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I. Gimnazijos veiklos planą 2017 m. rengė darbo grupė, patvirtinta Kauno r. Piliuonos gimnazijos 

direktorės 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr.1.3-16-118 ,,Dėl darbo grupės 2017 m. gimnazijos veiklos 

planui parengti“. 

 

II. ĮVADAS 

1. Įstaigos socialinis kontekstas 

Piliuonos gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Gimnazija yra nutolusi nuo rajono centro (25 km) ir 

vienintelė vidurinio ugdymo programą įgyvendinanti gimnazija šioje teritorijoje.  

Gimnazijoje mokosi mokiniai iš įvairių socialinių aplinkų: 83 mokiniai gauna nemokamą 

maitinimą (t. y. 32 proc.). 

Gimnazijoje sukomplektuota 12 klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.  

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Piliuonos gimnazijoje veikia pailgintos darbo dienos grupė, kurioje 

užtikrinamas kryptingas vaikų užimtumas iki 17 val. 30 min. Viršužiglio skyriuje veikia  2 mišrios 

ikimokyklinės ugdymo grupės (Nykštukų ir Pelėdžiukų).  

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 2012-09-01 2013-09-01 2014-09-01 2015-09-01 2016-09-01 

Klasių komplektai 14 14 13 12 12 

Mokinių skaičius su 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėmis 

222 240 226 263 250 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

2016 metais vidurinio ugdymo programą baigė 15 abiturientų. Vidurinį išsilavinimą įgijo 12 

abiturientų, t. y. 80%. Pagrindinio ugdymo programą baigė 21 mokinys, įgijo pagrindinį išsilavinimą 21 

mokinys, t. y. 100%. 

 

4. Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, dalis 

2016 m. gimnazijoje veikė 20 pavadinimų neformalios veiklos užsiėmimų. Panaudotos 27 

valandos (100 %) (6 meninės, 7 sportinės, 5 muzikinės, 1 socialinės krypties, 2 IT krypties, 1 sveikatos 

ugdymo, 1 užsienio kalbos, 2 etnokultūros, 2 ugdymo karjerai). 

Neformaliojo vaikų švietimo veikloje dirba 13 mokytojų. 66% mokinių lanko neformaliojo 

švietimo būrelius (2015 m. — 57,8 %). 
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5. Mokinių lankomumo duomenys 

Mokslo metai Praleistų 

pamokų skaičius 

Pateisintų 

pamokų skaičius 

Nepateisintų 

pamokų skaičius 

Nepateisintų pamokų 

skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui 

2012 — 2013 17 321 9 038 8 283 41 

2013 — 2014 23 176 12 727 10 449 52 

2014 — 2015 15 417 9 795 5 622 29 

2015 — 2016 19 363 12 999 5 580 27 

2016 metais praleistų pamokų kiekis viršijo 2015 metų praleistų pamokų kiekį, tačiau pateisintų 

pamokų buvo 33 % daugiau nei 2015 metais. Tai rodo didesnę mokinio asmeninę atsakomybę, didesnį klasės 

vadovo indėlį bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima.  

 

6. Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, skaičiaus kaita. 

Gimnazijoje dirba 31 pedagogas (2015 m. – 35). Iš jų 3 pedagogai dirba ikimokyklinio ugdymo 

grupėse Viršužiglio skyriuje. Piliuonos gimnazijoje dirba 28 mokytojai. 2016 metais vienai mokytojai suteikta 

metodininko kvalifikacija. Dalis mokytojų išėjo į pensiją, todėl 2016 metais vyko mokytojų kaita. 

Mokslo metai Mokytojai Vyr. mokytojai Metodininkai 

2015 — 2016 6 27 2 

2016 — 2017 4 19 5 

 

III. PRAĖJUSIŲ (2016 m.) METŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Tikslas 1 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Pamokos 

efektyvumas ir 

kokybė 

• Per 2016 metus bus organizuotos: 

6 atviros pamokos, 10 integruotų, 15 

netradicinių pamokų. 

