  kompeten-

cijas, ves šiuolai-

kines pamokas. 

 

Pamokos kokybės 

gerinimas. 

 

Pamokos kokybės 

gerinimas. 

 

Pamokos metodų 

įvairinimas ir ko-

kybės gėrėjimas. 

3. 

 

3.1 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

  

3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

Metodinės veiklos: 

 

Integruotų pamokų, veiklų visose ugdymo pako-

pose organizavimas (pamoką veda ne vienas mo-

kytojas). 

 

 

 
Kolegialaus mokytojų bendradarbiavimo taikymas įsi-

vertinimo pamokose organizavimo klausimais – pro-

jektas „Kviečiu į pamoką““ Kasmet Gimnazijoje bus 

vesta bent 12 atvirų pamokų, bent 1 atvira pamoka bus 

vedama rajono mokytojams. 
 

Projektas ,,Būsiu sėkmingas penktokas“ 4 klasei-

mokytojaidalykininkaivedapamokas 

 

 

 

 

 

Renginio ,,Patirties mainai“. organizavimas 

 

 

 

 

Profesijų dienos organizavimas 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

MT  

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

 

Visus me-

tus 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi,to-

bulins kompeten-

cijas ir gerės ug-

dymo(si) kokybė 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi bei  

tobulins 

kompetencijas. 

 

 

Gėrės penktokų a-

daptacija ir moky-

tojų tarpusavio 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

 

Mokytojai dalinsis 

gerąja patirtimi bei  

tobulins kompe-

tencijas. 

 

Mokinių motyva-

cijos skatinimas ir 

karjeros planavi-

mas. 



 

 
 

3.6 

 

 

 

3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. 

 

 

 

 

 

 

3.9. 

 

 

 

3.10. 

Bus parengiama Prienų r. Jiezno gimnazijos karjeros 

ugdymo programa ar profesinio orientavimo veiklų 

planas. 
 

Organizuoti ir aptarti atskirų 

a) mokomųjų dalykų pasitikrinamuosius darbus  

turimam žinių lygiui nustatyti: 

anglų kalbos  - 4, 6, 8, gimnazijos III klasėse; 

rusų ir prancūzų kalbos - 6, 8, gimnazijos II kla-

sėse; matematikos ir lietuvių kalbos -3, 5, 7, gim-

nazijos I, III klasėse. 

b) bandomuosius egzaminus. 

 

 

Suorganizuota  bent viena išvyka į pasirinktą ug-

dymo įstaigą. Bus susipažinta su jos edukacinėmis 

aplinkomis. 

 

 

 

 

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) 

ir įgyvendinimas. 

 

 

Erasmus + KA1 mobilumo veiklų projektas „Mo-

kymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link povei-

kio 

MT 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

MT 

 

 

 

 

 

 

MT ir UTA 

komanda 

 

 

Darbo grupė 

2 pusmetis 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pusmetis 

 

 

 

 

 

 

Visus me-

tus 

 

 

Visus me-

tus 

Mokinių karjeros 

planavimo gerini-

mas. 

 

Gerės mokinių 

mokymosi pasie-

kimai 

 

 

 

 

 

Mokytojų kolegiš-

kas bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

ir  įgijimas, kom-

petencijų gerini-

mas. 

 

Mokytojų kompe-

tencijų gerinimas. 

 

 

Mokytojų kompe-

tencijų tobulini-

mas. 

 

 

 

Metodinės tarybos pirmininkė                                                                                               Vilma Mekionytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos                                                                                                                   
                                                                                                2022–2023 m.m. veiklos plano  

                                                                                                                    priedas Nr. 7  

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS   

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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:  

Eil. 

Nr. 

Veikla Įgyvendi-

nimo laiko-

tarpis 

Atsakingi 

 1. ORGANIZACINĖ VEIKLA      

1.1. Sudaryti Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą 2022-2023 m.m. 

Iki 2022-08-

31 

VGK pirmininkas  

1.2. Organizuoti VGK posėdžius. 1 kartą per 

mėn. (esant 

reikalui ir 

dažniau) 

VGK pirmininkas 

 

1.3. Pristatyti Vaiko gerovės komisijos veiklą Gimnazijos 

tarybos posėdyje  

Kartą per me-

tus 

VGK pirmininkas 

1.4.  Atnaujinti Gimnazijos veiklą reglamentuojančius do-

kumentus pagalbos mokiniui klausimu.  

2022 m. spa-

lio mėn.  

VGK  

2. PREVENCINĖ VEIKLA      

2.1. Supažindinti visų klasių mokinius su  mokymosi sutar-

ties reikalavimais,  Jiezno gimnazijos mokinių skati-

nimo, drausminimo ir poveikio priemonių taikymo 

nedrausmingai besielgiantiems mokiniams apraše, 

saugaus elgesio instrukcijomis (pamokoje, gimnazijoje 

per renginius, už gimnazijos ribų) 

2022 m. per 

rugsėjo mė-

nesį 

Klasių vadovai, da-

lykų mokytojai 



 

 
 

2.2. Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo programą (integruota į ugdymo 

procesą). 

2022-2023 

m. m. 

Dalykų mokytojai, 

socialinis pedagogas 

2.3. Diegti OPKUS 2022-2023 

m. m. 

VGK 

2.4. Organizuoti prevencinius renginius ir akcijas. 2022 m.  

rugsėjo –   

2023 m. ge-

gužės mėn. 

Socialinis pedago-

gas, psichologas, 

sveikatos priežiūros 

specialistas, 

VGK pirmininkas 

2.5.  Įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei ren-

gimo šeimai bendrąją programą (per dalyko pamokas, 

per neformalųjį švietimą, per klasės vadovo veiklą, per 

renginius).  Ataskaitų rengimas 

2022-2023  

m. m. 

Socialinis pedago-

gas, dalykų mokyto-

jai, klasių vadovai, 

sveikatos priežiūros 

specialistas. 

2.6. Atlikti 1,5  klasių ir naujai atvykusių  mokinių adapta-

cijos tyrimą. 

2022-11  Direktoriaus pava-

duotojas ugdymui, 

socialinis pedagogas 

2.7. Atlikti  dėl patyčių mąsto tyrimą pagal Olweus prog-

ramą 

1 k. per me-

tus 

VGK,  D.D. Gas-

paravičiūtė 

2.8. Organizuoti individualią pagalbą mokiniams, kurie 

blogai lanko pamokas, netinkamai elgiasi, turi moky-

mosi problemų. Individualūs psichologo pokalbiai su 

mokiniais.  

2022-2023 

m. m. 

Socialinis pedago-

gas, psichologas, 

klasių vadovai. 

2.9. Vesti lankomumo apskaitą, išaiškinant daugiausiai be 

pateisinamos priežasties praleidžiančius mokinius ir 

klasę bei taikyti jiems poveikio priemones, numatytas 

lankomumo Jiezno gimnazijos mokinių skatinimo, 

drausminimo ir poveikio priemonių taikymo nedraus-

mingai besielgiantiems mokiniams apraše. 

Nuolat Socialinis pedago-

gas, klasių vadovai 

2.10. Atnaujinti medžiagą apie prevencinius klausimus mo-

kiniams, pedagogams, tėvams. Teikti informaciją mo-

kiniams, tėvams  per e- dienyną ir internetinėje svetai-

nėje. 