• 10 proc. sumažėjęs nepateisintų pamokų 

skaičius. 

• 2 — 3 metodinės grupės organizavo 

metodinių grupių savaites. 

• Dalyvauta 10 — 15 rajono olimpiadų, 

konkursų, konferencijų. 

 

• Per 2016 metus buvo organizuota:  

6 atviros pamokos, 28 integruotos, 45 

netradicinės pamokos. 

• 36 proc. padidėjo pateisintų pamokų 

skaičius. 

• Visos metodinės grupės organizavo 

metodinių grupių savaites. 

• Dalyvauta 20 rajono olimpiadų, 

konkursuosų. 

• Parengti ir patvirtinti Metodinės 

veiklos organizavimo nuostatai.  

• Priimti susitarimai dėl vieningos MT ir 

MG protokolų rašymo formos ir 
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detalizuotų mėnesio planų pateikimo. 

• Parengta atmintinė „Mokytojui 

aktualūs klausimai, kurie padės 

pasirengti pamokoms ir įsivertinti po 

pamokos“. 

• 2016 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 

1.3-16-8a priimta „Mokinių pažangos 

ir pasiekimų vertinimo tvarka“ 

reglamentuoja kaupiamojo vertinimo ir 

mokinių asmeninės pažangos 

stebėsenos ir fiksavimo tvarką. 

• Organizuotas seminaras „Mokymosi 

strategijos: kaip mokyti vaikus 

mokytis“. 

• Parengti Metų mokytojo rinkimų 

nuostatai.  

• Mokytojams sudarytos sąlygos 

asmeninėms ir profesinėms 

kompetencijoms tobulinti. 

Tikslas 2 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Gimnazijos 

tradicijų 

formavimas 

• Gimnazijos erdvėse eksponuojami 

mokinių darbai ir kūrybiniai projektai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gimnazijos bendruomenė turi ir gerbia 

savo himną, herbą, vėliavą. 

• 80 proc. mokinių dėvi gimnazijos 

uniformą. 

 

• Gimnazijos erdvėse eksponuoti dailės, 

technologijų pamokų metu sukurti 

mokinių darbai: 

•  2 kartus per metus „Menų studija“ 

parengė kūrybinius projektus, 

puošusius gimnazijos erdves. 

• Organizuotas socialinis – kūrybinis 

projektas „Šiluma iš mano rankų“. 

• Organizuota asmeninė 6 klasės mokinės 

Ievos Būtautaitės piešinių paroda. 

• Gimnazijos bendruomenė turi ir gerbia 

savo vėliavą, herbą, himną. 

• 80 proc. mokinių dėvi gimnazijos 

uniformą; 
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• Gimnazijos bendruomenė  organizuoja 

gimnazijos renginius, atvirų durų dienas 

(1 kartą per metus), apskrituosius stalus 

(epizodiškai), tėvų susirinkimus (2 kartus 

per metus). 

• Gimnazijos bendruomenė organizuoja 

tradicinius gimnazijos renginius, atvirų 

durų dieną, tėvų susirinkimus. 

Tikslas 3 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Įgyvendinti 

pastato 

rekonstrukcijos 

projektą 

• Gimnazijos pastato rekonstrukcijos 

projektas iš dalies įgyvendintas. 

• Dėl objektyvių ir ne nuo gimnazijos 

veiklos priklausančių priežasčių 

gimnazijos pastato rekonstrukcijos 

darbai nebuvo pradėti. 

• Suremontuotos ir atnaujintos pradinės 

mokyklos klasių patalpos (sudėtos 

grindys, pakeisti šviestuvai, išdažytos 

sienos ir lubos). 

• Visuose mokomųjų dalykų kabinetuose 

pastatyti vaizdo projektoriai; 

• Įrengta sporto žaidimo aikštelė su nauja 

dirbtine danga. 

• Naujai įrengta mokomoji klasė (2 

klasės mokiniams). 
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IV. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

• Sudaromos galimybės mokytojų savišvietai ir 

saviraiškai. 

• Techninis dalykų kabinetų aprūpinimas, 

mokytojų kompetencija dirbti naudojant IT. 

• Silpna mokinių mokymosi motyvacija ir 

atsakomybės trūkumas.  

• Mokinių kultūros stoka. 

Galimybės Grėsmės 

• Mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, 

fiksavimo tobulinimas, kaupiamojo balo 

vieningas naudojimas ugdymo kokybei gerinti. 

• Mokinių skatinimo - drausminimo tvarkos 

keitimas. 

• Mokytojų ir klasių vadovų bendradarbiavimo su 

mokiniais gerinimas. 

• Motyvacijos mokytis skatinimas. 

• Gerosios patirties sklaidos tradicijų formavimas 

stebint kolegų pamokas. 

• Nemažėjantis socialiai ir pedagogiškai apleistų 

vaikų skaičius. 

• Vietos ir aplinkinių bendruomenių neigiamos 

nuomonės išsakymas viešojoje erdvėje dėl 

nepradėtų gimnazijos pastato rekonstrukcijos 

darbų. 

 

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

2016 metais nagrinėtas I srities „Rezultatai“,  temos „Asmenybės branda“ rodiklis – 1.1.1 „Asmenybės 

tapsmas“. 

Nustatyti gimnazijos veiklos privalumai, trūkumai ir pateikti pasiūlymai: 

Didžiausi 

gimnazijos 

privalumai 

• Atlikus mokinių anketinės apklausos analizę nustatyta, kad mokiniai geba vadovauti 

savo mokymuisi, moka dirbti grupėje ir atlieka užduotis žingsnis po žingsnio. 

• Atlikus mokytojų anketinės apklausos analizę nustatyta, kad mokytojai su mokiniais 

elgiasi pagarbiai ir geranoriškai, jiems svarbu, kad mokiniams gerai sektųsi, retai 

pasitaiko menkinančių atsiliepimų apie mokinius. 

• Mokytojai jaučia bendrą atsakomybę už gimnazijos bendrabūvį ir kelia mokiniams 

aukštus ir deramus reikalavimus. 

Didžiausi 

gimnazijos 

trūkumai 

• Išanalizavus mokinių anketas pastebėta, kad mokiniams sunku konstruktyviai 

bendradarbiauti, t. y. dalyvauti diskusijose ir įtikinamai argumentuoti bei priimti 

kritiką.  

• Taip pat mokiniai nemoka sudaryti darbo plano ir paskirstyti savo laiko. Mokiniai 

apie mokyklą ir pavienius mokytojus ne visada atsiliepia teigiamai. 
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Pasiūlymai • Dirbant grupėse, mokiniams pateikti aiškius į(si)vertinimo kriterijus, kurie parodytų 

tikrąjį jų kompetencijų lygį.  

• Mokytojams rekomenduojama padėti mokiniams suprasti, kaip planuoti savo laiką, 

ir sudaryti darbo planą, kad jo ugdymo(si) rezultatai gerėtų. 

• Dalyvauti seminaruose apie mokytojų ir mokinių tarpusavio santykius, diskutuoti 

apie juos mokytojų kolektyve ir sąmoningai juos formuoti. 

 

VI. PRIORITETAI 

I PRIORITETAS: 

Mokymosi pasiekimų gerinimas 

II PRIORITETAS: 

Gimnazijos kultūra 

TIKSLAS: 

Pamokos efektyvumas ir kokybė 

TIKSLAS: 

Gimnazijos tradicijų formavimas 

1 UŽDAVINYS: 

Tobulinti pamokos organizavimą atsižvelgiant į 

individualius mokinių poreikius. 

2 UŽDAVINYS: 

Skatinti mokinio asmeninę pažangą ir atsakomybę už 

savo mokymąsi. 

3 UŽDAVINYS: 

Tikslingai planuoti mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimą. 

1 UŽDAVINYS: 

Ugdyti bendruomenės narių emocinį ir socialinį 

inteligentiškumą. 