Nuolat VGK 

2.11. Dalyvauti tėvų susirinkimuose, klasių valandėlėse. Esant porei-

kiui 

VGK 

2.12. Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos išsaugo-

jimo bei stiprinimo klausimais. Vesti pokalbius kla-

sėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių 

klausimais. 

2022-2023 

m. m. 

Visuomenės sveika-

tos specialistas 

2.13. Organizuoti klasės valandėles psichologinėmis temo-

mis 

2022-2023 

m. m. 

Psichologas 

2.14. Vykdyti mokinių ir jų tėvų individualias konsultacijas. Nuolat VGK 

2.15. Vykdyti mokytojų konsultavimą. Nuolat VGK 

3. SPECIALUS UGDYMAS      

3.1. Sudaryti ir patvirtinti Pagalbos gavėjų sąrašą. 2022-09 VGK 



 

 
 

3.2. Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi 

sunkumų: 

gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

aptarti įvertinimo rezultatus, teikti siūlymą ŠPT dėl 

specialiojo ugdymo skyrimo; 

 konsultuoti mokytojus ir tėvus. 

Visus mokslo 

metus, pagal 

poreikį 

Specialusis pedago-

gas 

3.3. Užtikrinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi po-

reikių (negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų) tenki-

nimą ir tęstinumą: 

aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

pasiekimus ir nesėkmes su mokytojais ir tėvais; 

Visus mokslo 

metus, atsiž-

velgiant į 

specialistų re-

komendacijas 

Mokytojai, klasių. 

vadovai, tėvai, VGK 

3.4. Aptarti namuose besimokančių mokinių mokymosi 

pasiekimus bei nesėkmes; 

3.5. Ypatingą dėmesį skirti naujai atvykusiems į mokyklą 

mokiniams, iš užsienio atvykusiems/grįžusiems moki-

niams, besimokantiems pagal individualizuotas ir pri-

taikytas bendrąsias ugdymo programas bei jų klasių 

vadovų, mokytojų konsultavimui. 

3.6. Prireikus rekomenduoti vaiko psichines ir fizines ga-

lias atitinkančią ugdymo ir lavinimo įstaigą; 

3.7. Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams dėl specia-

liojo ugdymo metodų, būdų, mokymo priemonių nau-

dojimo. 

4. KRIZIŲ VALDYMAS     

4.1. Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo 

planą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Gimnazijos direk-

torius,           VGK 

pirmininkė  

4.2. Parengti informaciją ir informuoti apie krizę gimnazi-

jos bendruomenę/žiniasklaidą, gimnazijos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, teritorinę 

policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą. 

Esant krizinei 

situacijai 

Gimnazijos direk-

torius  

4.3. Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir asmenis, 

kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoti jos 

teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK 

  

Planas metų eigoje gali būti papildomas. 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                                                         Dalia Mazuronienė 

 

PRITARTA:                                                

Jiezno gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

2022-08-31 posėdyje Nr. 11 



 

 
 

                                                                                                  Prienų r. Jiezno gimnazijos   

                                                                                 2022–2023 m.m. veiklos plano  

                                                                                                  priedas Nr. 8 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M. 

 

Tikslas:  Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, generuojančią įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą. 

Uždaviniai:  

1. Pozityvaus, kultūringo elgesio formavimas. 
2. Aktyvaus mokinių įsitraukimo į aplinkų bendrakūrą skatinimas. 

 

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 nu-

simatytų tikslų  

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 

2. Klasės auklėtojų darbo planų analizė ir tvirtini-

mas. 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai. 

Rugsėjo 3 d. Gerai suplanuota veikla leis siekti nu-

simatytų tikslų 

(bendravimas ir bendradarbiavimas) 

3. Klasių auklėtojų  bendradarbiavimas, organizuo-

jant tradicinius  gimnazijos renginius: 

 Mokslo ir žinių diena; 

 Mokytojų dienos šventė; 

 Etnografinė vakaronė; 

 Adventiniai renginiai; 

 Sausio 13 minėjimas; 

 Vasario 16 renginiai; 

 Šimtadienio šventė; 

 Gimnazisto diena; 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, admi-

nistracija 

Visus mokslo 

metus 

Gerai suplanuota veikla leis siekti nu-

simatytų tikslų. 

(tradicijų puoselėjimas ir kūrybišku-

mas) 



 

 
 

 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 

asmeninė ūgtis) 

5. Metodinės veiklos aptarimas ir kitų mokslo metų 

veiklos planavimas. 

 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, 

2022 m.  bir-

želis 

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 ko-

kybės užtikrinimo sistema OPKUS. 

Administracija Visus mokslo me-

tus 2 kartus per 

mėnesį 

Padės sumažinti patyčias 

(tolerancija) 

2. Gerosios patirties sklaida po seminarų. 

Dalyvavimas renginyje „Patirties mainai“. 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, soc. 

pedagogė. 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės darbo kokybė 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

 

3. Veikla ir susirinkimai 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi Data Refleksija 

1.  

 

 Tėvų įtraukimas į mokinio asmeninės pažangos ste-

bėseną bei karjeros ugdymą. 

Psichologas, klasių auklėto-

jai, soc. pedagogė. 

Visus mokslo me-

tus 

Leis stebėti mokinių asme-

ninę pažangą (bendravimas ir 

bendradarbiavimas ir asme-

ninė ūgtis) 



 

 
 

2.   Pildyti pažangos stebėjimo formą  ir individualiai  

aptarti  bent 3 kartus per mokslo metus.   

Klasių auklėtojai Visus mokslo me-

tus 

Leis stebėti mokinių asme-

ninę pažangą 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

3.  

 

 

Toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų ir klasės auklėtojo pasitarimai 

(rezultatų stebėsena  ir problemų sprendimas). 

 

 Klasių auklėtojai,  mokyto-

jai pagalbos mokiniui spe-

cialistai 

Kas 2 mėnesiai 

kiekvienai klasei 

Stebėti rezultatų gerinimo 

priemonių plano efektyvumą 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

4.   Kultūringo elgesio diegimas: 

Gimnazijos gyvenimo, kuriame skatinamas kultūrin-

gas, mandagus elgesys, kaita: mokinių inicijuoti, pri-

imti ir įgyvendinti sprendimai. 

Klasių auklėtojai, Mokinių 

parlamentas,  administracija. 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės mokinių santykiai ir 

kultūra(bendravimas ir bend-

radarbiavimas ir asmeninė 

ūgtis) 

5.  Mokyklinių uniformų nešiojimo skatinimas Klasių auklėtojai I pusmetis Pagerės mokinių santykiai 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

6.  Renginiai  tėvams ( globėjams, rūpintojams). 

Refleksinių  ugdytinių (jų tėvų) pokalbių pagal 

Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelį 

vykdymas. 

Metodinės grupės pirminin-

kas, klasių auklėtojai, admi-

nistracija. 

Spalio mėn. 

Vasario mėn. 

Gerės bendradarbiavimas su 

tėvais 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas) 

7.  

 

Tęsti projektą ,,Pagauk pamoką”. Klasių auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, admi-

nistracija 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės pamokų lankomu-

mas 

8.  Asmeninės pažangos premijų  teikimas. Klasių auklėtojai,  administ-

racija 

Gegužė-birželis Leis stebėti mokinių asme-

ninę pažangą 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

9.  Tęsti projektą: Karjero ugdymo krypčių pasirinki-

mas:  

 

 Kiekvienas mokinys pasirengia ir kasmet at-

naujina karjeros planus.  