2 UŽDAVINYS: 

Atnaujinti ir įrengti edukacines aplinkas, skirtas 

gimnazijos bendruomenės narių ugdymosi ir poilsio 

poreikiams tenkinti. 

 

VII. VEIKLOS TURINYS: 

 

I PRIORITETAS:  Mokymosi pasiekimų gerinimas 

Tikslas: Pamokos efektyvumas ir kokybė 

Uždavinys 1 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Tobulinti pamokos 

organizavimą 

atsižvelgiant į 

individualius 

mokinių poreikius. 

• Per metus bus organizuotos: 

6 atviros pamokos, 23 integruotos, 

38 netradicinės pamokos. 

• Per metus bus organizuota: 

10 atvirų pamokų, 25 integruotos, 40 

netradicinių pamokų, bus organizuota vienos 

temos pamokų diena. Bendradarbiaujant 

metodinėms grupėms bus patobulinti mokinių 

asmeninės pažangos matavimo ir fiksavimo 

būdai. 
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Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas- 

tabos 

1.  Integruota matematikos, 

ekonomikos ir IT pamoka II 

gimnazijos kl. ,,Šeimos 

šventinės išlaidos“. 

L.Sutkevi-

čienė 

I.Poškienė 

D.Toldinie-

nė 

 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

2.  Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Rusų kalbos pamoka II — IV 

gimn. kl. Kauno stačiatikių 

cerkvėje „Rusų šventės“. 

D.Vasaus-

kienė 

L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK  

lėšos 

 

3.  Skaitmeninio įrankio „Kahoot“ 

panaudojimas ugdymo procese 

pristatymas ir praktinis 

taikymas.  

L.Sutkevi-

čienė 

D.Toldinie-

nė 

Dalykų  Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

4.  Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Lietuvių kalbos pamoka 5 kl. 

Birštono sakraliniame 

muziejuje „Mūsų senolių 

buities paslaptys“. 

D.Vasaus-

kienė 

G.Kareivie-

nė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

5.  Pilietinės akcijos 

organizavimas:  

„Sausio 13 — oji“. 

R.Būtautė K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

6.  Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Istorijos pamoka 8, I — III 

gimn. kl. Vilniuje.  

D.Vasaus-

kienė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

7.  Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamoka 2 kl. 

Lietuvos liaudies buities 

muziejuje „Užgavėnių kaukių 

gamyba“. 

D.Vasaus-

kienė 

D.Stanke-

vičiūtė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

8.  Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Istorijos pamoka 7 kl. Kauno 

Žilinsko galerijoje „Kelionė po 

D.Vasaus-

kienė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 
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Egiptą“. 

9.  Atvira istorijos pamoka 5 kl. 

„Lietuvos istorija“. 

D.Vasaus-

kienė  

R.Būtautė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

10. Atvira etikos pamoka 5 — 6 

kl. „Socialinis teisingumas“. 

R.Būtautė I.Grauži-

nienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

11. Integruota anglų kalbos ir 

dailės pamoka 5 kl. „Gyvūnų 

tipai“. 

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

J.Nėniuvie-

nė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

12. Ugdomosios veiklos 

integracijos, edukacinės 

veiklos ir pamokų  

netradicinėse aplinkose 

stebėsena. 

Metodinių grupių protokolų 

dėl mėnesio veiklos 

įgyvendinimo ir numatomų 

kito mėnesio veiklų 

pateikimas. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

 

 

R.Būtautė 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai Sausis 

 — 

gruodis 

 

 

 

Kiekvie-

no 

mėnesio 

27 d. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

13. Pasirenkamųjų dalykų ir 

dalykų modulių tikslingumo 

analizė. 

L.Sutkevi-

čienė 

MT 

pirmininkas 

Mokytojai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

14. Atvira lietuvių kalbos pamoka 

5 kl. „Skambantis pasaulis“. 

D.Vasaus-

kienė 

R.Būtautė 

 

G.Karei-

vienė 

Mokytojai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

15. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Fizikos pamoka II — IV gimn. 

kl. Vilniaus energetikos 

muziejuje. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Marto-

vičienė 

 

Mokiniai Vasaris 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

16. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

lietuvių klb., pasaulio 

pažinimo, dailės ir 

technologijų pamoka 4 kl. 

D.Vasaus-

kienė 

S.Valčiu-

kienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 
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Prienų krašto muziejuje 

„Duonos kelias“. 

17. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, 

matematikos pamoka 1 kl. 

Kauno Laisvalaikio studijoje 

„Sveiki! Sveiki!” 

D.Vasaus-

kienė 

T.Simanai-

tienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

18. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Lietuvių kalbos pamoka 

5 — II gimn. kl. Vilniaus 

knygų mugėje „Lietuviški 

ženklai pasaulyje“.  

D.Vasaus-

kienė 

G.Karei-

vienė 

 D.Leliū-

nienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

19. Pamoka netradicinėje erdvėje 

pasaulio pažinimo, 

matematikos, dailės ir 

technologijų pamoka 3 kl. 

Kauno VII forte „Jaunųjų 

mokslininkų laboratorija“. 

D.Vasaus-

kienė 

N.Žitkaus-

kienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

20. Pilietinės akcijos „Vasario 16-

osios minėjimas“ 

organizavimas. 

R.Būtautė K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

21. Smiginio varžybų 

organizavimas gimnazijoje. 

R.Būtautė K.Brazai-

tienė 

R.Kunigiš-

kienė 

8 — IV 

gimn. kl. 

mokiniai 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

22. Integruota istorijos ir IT 

pamoka 6 kl. „Visuotinės 

istorijos kurso kartojimas 

naudojant internetinį įrankį“. 

L.Sutkevi-

čienė 

R.Būtautė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

D.Toldinie-

nė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

23. Integruota lietuvių kalbos ir 

muzikos pamoka 7 kl. „Darbo 

ir švenčių dainų bruožai bei 

skambesys“. 

R.Būtautė 

 

E.Vainiū-

naitė 

G.Karei-

vienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

24. Atvira technologijų pamoka 

 7 kl. (ugdymas karjerai) 

D.Vasaus-

kienė 

Ž.Pocevi-

čienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

Bibliot

e-koje 
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„Užgavėnių kaukių 

gaminimas“. 

R.Būtautė 

 

V.Daug-

maudis 

25. Protų mūšio Kovo 11-osios 

proga organizavimas. 

gimnazijoje. 

R.Būtautė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

I – II gimn. 

kl. mokiniai 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

26. Integruota lietuvių kalbos ir 

muzikos pamoka 3 kl. 

„Paukščiai giesmininkai“. 

R.Būtautė 

 

E.Vainiū-

naitė 

N.Žitkaus-

kienė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

27. Integruota istorijos ir kūno 

kultūros pamoka 7 kl. 

„Olimpinės žaidynės Senovės 

Graikijoje“. 

R.Būtautė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

K.Brazai-

tienė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

28. Moksleivių pavasariškų veiklų 

parodos organizavimas 

gimnazijoje. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

Ž.Pocevi-

čienė 

 V.Daug-

maudis   

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

29. Integruota chemijos ir 

informacinių technologijų 

pamoka I gimn. kl. „Cheminių 

formulių rašymas“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

 

L.Sutke-

vičienė 

D.Toldi-

nienė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

 

30. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

chemijos pamoka III gimn. kl. 

Kauno farmacijos muziejuje 

„Cheminės medžiagos ir 

vaistai“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

L.Sutke-

vičienė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

31. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo pamoka 4 

kl. Kauno Laisvalaikio centre 

„Sveiki! Sveiki!”. 

D.Vasaus-

kienė 

 

D.Stanke-

vičiūtė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

32. Vadovėlių užsakymo 

tikslingumo analizė. 