 Klasės valandėlės vedamos  Profesinio orien-

tavimo erdvėje. 5-8 kl. - 2 val., I-IV kl. -3 val. 

 

Klasių auklėtojai,  

karjeros ugdymo konsul-

tantė administracija 

 

 

 

 

 

 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

Pagerės  klasės auklėtojų ir 

mokinių bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

 

Mokysis nusistatyti savo po-

linkius, karjeros kryptis  

(bendravimas ir bendradar-

biavimas) 



 

 
 

 Išvykų ugdymo karjerai organizavimas į 

verslo, pramonės įstaigas I-IV g.  

 

 Įtraukti tėvus mokiniams renkantis ugdomuo-

sius dalykus III g klasei. 

 

 Pravesti konsultacinius pokalbius su tėvais, 

mokiniams renkantis brandos egzaminus. 

 

 

 

Gegužės mėn. 

 

 

Spalio mėn. 

 

10.  Mokymai mokiniams savęs pažinimo tema: 

 sveikatos specialistės valandėlės;  

 renginys ,,Karjeros naktis mokykloje“. 

Klasių auklėtojai, sveikatos 

priežiūros specialistė, admi-

nistracija 

II pusm. 

 

Spalio mėn. 

Mokiniai geriau pažins save 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas ir asmeninė ūgtis) 

11.  5–8 ir gimnazijos I–IV klasių mokinių dalyvavimas 

grupinėse diskusijose. 

 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė, Mokinių parlamen-

tas, socialinė pedagogė, di-

rektoriaus pavaduotojas ug-

dymui 

 

Visus mokslo me-

tus 

Gerai suplanuota veikla leis 

siekti nusimatytų tikslų 

(bendravimas ir bendradar-

biavimas, kūrybiškumas, tra-

dicijų puoselėjimas) 

12.  Mokinių įtraukimas į mokyklos renginių (projektų, 

akcijų, talkų, išvykų, varžybų, parodų ir kt.) organi-

zavimą. 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė, direktoriaus pava-

duotojas ugdymui 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės darbo kokybė (bend-

ravimas ir bendradarbiavi-

mas ir asmeninė ūgtis) 

      

13. 

 

 

Skatinti įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą: 

 Refleksijos erdvės (,,rato“ klasės) mokiniams 

ir mokytojams įrengimo užbaigtumas ir nau-

dojimas. 

 Tvarkingiausio, jaukiausio kabineto rinkimai. 

 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė 

 

Visus mokslo me-

tus 

 

II pusm. 

Pagerės  klasės auklėtojų ir 

mokinių bendravimas ir 

bendradarbiavimas (bendra-

vimas ir bendradarbiavimas). 

14. Prienų visuomenės sveikatos biuro vykdomas projek-

tas ,,Psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos“. 

Klasių auklėtojai Visus mokslo me-

tus 

Pagerės  klasės auklėtojų ir 

mokinių bendravimas ir 

bendradarbiavimas (bendra-

vimas ir bendradarbiavimas). 

15. Mikroklimato tyrimo atlikimas ir rezultatų panaudoji-

mas. 

Klasių auklėtojų metodinė 

grupė, socialinė pedagogė 

Visus mokslo me-

tus 

Pagerės  klasės auklėtojų ir 

mokinių bendravimas ir 

bendradarbiavimas (bendra-

vimas ir bendradarbiavimas). 

 

Klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė                                                                                                                   Laima Arbačiauskienė 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M.  

 

Tikslas. 

     Gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, tobulinant pamokos kokybę. 

Uždaviniai: 

1. Taikant įvairias strategijas gerinti mokinių skaitymo įgūdžius. 

2. Dalintis sėkmingomis patirtimis apie mokinių įsivertinimo organizavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija Įsivertinimas 

 

1. 

Veiklos plano projekto 

pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2022 m. 

rugpjūtis 

Gerai suplanuota veikla 

leis pasiekti nusimatytus 

tikslus  

  

 

 

2. 

Ilgalaikių ugdymo, klasės 

vadovų, būrelių planų 

pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2022 m. rug-

sėjis 

Gerai suplanuota veikla 

leis pasiekti nusimatytus  

tikslus, įgyvendinti išsi-

keltus uždavinius 

 

 

3. 

Stebėti atviras kolegų pa-

mokas (per mokslo metus 

ne mažiau kaip vieną- dvi 

pamokas) ir aptarti 

PPUMG moky-

tojos 

2022–2023 

m. m. 

Aptarimas PPUMG posė-

džiuose  

 

4. Organizuoti diagnostinius 

darbus ir aptarti rezulta-

tus. Išvadas panaudoti ug-

dymo procese siekiant as-

meninės mokinių pažan-

gos.      

Ž. Valatkienė 

R. Kandrotienė 

R. Bubnienė 

D. Acuvienė 

L. Jankauskienė 

2022  m.  

rugpjūtis - 

rugsėjis 

Apibendrinimas, reko-

mendacijos  tolimesniam 

mokinių ugdymui. Nu-

matytos priemonės bū-

simų ST rezultatų gerini-

mui 

 

5. Pirmos ir penktos klasių 

mokinių adaptacija (apta-

rimas). 

 D. Acuvienė 2022 m. spa-

lis 

Apibendrinimas, reko-

mendacijos tolimesniam 

mokinių ugdymui.   

 

6. Kolegialaus mokytojų 

bendradarbiavimo taiky-

mas įsivertinimo pamo-

kose organizavimo klausi-

mais – projektas „Kviečiu 

į pamoką“ 

PPUMG moky-

tojos 

2022–2023 

mokslo me-

tai 

Atviros pamokos kole-

goms: 

ne mažiau 1 pamoka per 

mokslo metus  

Aptarimas posėdžiuose, 

gerosios patirties sklaida.  

 

7. Pranešimai ,,Įtraukiantys 

metodai matematikos pa-

mokose“, ,,Skaitymo stra-

tegijų taikymas panaudo-

jant paveikslėlių knygas“ 

R. Bubnienė 

Ž. Valatkienė 

 

2022–2023 

m. m.  

 

Gerosios pedagoginės 

patirties sklaida.  

 

 



 

 
 

8. Pradinių klasių mokytojų 

sukurtų metodinių prie-

monių pristatymas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2022 – 2023 

m. m. 

Mokytojos išbandys bent 

vieną naują mokymo 

priemonę, metodą savo 

pamokose.  

 

9. Pasirengimas renginiams 

ir jų aptarimas 

PPUMG pirmi-

ninkė 

2022–2023 

m. m. 

Renginių apibendrini-

mas, rekomendacijos, in-

formacija internetiniame 

puslapyje 

 

10. Įgytų žinių po seminarų, 

konferencijų sklaida, pri-

taikymas 

PPUMG  moky-

tojos 

2022–2023 

m. m. 

Pateiktų rekomendacijų 

aptarimas, gerosios patir-

ties sklaida ir pritaiky-

mas.  

   

11. Organizuoti ugdymosi 

veiklas   pradinių klasių 

gamtamokslinio ugdymo 

kabinete, panaudojant tu-

rimas priemones (,,Mūsų 

atradimai“, ,,Informatika 

pradiniame ugdyme“) 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

2022–2023 

m. m. ne ma-

žiau kaip 1 

kartą per 

mėn. vesti 

pamokas 

gamtamoks-

linio ug-

dymo kabi-

nete. 

Gamtamokslinio ugdymo 

kabinete vedamos pamo-

kos padeda ugdyti(s) ti-

riamosios veiklos gebėji-

mams.  

  

12. Europos Sąjungos fondų 

investicinis projektas 

„VEŽA“ 

PPUMG moky-

tojos 

2022 m. m.  Kolegialus bendradarbia-

vimas įgalins profesinį 

tobulėjimą. 

  

13. Pamokos netradicinėse 

aplinkose (ne mažiau 2% 

pamokų per metus). 

PPUMG moky-

tojos 

2022–2023 

mokslo me-

tai 

Didėja mokinių motyva-

cija 

 

14. Projektas „Kelias į mo-

kyklą“ 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo peda-

gogė   

L.Jankauskienė, 

4 kl. mokytoja 

R. Kandrotienė, 

pagalbos moki-

niui specialistai, 

tėvai.  

2023-05 Projekto apibendrinimas, 

priešmokyklinukai geriau 

pasirengia mokyklai.  

   

15. Ilgalaikis knygų skaitymo 

projektas ,,Knyga, kuri ta-

vęs laukia“, ,,Pasakų 

penktadieniai“ 

PPUMG moky-

tojos, biblioteki-

ninkė 

2022–2023  

m. m. 1 kartą 

per sav. 

Įtraukiami tėvai, didėja 

motyvacija skaityti, ge-

rėja skaitymo įgūdžiai.  

 

16. Vykdyti projektą ,,Aš sėk-

mingas penktokas”. 

R. Kandrotienė 2023-05 Susipažinimas su būsi-

mais 5 klasės mokytojais. 

 

17. Dalyvauti mokytojų kon-

ferenciją „Augu ir auginu: 

mokinių įsivertinimo or-

ganizavimas“ 

PPUMG moky-

tojos 

2023-04 Mokytojai pasidalins ko-

kybiško ugdymo(si) idė-

jomis ir sėkmės istorijo-

mis. 

 



 

 
 

18. Integruotų pamokų, 

veiklų visose ugdymo pa-

kopose organizavimas 

(pamoką veda ne vienas 

mokytojas). 

PPUMG moky-

tojos 

2022-

2023m.m.  

Mokytojai per metus ves 

bent vieną integruotą pa-

moką, veiklą. Gerės emo-

cinis, socialinis klimatas 

 

19. Prienų rajono pradinių 

klasių mokinių konferen-

cija ,,Ką dirba mano tėve-

liai?“ 

PPUMG moky-

tojos 

 

2022 lapkri-

tis 

Karjeros ugdymo kompe-

tencijų stiprinimas 

 

20. Refleksinių ugdytinių (jų 

tėvų) pokalbių pagal 

Prienų rajono savivaldy-

bės lyderystės plėtros mo-

delį vykdymas. 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Mokiniai gebės anali-

zuoti savo mokymąsi. 

 

21. Pasirengimas ugdymo tu-

rinio atnaujinimui (UTA) 

ir įgyvendinimas. 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m 

Pedagogai tobulins kvali-

fikaciją, dalysis gerąja 

darbo patirtimi UTA te-

momis. 

 

22. Mikroklimato tyrimo atli-

kimas ir rezultatų panau-

dojimas. 

R. Bubnienė 

R. Kandrotienė 

2022-2023 

m.m. 

Pagal jo rezultatus pla-

nuojamos kiekvienos kla-

sės veiklos, 

 

23. Mokinių įtraukimas į mo-

kyklos renginių (projektų, 

akcijų, talkų, išvykų, var-

žybų, parodų ir kt.) orga-

nizavimą. 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Už renginių organiza-

vimą bus atsakingi ne tik 

mokytojai, bet ir konkreti 

klasė. Bus tęsiamas mo-

kinių renginių, veiklų ko-

kybės vertinimas. 

 

24. Sutartų mokymosi organi-

zavimo taisyklių ir darbo 

ritmo, padedančio veiks-

mingai siekti ugdymo(si) 

tikslų, laikymasis. 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Mokiniai mokysis kurti 

bendro gyvenimo tai-

sykles ir jų laikytis: rug-

sėjo mėnesį susikurs ir 

pasikabins matomoje vie-

toje klasės taisykles. 

 

25. Olweus programos koky-

bės užtikrinimo sistemos 

(OPKUS) sutarties vykdy-

mas 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Patyčių masto rezultatas 

nuo 2020 m. matavimo 

bus sumažintas bent 10 

proc. 

 

26. Renginio ,,Patirties mai-

nai“ organizavimas  

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Mokytojas lyderis telks 

pedagogus, grįžusius iš 

kvalifikacijos renginių, 

pasidalinti žiniomis. 

 

27. Refleksijos erdvės (,,rato“ 

klasės) mokiniams ir mo-

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Kiekviena klasė prisidės 

prie refleksijos kambario 

 



 

 
 

kytojams įrengimo už-

baigtumas ir naudojimas. 

įrengimo/apipavidali-

nimo 

28. Tvarkingiausio, jaukiausio 

kabineto rinkimai. 

PPUMG moky-

tojos 

2022-2023 

m.m. 

Mokiniai ir mokytojai 

puoselės savo kabinetą ir 

dalyvaus konkurse. 

 

 

PPUMG pirmininkė                                                                                                                         D. Acuvienė 
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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  METODINĖS GRUPĖS  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M  

 

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

L.Daunorienė, J. Jonelienė V. Kasteckaja, L. Jankauskienė, meninio ugdymo pedagogė E. Kiškienė  

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

miesto bibliotekos organizuojamuose renginiuose. 

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

Tikslas: Taikyti bendruomeniškos veiklos praktiką, skatinant įsitraukimą į aplinkų bendrakūrą 

Uždaviniai: 

1. Bendradarbiaujant kurti saugią ir palankią vaiko ugdymo (si) aplinką. 

2. Telkti bendruomenę, įtraukiant į tradicinius bei naujus renginius. 

3. Vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. 

 

Veiklos turinys Atsakingas Data Refleksija 

Veiklos plano projekto  

pristatymas 

IUMG 

pirmininkė 

2022 m. 09 

mėn.  

Gerai suplanuota veikla leis 

siekti nusimatytų tikslų 

 

STEAM plano pristatymas  

 

Grupių mokytojos  

2022 

rugsėjis 

Gerai suplanuota veikla leis 

siekti nusimatytų tikslų. 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

nuostatų atnaujinimas. 

Grupių mokytojos  2022 – 2023 

m. m. 

Aptarimas  

IUMG 

posėdžiuose 

Renginių, projektų veiklos prog-

ramų pasirengimas ir jų aptarimas. 

IUMG 

pirmininkė 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 Renginių apibendrinimas, re-

komendacijos, informacija in-

ternetiniame puslapyje 

Įgytų žinių po seminarų, konferen-

cijų sklaida 

Grupių mokytojos  2022 – 2023 

m. m. 