D.Vasaus-

kienė 

MT 

pirmininkas 

Mokytojai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

33. Vadovėlių užsakymas. D.Vasaus-

kienė 

D.Stanke-

vičiūtė 

Mokytojai Balandis MK lėšos  
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34. Integruota istorijos ir IT 

pamoka 6 klasei „Priešistorės 

kartojimas naudojant 

internetinį įrankį“. 

 

R.Būtautė 

 

D.Toldi-

nienė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

35. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Fizikos pamoka I — IV gimn. 

kl. Vilniaus lazerių centre. 

D.Vasaus-

kienė 

 

V.Marto-

vičienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

36. Integruota lietuvių kalbos ir IT 

pamoka 7 kl. „Šių laikų 

vertybės soacialiniuose 

tinkluose“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

G.Karei-

vienė 

D.Toldi-

nienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

37. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Geografijos-biologijos pamoka 

II gimn. kl. atliekų perdirbimo 

įmonėje „Atliekų 

perdirbimas“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

L.Overlin-

gienė 

R.Gudai-

tienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

38. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, 

matematikos pamoka 3 kl. 

Kauno Laisvalaikio studijoje 

„Sveiki! Sveiki!“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

N.Žitkaus-

kienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

39. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

lietuvių kalbos pamoka 1 kl. 

Kauno Velnių muziejuje 

„Pinčiuko pasakėlės“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

T.Simanai-

tienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

40. Atvira - integruota tikybos, 

pasaulio pažinimo ir muzikos 

pamoka 2 kl. „Vaikų 

Velykėlės. Rieda, atrieda 

margučiai“ 

D.Vasaus-

kienė 

R.Būtautė 

 

 

D.Bajarū-

nienė 

D.Stanke-

vičiūtė             

E.Vainiū-

naitė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

41. Atvira kūno kultūros pamoka 6 

kl. „Vertybių ugdymas 

žaidimų pagalba“. 

D.Vasaus-

kienė 

L.Sutkevi-

čienė 

K.Brazai-

tienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 
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42. Pažintinės - edukacinės 

ekskursija po Lietuvą 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

 

S.Valčiu-

kienė 

1 - 4 kl. 

vadovai 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK, tėvų 

lėšos 

 

43. Pasirenkamųjų dalykų, 

modulių, neformaliojo vaikų 

švietimo programų anotacijų 

rengimas. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

L.Sutke-

vičienė 

Mokytojai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

44. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Anglų kalbos pamoka 6 kl. 

„Miesto herbas“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

45. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, 

technologijų pamoka 4 kl. 

Lietuvos liaudies muziejuje. 

D.Vasaus-

kienė 

 

S.Valčiu-

kienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

46. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

lietuvių kalbos, pasaulio 

pažinimo, dailės ir 

technologijų pamoka 2 kl. 

Prienų krašto muziejuje 

„Duonos kelias“. 

D.Vasaus-

kienė 

D.Stanke-

vičiūtė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

47. Neformaliojo vaikų švietimo 

pasiūlos analizė. 

L.Sutkevi-

čienė 

MT 

pirmininkas 

Mokytojai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

48. Integruota istorijos ir IT 

pamoka 5 klasei „Priešistorės 

kartojimas naudojant 

internetinį įrankį“. 

 

R.Būtautė 

 

D.Toldi-

nienė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Gegužė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

49. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Biologijos pamoka 7 kl. 

botanikos sode.  

D.Vasaus-

kienė 

 

R.Gudai-

tienė 

 

 Gegužė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

50. Integruota istorijos ir IT 

pamoka 5 kl. „Lietuvos 

istorijos kurso kartojimas 

naudojant internetinį įrankį“. 

R.Būtautė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

D.Toldinie-

Mokiniai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 
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nė 

51. Dalykų kabinetuose esančių 

mokytojų parengtų mokomųjų 

ir metodinių priemonių 

kaupimas ir jų katalogų 

sudarymas:  

• informacinės 

literatūros 

katalogavimas, 

• mokomųjų priemonių 

katalogavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

 

Dalykų 

mokytojai 

 

 Gegužė 

—  

birželis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

Katalo

gų 

patei-

kimas 

ir 

pristaty

-mas 

refleksi

-jos 

metu 

52. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Istorijos pamoka 5 kl. Kauno 

miesto muziejuje. „Kauno 

krašto istorija“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

53. Integruota matematikos ir 

dailės pamoka 8 kl. 