Pateiktų rekomendacijų apta-

rimas, gerosios patirties 

sklaida 

Kolegialaus mokytojų bendradar-

biavimo taikymas – projektas 

„Kviečiu į pamoką“ (ne mažiau 

viena veikla per mokslo metus) 

Grupių mokytojos 

ir meninio ugdymo 

pedagogė 

2022 – 2023 

m. m. 

Aptarimas posėdžiuose, gero-

sios patirties sklaida 

Integruotų pamokų, veiklų organi-

zavimas (veiklą veda ne vienas mo-

kytojas) 

Grupių mokytojos, 

meninio ugdymo 

pedagogė, pagalbos 

mokiniui specialis-

tai 

2022 – 2023 

m. m. 

Aptarimas posėdžiuose, gero-

sios patirties sklaida 



 

 
 

 Ugdomųjų aplinkų kūrimas 

Atnaujinti grupės erdves, sukurti 

priemones, ugdančias pažinimo ir 

komunikavimo kompetencijas. Ap-

linkas dekoruoti pagal temas, sezo-

nus, šventės.  

Grupių mokytojos  2022 – 2023 

m. m.  

 

 

Ugdomųjų erdvių įtaką ug-

dant aktyvų, smalsių, savo 

gebėjimais pasitikint į vaiką. 

(plėtojant emocinę patirtį)  

Bendradarbiavimas su savo įstaigos 

pedagogais logopede, muzikos pe-

dagoge, sveikatos specialiste, psi-

chologe. 

 

 

Pedagogės  

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

 

Kartu su komanda aptarti sa-

vaitės vaikų ugdymo temos, 

tikslai ir uždaviniai padės 

juos įgyvendinti 

Tėvų pedagoginis švietimas, infor-

macijos teikimas. 

Grupių mokytojos  Mokslo metų 

eigoje 

Palaikys nuolatinį ryšį su 

vaikų tėvais, globėjais 

Tėvų įtraukimas į vaikų ugdymo(si) 

procesą, įstaigoje vykstančius pro-

jektus ir šventes.  

Grupių mokytojos  

 

 

Mokslo metų 

eigoje 

 

Glaudesnis tarpusavio moky-

tojų , tėvų, vaikų ryšys. 

Refleksinių ugdytinių tėvų pokalbių 

(vaikų pasiekimų aptarimas) pagal 

Prienų rajono savivaldybės lyderys-

tės plėtros modelį 

Grupių mokytojos  2022 m. 

gruodis, 2023 

m. gegužė 

Tėvai geriau informuoti apie 

vaiką. 

Tėvų susirinkimai Grupių mokytojos, 

administracija  

Mokslo metų 

eigoje 

Mokytojų bendradarbiavimas 

su tėvais. 

Edukacinių erdvių kūrimas, sie-

kiant užtikrinti saugias ir sveikas 

sąlygas. 

Grupių mokytojos  Mokslo metų 

eigoje 

Garantuos vaikų saugumą, 

padės adaptuotis naujoje ap-

linkoje. 

Dalyvavimas rajono ikimokyklinio 

ugdymo metodinių ratelių veikloje, 

patirties sklaida. 

Grupių mokytojos  Pagal rajono 

met. ratelio 

planą. 

Pagalba pedagogėms ugdo-

mojo proceso organizavime. 

Dalyvavimas rajono, respublikos 

organizuojamuose projektuose, pa-

rodose 

Grupių mokytojos  Pagal skel-

biamus kvie-

timus. 

Pagalba pedagogėms ugdo-

mojo proceso organizavime. 

„Ežiukų“ , „Zuikučių“ gr. ugdytinių 

ir priešmokyklinukų    adaptacijos 

vertinimas 

Grupių auklėtojos Spalio  Apibendrinimas, rekomenda-

cijos tolimesniam vaikų ug-

dymui. 

Ugdomoji veikla netradicinėse ap-

linkose. Ugdymosi procese taikyti 

STEAM ugdymo(si) elementus, pa-

tyriminę veiklą. Ugdomoje veikloje 

taikyti įvairias komunikacines prie-

mones (kompiuterius, multimediją 

ir t.t.) 

Mokytojos  2022 – 2023 

m. m.  

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė                                                       Laimutė Daunorienė 



 

 
 

                                                                                                                                  Prienų r. Jiezno gimnazijos  

              2022–2023 m. m. veiklos plano 

              priedas Nr. 11 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2022–2023 M.M 

  

Laikotarpis:2022-09-01–2023-06-18 

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  ir socialiniai mokslus; 

 technologijas; 

 matematiką; 

 menus (dailė, dizainas, keramika) 

 kalbos 

 

Tikslas. STEAM dalykų mokytojams bendraujant ir bendradarbiaujant bei kūrybiškai taikant patyri-

minio mokymosi būdus, stiprinti mokinių savęs pažinimą, dialogišką, tyrinėjantį ugdymą(si). 

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 pradi-

niame ugdyme“ (išbandomas ir kuriamas pradinio ugdymo 

informatikos turinys). 

6. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Gamtamokslinio ug-

dymo programa 5 – 8 klasėms“ (išbandoma integralaus gamta-

mokslinio ugdymo programa). 

7. Bendradarbiavimo sutartis su socialiniais parneriais–VDU 

1. Bazė tiriamajai, laboratorinei 

veiklai. 

2. Kryptingas gabių mokinių ugdy-

mas. 

3. Nėra laboranto etato. 

4. Žemi mokinių ugdymo pasiekimai. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Aprūpinimas mokymo priemonėmis. 

2. Neformaliojo švietimo užsiėmimų pasiūla. 

3. Atnaujintos ir pritaikytos edukacijoms mokyklos erdves. 

4. Bendradarbiavimas su kitomis STEAM mokyklomis. 

5. Projektų, susijusių su STEAM, rengimas. 

 

1. Nepakankamas finansavimas. 

2. Mokinių skaičiaus mažėjimas. 

3. Konkurencinga aplinka 

  



 

 
 

VEIKLA 

Eil. 
Nr. 

Kryptis Veikla Atsakingi 

I Kryptingas STEAM 

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

1.Pažintis su www.sientix.eus vetainės naujienomis. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo kursai. 

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

dome.lt/?/tinklai/steam/med 

=38/681  

STEAM 

Mokytojai 

 

II 
 

 

 

 

 

 

Ugdymo turinio ir 

metodų pritaikymas 

STEAM 

gebėjimų plėtotei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mokslinė mokinių tiriamųjų darbų 

konferencija „Tyrėjo diena“ pradinėse klasėse. 

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“, „Canva“, Linoit“, „Mozaweb“, 
„Mozabook“   panaudojimas  mokymo(si) procese.  
6. Dalyvavimas respublikiniuose konkurse:  

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

7. STEAM formaliojo ir neformaliojo švietimo užsi-

ėmimai: ,,Vaivorykštės spalvos“  ,,Spalvų dėlionė “,  

,,Dailieji amatai“, ,,Matematika aplink mus“  ,,Maža-

sis tyrinėtojas”, ,,Dizaino studija“, ,,Dainuokime, 

muzikuokime“.  

   7.1. STEAM tiriamosios veiklos 5-8 kl. ir  
I-II gimnazijos klasėse: vedamos pagal Ugdymo planą 
STEAM pamokos. 
    7.2. Patvirtinami parengti  Integruotų projektinių 
darbų rengimo nuostatai. 
 
8. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Informatika 
pradiniame ugdyme“(tęsiamas pradinio ugdymo infor-
matikos turinio išbandymas ir kūrimas). 
9. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Gamta-
mokslinio ugdymo programa 5 –8 klasėms“ (išban-
doma integralaus gamtamokslinio ugdymo programa). 
10. Tarptautinis projektas ,,STEAM ugdymo tobulini-
mas“. 

D. Acuvienė 
 

 STEAM 
mokytojai 

 
 
 
 
 
 
 

 L. Arbačiauskienė 
R. Kandrotienė 
STEAM mokytojai 
V. Žiūkas 
 
NVŠ grupių vado-
vai 

 

 

STEAM 

mokytojai 

 

 

Pradinio ugdymo 

mokytojai,  

L.Arbačiauskienė 

  V. Jančiauskienė 

  V. Mekionytė 

L. Grigaliūnienė 

STEAM mokytojų 

komanda 

 
III 

Partnerystė ir bendra-

darbiavimas. 

1. VDU,KTU,LEI 

2. Revuonos pagrindinė mokykla - pasidalinimas pa-

tirtimi apie tiriamąją veiklą. 

3. Alytaus muzikos mokykla. 

4. Prienų meno mokyklos Jiezno skyrius. 

5. Alytaus Jotvingių gimnazija. 

 
STEAM mokytojai 

http://www.sientix.eus/


 

 
 

IV Aplinka ir materialieji iš-

tekliai. 

1. Ugdymo karjerai koordinatoriaus veikla.  
2. Pagalbos mokiniui specialistai teikia 
pagalbą STEAM mokytojams.  
3. Skaitmeninių licencijų įsigijimas ir naudojimas 
STEAM veiklose. 
4. MoMoLab mobili laboratorija. 

N.Černevičiūtė 
N.Zujienė 
STEAM mokytojai 

V Integruotos pamokos. 1.Integruotos  dalykų  pamokos. 

2. Veiklos už klasės ribų  fiksuojamos registre. 
3. Pamokos virtualiose erdvėse. 

STEAM 
mokytojai 

VI STEAM veiklų profilis ir 

viešinimas. 

1. MokyklosSTEM profilio pildymas 
https://www.stemschoollabel.eu/group/community 
2. STEAM veiklų viešinimas. 

STEAM 
mokytojai 

 

STEAM  komandos vadovė                                                                                              Vilma Mekionytė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

      

 

 

 

  

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


 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2022–2023 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 12 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SOCIALINIO PEDAGOGO  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M.M. 

 

Tikslas: Siekti vaiko gerovės, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, teikti reikalingas socialines paslaugas, su-

darant 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 

2022-2023 m.m. 

 

Savaitės dienos  Socialinio pedagogo darbo laikas   Pietų pertrauka  
Pirmadienis  7.00-11.00 (3 val.)  

11.30-14.00 (2,5 val.)  
11.00-11.30  

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.)  
11.30-15.30 (4 val.)  

  
11.00-11.30  

Viso valandų per 

savaitę  
  

36 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 vaikams  

2.6. Problemų sprendimas.  

2.7. Užsiėmimai karjeros ugdymui.  

Visus metus  

 Pagal poreikį  

Pagal poreikį  

Pagal poreikį  

Visus metus  

Pagal poreikį  

Pagal poreikį  

3. Pagalba moksleivių tėvams, globėjams, rūpintojams  

           Darbo formos ir būdai:  Laikotarpis  

3.1. Darbas su mokinio šeima ar jo atstovavimas pagal įstatymą – pagalba spren-

džiant  problemas.  

3.2. Individualios konsultacijos  

3.3. Darbas su SUP turinčiais mokiniais  

3.4. Pranešimai moksleivių tėvams 

Visus metus  

  

Visus metus  

Visus metus  

Pagal poreikį 

4. Bendradarbiavimas su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais  

           Darbo formos ir būdai:  Laikotarpis  

       4.1. Konsultacijos dėl mokinių, turinčių elgesio problemų, elgesio koregavimo.  

       4.2. Dalyvavimas toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specia-

listų ir klasės auklėtojo pasitarimuose  

(rezultatų stebėsena  ir problemų sprendimas)  

       4.3. Dalyvavimas pamokose, teikiant pagalbą mokiniui bei mokinių adaptacijos lai-

kotarpiu.  

       4.4. Dalyvavimas renginiuose  

Pagal poreikį  

Visus mokslo 

metus kas 2 

mėn.  

Pagal poreikį  

  

 Pagal poreikį  

5. Socialinių paslaugų teikimas    

       5.1.Teikti socialines paslaugas mokyklos bendruomenės nariams   Pagal poreikį  

6. Užimtumo organizavimas, prevencinių projektų kūrimas ir įgyvendinimas  

       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. „Tolerancijos diena“  

        6.4.2. Prevenciniai užsiėmimai alkoholio vartojimo ir rūkymo  prevencija.  

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

        6.4.4. „Valentino dienos šventė – širdučių diena“  

        6.4.5. Socialinės iniciatyvos projektas Mėnuo „Be patyčių“.  

      6.5. Stovyklos:   

              6.5.1. Vaikų socializacijos stovykla.  

Pagal poreikį 

klasės valandė-

lių metu  

2022-09,   

2022-09  

2022-10  

Pagal poreikį 

klasės valandė-

lių metu  

  

 2022-11-16  

2023-06  



 

 
 

       6.6. Akcijos:  

      6.6.1. Akcija ,,Šypsenos diena“  

      6.6.2. „Draugo diena“  

      6.6.3. Kalėdinis paštas  

      6.6.4  „Ačiū“ diena  

      6.6.5. „Darom“  

      6.6.6. Mokinių parlamento vykdomi renginiai, akcijos ir projektai 

(pagal Mokinių parlamento veiklos planą) 

       6.7. Projektai:  

       6.7.1. Prevenciniai užsiėmimai patyčių ir smurto prevencijai – OLWEUS-

OPKUS programos įgyvendinimas  

               6.7.2. Priešmokyklinio ugdymo grupės programa „Kelias į mokyklą“   

               6.7.3. Lankomumo prevencijos projektas „Pagauk pamoką“  

  

Pagal poreikį 

Klasės valandė-

lių metu  

2022-12-01  

2023-02-14  

2023-03  

Visus mokslo 

metus  

Visus mokslo 

metus  

  

2023-05  

Visus mokslo 

metus  

7. Tiriamoji veikla  

        7.1. Mikroklimato tyrimas 3-8, gimnazijos I-IV klasėse 

        7.2. Rinkti naudingą informaciją  

        7.3. Metodinės literatūros kaupimas, analizavimas  

2023 m. sausis 

Visus mokslo 

metus  

8. Šviečiamoji metodinė veikla  

        8.1.Dalyvavimas konferencijose, seminaruose.  

        8.2.Dalyvavimas rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio veikloje  

        8.3.Socialinės pedagoginės, psichologinės literatūros studijavimas, susipažinimas su 

naujais teisės aktais  

        8.4.Stendiniai pranešimai  

Visus mokslo 

metus  

Pagal patvir-

tintą grafiką  

Visus mokslo 

metus  

9. Darbas komisijose, grupėse, komandose, kita veikla  

         9.1.Vaiko gerovės komisijoje.  