„Simetrijos mene“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

I.Poškienė 

J.Nėniu-

vienė 

Mokiniai Rugsėjis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

54. Integruota geografijos ir 

istorijos pamoka II gimn. kl. 

„Karų ir konfliktų geografija“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

L.Overlin-

gienė 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

55. Atvira istorijos pamoka II 

gimn. kl. „Europa: tarp 

demokratijos ir diktatūros“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

56. Integruota technologijų ir 

dailės pamoka 6 kl. „Suvenyrų 

kūrimas su gimnazijos 

logotipu“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

V.Daug-

maudis 

J.Nėniuvie-

nė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

57. Integruota dailės ir anglų 

kalbos pamoka 7 kl. „Matau, 

tariu, piešiu“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

J.Nėniuvie-

nė                  

N.Uldins-

kienė 

 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 
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58. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Gamtos ir žmogaus pamoka 6 

kl. zoologijos sode. 

D.Vasaus-

kienė 

 

R.Gudai-

tienė 

 

Mokiniai Spalis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

59. Integruota anglų kalbos ir 

dailės pamoka 8 kl. „Matau. 

Tariu. Piešiu”. 

R.Būtautė 

 

N.Uldins-

kienė 

J.Nėniuvie-

nė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

60. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

Istorijos pamoka 5 kl. Vytauto 

Didžiojo karo muziejuje 

„Senoji Lietuvių karyba“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

61. Integruota kūno kultūros ir 

muzikos pamoka 7 kl. 

„Lietuvių liaudies žaidimai“. 

R.Būtautė 

 

K.Brazai-

tienė 

E.Vainiū-

naitė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

62. Integruota istorijos ir lietuvių 

kalbos pamoka 5 kl. „Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio 

Gedimino laiškų analizė“. 

R.Būtautė 

 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

G.Karei-

vienė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

63. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamoka 2 kl. 

Vilniaus energetikos ir 

technikos muziejuje „Iliuzijos 

– mokslas, mistika ar tikrovė?“ 

D.Vasaus-

kienė 

 

T.Simanai-

tienė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

64. Pamoka netradicinėje erdvėje: 

pasaulio pažinimo, dailės ir 

technologijų pamoka 4 kl. 

Kino teatre „Romuva“ 

„Edukacinės animacijos 

dirbtuvės“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

N.Žitkaus-

kienė 

Mokiniai Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

65. Atvira chemijos pamoka IV 

gimn. kl. „Neorganinių 

medžiagų klasės“. 

 

D.Vasaus-

kienė 

 

L.Sutke-

vičienė 

Mokiniai Lapkritis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 
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66. Integruota matematikos ir 

muzikos pamoka 6 kl. 

,,Trupmenos ir natos“. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

I.Poškienė 

E.Vainiū-

naitė 

Mokiniai Lapkritis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

67. Atvira anglų kalbos pamoka 7 

kl. „Bonfire night“. 

D.Vasaus-

kienė 

 

N.Uldins-

kienė 

K.Kerdo-

kaitė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

68. Šaškių maratono gimnazijoje 

organizavimas. 

R.Būtautė 

 

K.Brazai-

tienė 

R.Kunigiš-

kienė 

5 — IV 

gimn. kl. 

mokiniai 

Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

69. Integruota istorijos ir IT 

pamoka 7 kl. „Priešistorės 

kartojimas naudojant 

internetinį įrankį“. 

R.Būtautė 

L.Sutkevi-

čienė 

 

 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

D.Toldi-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

70. Kalėdinio krepšinio turnyro 

gimnazijoje organizavimas. 