         9.2 Mokinių parlamento veiklos kuravimas  

Visus mokslo 

metus   

10. Ryšių su socialiniais partneriais palaikymas  

   10.1 Bendradarbiavimas su Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo sky-

riaus specialistais, Prienų rajono savivaldybės administracijos VTAT specialistais, 

Prienų  rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistais, 

Prienų r. PK, medicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Jiezno seniūnija, 

Jiezno Vaikų dienos centru.  

   10.2. Socialinių partnerių paieška projektų  įgyvendinimui, renginių organizavimui.  

Visus mokslo 

metus  

  

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

informuoja gimnazijos administraciją.  
 

 

 

Socialinė pedagogė                         Rasa Valatkaitė                                                                                                    

 

 

 

                                            

                     

  



 

 
 

            Prienų r. Jiezno gimnazijos  

            2022–2023 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 13 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

LOGOPEDO VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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  

            2022–2023 m. m. veiklos plano 

            priedas Nr. 14 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 15 

      

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

SPORTINĖS VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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 

03 mėn. Rajoninis gimnazijų (I-IV kl.) 3x3 krepši-

nio 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 

 RENGINIAI   

09 mėn. Sportinės varžybos ESSD  dienai pami-

nėti 

8 – IV kl. Saulius Šimanskas ir so-

cialinė pedagogė 

02 mėn. Projektas „Pasaulinė Sniego diena – 

2023“ 

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  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 16 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

UGDYMO KARJERAI VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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.          

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Data Atsakingi 

1. Individualios, grupinės konsultacijos. Testai sa-

vęs, savo galimybių pažinimui. 

Visus mokslo metus 

(pagal mokinių poreikius) 

UK koordinatorė, kla-

sių auklėtojai 

2. Integracija į mokomuosius dalykus (ypač etika 

ir technologijos). 

Pagal parengtą integruojamų dalykų planą. 

2022-2023 m.m. Dalykų mokytojai 

D. Mazuronienė 

N. Bisikirskienė 

3. Informacijos paieška internetinėse svetainėse a-

pie UK  naujoves, organizuojamus renginius, 

stovyklas, mokyklas, susitikimus, seminarus... ir 

sklaida gimnazijos svetainėje, facebook-e, bib-

liotekoje, II a. stende. 

2022-2023 m.m. Administracija 

Bibliotekos vedėja 

UK koordinatorė 

4. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais gim-

nazijoje. 

2022-2023 m.m. Administracija 

Klasių auklėtojai 

Karjeros koordinatorė 

5. Dalyvavimas resp. renginiuose:  

 „Nacionalinė karjeros savaitė“ 

 „Mokymasis. Studijos. Karjera 2023“ 

Litexpo parodų rūmuose 

 Atvirų durų dienos tėvų darbovietėse 

„Šok į tėvų klumpes“ 

 Atvirų durų renginiai kitose mokymo 

įstaigose. 

 

2022-11/ 

2023-02- 

 

 

2022-2023 m.m. 

Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai 

 

 

 

Klasių auklėtojai, tė-

vai 

6. Mokinių profesinis veiklinimas.  

Įmonių, įstaigų, organizacijų paieška. 

2022-2023 m.m. Karjeros koordinatorė 

Administracija, tech-

nologijų mokytoja, 

klasių auklėtojai 



 

 
 

7.  Informacinių veiklinimo vizitų, mokinių išvykų 

į kitas mokymo įstaigas, organizacijas organi-

zavimas, tarpininkavimas tarp mokyklos ir į-

monių atstovų. 

2022-2023 m.m. Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai 

 

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

lių metu  „Noriu. Galiu. Reikia“. 

2022-2023 m.m. Klasių auklėtojai 

Karjeros koordinatorė 

9. UK diena/savaitė gimnazijoje – susitikimai su 

buvusiais mokyklos auklėtiniais “Sėkmės isto-

rijos“. 

2023 m birželio mėn. Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai 

10 Karjeros planų rengimas 2022-2023 m.m. Karjeros koordinatorė 

Klasių auklėtojai  

11.  Žinučių, nuotraukų apie išvykas, renginius ra-

šymas ir talpinimas gimnazijos internetinėje 

svetainėje, Prienų r. spaudoje 

2022-2023 m.m.. Gimnazijos bendruo-

menė 

12. UK veiklos socialinėje srityje 2022-2023 m.m. Soc. pedagogė 

R. Valatkaitė 

13. UK veiklos, ugdymo įstaigos spec. poreikių tu-

rintiems mokiniams 

2022-2023 m.m. Spec. pedagogė 

G. Liukaitienė 

15. Renginių „Karjeros naktis mokykloje“ 

organizavimas ir vykdymas. 

 

spalis Metodinė taryba 

Klasių aklėtojai 

  

 

Jiezno gimnazijos UK koordinatorė                                                    mokyt. N. Černevičiūtė 

 

 

 

                                                                                                  



 

 
 

                                                                                                Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 17 
 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

PROJEKTO „SVEIKATIADA“ VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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“ judriosios pertraukos 1 – 4 kl. Rugsėjo  

12-16 d. 

R. Kandrotienė 

2. ,,Sveikatiados“ žygis į Pelekonių mišką 1 – 4 kl. vaikai 

ir tėvai 

Rugsėjis 22 R. Kandrotienė 

3. ,,Sveikatiados rudenėlio šventė“  1 – 4 kl. vaikai 

ir tėvai 

Rugsėjo 29 R. Kandrotienė 

D. Acuvienė 

4. Gyvenk tvariau su ,,Sveikatiada” 1 - 4 kl. Spalis R. Kandrotienė 

5. Užsiimk joga su ,,Sveikatiada“ 1 – 4 kl  vaikai 

ir tėvai 

Gruodis R. Kandrotienė 

6. Šokinėjimo per virvutę rekordo siekimas   4 kl. Sausis R. Kandrotienė 

7. Iššūkis ,,10 000 žingsnių - vieni juokai“  

 

Balandis R. Kandrotienė 

8. ,,Sveikatiados“ ambasadorių baigiamasis 

renginys 

4 kl. Birželis R. Kandrotienė 

 

Rengė R. Kandrotienė 

 

 

 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 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 svei-

kos 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. 

4. Įrengti ir turtinti  gamtamokslinio ugdymo kabinetą. 

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.   2022-2023 

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 

 

2023 birželis 

 

2. Vyresniųjų klasių mokiniai de-

monstruoja tyrimus pradinėms 

klasėms 

V. Jančiauskienė, V. Mekio-

nytė 

Du kartus per 

metus lapkritis, 

kovas. 

 

3. Pamokos gamtoje, žygis į Pele-

konių mišką, kultūrinės dienos 

D. Acuvienė, R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, Ž. Valatkienė 

Keturis kartus 

per metus 

 

4. Mano rekordas ,,Šokinėjimas per 

šokdynę“ 

D. Acuvienė, R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, Ž. Valatkienė 

Vieną kartą per 

metus 

 

5. Naujai išbandytų IT programų 

pristatymas 

D. Acuvienė, R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, Ž. Valatkienė,  

V. Mekionytė 

Vieną kartą per 

metus 

 

6. Praktinė tiriamoji-projektinė 

veikla. Savarankiško mokymosi 

diena ,, Mano augintinis“, ,,Tva-

rus maisto naudojimas“ 

D. Acuvienė, R. Kandrotienė, 

R. Bubnienė, Ž. Valatkienė 

Kovas-birželis  

7. Jaunojo mokslininko  užrašinė 

(mokyklos internetiniame pusla-

pyje) 

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 veiklas 

mokykloje 

D. Acuvienė Visus metus  

 

 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 19 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PARLAMENTO  

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 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, pasiruošu-

sią savarankiškai 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 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.  Projektas ,,Šauniausia klasė“ 

5-8, gimnazijos I-IV kl. 

2022-09- 

2023-06- 

Soc. pedagogė R. Valatkaitė, 

Mokinių parlamentas 

2.  Parengti tvarkingiausio ir jaukiausio 

kabineto konkurso nuostatus ir orga-

nizuoti konkursą 

Iki I-o pusmečio 

pabaigos  

Mokinių parlamentas, Klasių 

auklėtojų metodinė grupė. 

 

3.  Akcija ,,Šypsenos diena“ 2022-10-07 Soc. pedagogė R. Valatkaitė, 

Mokinių parlamentas 

4.  Mokytojo dienos paminėjimas 2022-10-05 Mokinių parlamentas 

5.  Helovyno šou 2022-10-28 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

6.  Tolerancijos savaitė 2022-11-16  Soc. pedagogė R. Valatkaitė 

Mokinių parlamentas 

7.  Draugo diena 2022-11-29 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

8.  Akcija Tarptautinei AIDS dienai pa-

minėti 

2022-12 01 Soc. pedagogė R. Valat-

kaitė,Visuomenės sveikatos 

specialistė G. Mažeikienė, 

Mokinių parlamentas 

9.  Kalėdinis paštas 2022-12 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

10.  Ačiū diena 2023-01-11 Soc. pedagogė R. Valatkaitė 

Mokinių parlamentas 

11.  Neužmirštuolių akcija 2023-01-13 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

12.  Valentino diena 2022-02-14 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

13.  Mėnuo be patyčių 2023-03 Soc. pedagogė R. Valatkaitė 



 

 
 

Mokinių parlamentas 

14.  Gimnazisto diena. Proto mūšis.  2023-03-09 Mokinių parlamentas, gim-

nazijos bibliotekininkė  

V. Rūdienė 

15.  Iniciatyva ,,Mano mažasis draugas“ 2023-05 Toma Tamulynaitė, Ugnė 

Ginkutė 

16.  Akcija pasaulinei dienai be tabako 

,,Nebūk garvežys“ 

2023-05-31 Soc. pedagogė R. Valatkaitė, 

Visuomenės sveikatos spe-

cialistė G. Mažeikienė, 

Mokinių parlamentas 

 

            Kita veikla: 

1. Mokinių parlamento susirinkimai.  

2. Mokinių parlamento ir mokinių susirinkimai.  

3. Dalyvavimas Gimnazijos tarybos, Veiklos plano, Ugdymo plano darbo grupėse. 

4. Mokinių parlamento bendradarbiavimas su gimnazijos Klasių auklėtojų metodine grupe. 

5. Mokinių parlamento nariai rengia diskusijas klasėse, aptariant pasiūlytas projekto ,,Šauniausia klasė“ 

veiklas.  

6. Veiklos stendo paruošimas, viešinimas.  

 

 

 

 

 
  



 

 
 

Prienų r. Jiezno gimnazijos  

2022–2023 m. m. veiklos plano 

priedas Nr. 20 

 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS  

STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2022–2023 M. M. 
 

Tikslas – Supažindinti ugdytinius su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, me-

nais ir ugdyti jų kūrybiškumą. Skatinti mokytojų švietimą ir domėjimąsi STEAM temomis. 

  Uždaviniai:  

1. Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM srityje.  

2. Skatinti ugdytinių susidomėjimą mokslu, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę.  

3. Ugdyti ugdytinių problemų sprendimo, tyrinėjimo, mokėjimo mokytis kompetencijas.  

4. Tobulinti mokytojų dalykinę, tiriamąją ir kūrybinę kompetencijas STEAM mokslų srityse. 

 

Eil. 

Nr. 

Plano priemonė Laukiami rezultatai Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Atsakingi 

asmenys 

1. STEAM dalykų integravi-

mas į ugdomąjį procesą nuo 

3 iki 6 metų amžiaus vaikų 

grupėse 

Trumpalaikiai projektai, ban-

dymų ir tyrinėjimų integravi-

mas į ugdomąjį procesą pagal 

savaitės temas 

Visus metus Mokytojai 

2. Diskusijos „STEAM ugdy-

mosi galimybės ikimo-

kyklinėje įstaigoje” 

STEAM orientuoto ugdymo 

galimybių analizė, rezultatų 

pristatymas bendruomenei. 

2 kartus per 

metus 

Mokytojai 

3. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose, su-

sijusiuose su STEAM įgy-

vendinimui 

Mokytojai plėtos STEAM ug-

dymui aktualias kompetenci-

jas, įgys kompetencijas 

STEAM plėtojimui bei taiky-

mui ugdymo procese. 

 Pagal poreikį Mokytojai 

4. Ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 

Mokytojai kartu su ugdyti-

niais dalyvaus įvairiuose rajo-

niniuose, respublikiniuose 

projektuose, renginiuose 

Visus metus Mokytojai 

5. Materialinių išteklių pritrau-

kimas STEAM veiklų plėt-

rai 

Įsigyti knygų “Pykšt Pokšt 

eksperimentai”, “Mėgintuvė-

lis enciklopedija kitaip” 

Kovo – balan-

džio mėn 

 

6. Išvykos į kitas ugdymo įs-

taigas 

Gerosios patirties sklaida: A-

lytaus STEAM atviros priei-

gos centras. 

Kovo – spalio 

mėn 

 



 

 
 

7. Organizuoti edukacines iš-

vykas į netradicines aplin-

kas 

Vaikai lankosi STEAM veik-

las įgyvendinančiose kitose 

ugdymo įstaigose, įmonėse, 

muziejuose, gamtoje ir kt. 

Visus metus Mokytojai 

8. Supažindinti tėvus (globė-

jus) su vaikų veiklomis 

STEAM srityse 

Tėvai (globėjai) dalyvauja ar 

organizuoja vaikams veiklas 

STEAM srityse, sudaromos 

prielaidos ugdymo(si) tęstinu-

mui namuose 

2 kartus per 

metus 

Mokytojai 

9. Atviros STEAM veiklos Gerosios darbo patirties 

sklaida , interaktyvių metodų 

panaudojimas ugdymo pro-

cese 

Metų eigoje Mokytojai 

10. Lauko aplinkos pritaikymas 

STEAM veiklų įgyvendini-

mui 

Įrengtų erdvių pritaikymas ti-

riamosios veiklos plėtojimui 

Kovo – spalio 

mėn. 

Mokytojai 

11. Diskusija „STEAM ugdymo 

rezultatų analizė“ 

2020-2021 veiklos plano re-

zultatų aptarimas 

Gegužės ir 

gruodžio mėn. 

 

12. STEAM erdvės ikimo-

kykliniame ug. skyriuje įkū-

rimas. 

STEAM erdvės pritaikytos 

kokybiškam ugdymui ir ug-

dymuisi. 

Visus metus Mokytojai 

 

Parengė mokytoja  Vilija Kasteckaja 

 