R.Būtautė 

L.Sutkevi-

čienė 

 

K.Brazai-

tienė 

R.Kunigiš-

kienė 

5 — IV 

gimn. kl. 

mokiniai 

Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

71. Integruota istorijos ir 

geografijos pamoka 6 kl. 

„Didieji geografiniai 

atradimai“. 

R.Būtautė 

 

 

K. Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė, 

L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

72. Integruota tikybos, lietuvių 

kalbos, dailės pamoka 2 kl. 

„Kaip galiu sveikinti gimusį 

Jėzų?“ 

R.Būtautė 

 

D.Bajarū-

nienė 

T.Simanai-

tienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 
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Uždavinys 2 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Skatinti mokinio 

asmeninę pažangą 

ir atsakomybę už 

savo mokymąsi. 

• 5 proc. sumažėjęs praleistų pamokų 

skaičius. 

• 10 proc. sumažėjęs nepateisintų 

pamokų skaičius. 

• dalyvauta 10 — 15 rajono olimpiadų, 

konkursų, konferencijų. 

 

• 10 proc. sumažėjęs praleistų pamokų 

skaičius. 

•  15 proc. sumažėjęs nepateisintų 

pamokų skaičius. 

• dalyvauta 15 — 20 rajono olimpiadų, 

konkursų, konferencijų. 

• dalyvauta 3 — 5 respublikiniuose 

konkursuose, konferencijose. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pasta-

bos 

 

1.  Dalyvavimas tarptautiniame 

edukaciniame konkurse 

Olympis. 

L.Sutke-

vičienė 

Mokytojai 

 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.  Dalyvavimas Kauno r. anglų 

kalbos I gimn. klasių mokinių 

olimpiadoje (II turas).  

L.Sutke-

vičienė 

K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

3.  Anglų kalbos 3 — 4 klasių 

olimpiados  I turo (mokykloje) 

organizavimas. 

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

S.Valčiu-

kienė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

4.  Respublikinio anglų kalbos  

9 — 10 klasių mokinių 

konkurso  I turo 

organizavimas. 

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

5.  Dalyvavimas Lietuvos  

mokinių  meninio skaitymo 

konkurse (rajono etapas).  

D.Vasaus-

kienė 

G.Karei-

vienė 

D.Leliū-

nienė 

 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

Ištekliai 

MK lėšos 
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6.  Rusų kalbos olimpiados I turo 

organizavimas.  

R.Būtautė L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

7.  Dalyvavimas Kauno r. anglų 

kalbos III gimn. klasių 

olimpiadoje (II turas). 

D.Vasaus-

kienė 

K.Kerdo-

kaitė 

Mokiniai Sausis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

8.  Dalyvavimas tarptautiniame 

edukaciniame konkurse 

Kengūra. 

D.Vasaus-

kienė 

Mokytojai 

 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

9.  46-ojo tarptautinio jaunimo 

epistolinio rašinio konkurso II 

(rajono) etapas.   

D.Vasaus-

kienė 

G.Karei-

vienė 

D.Leliū-

nienė 

Mokiniai Sausis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

10.  Mokinių pa(si)tikrinamųjų 

darbų kaupimas ir analizė.  

 

L.Sutke-

vičienė 

R.Būtautė 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Sausis 

 — 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

11.  Dalyvavimas Olimpinio 

festivalio varžybose. 

D.Vasaus-

kienė 

K.Brazai-

tienė 

R.Kunigiš-

kienė 

Mokiniai Sausis 

—  

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

12.  Naudojamų kompiuterinių 

programų, skaitmeninių įrašų, 

pateikčių bazės kaupimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Dalykų 

mokytojai 

 

Komp. 

priežiūros 

spec. 

Sausis 

 — 

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

13.  Signalinių pusmečių rezultatų 

aptarimas. 

L.Sutke-

vičienė 

R.Būtautė 

MG 

pirmininkai 

VGK 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Sausis 

Gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

14.  Bandomųjų egzaminų 

organizavimas ir analizė.  

L.Sutke-

vičienė 

 

Dalykų 

mokytojai 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Mokiniai Sausis 

—  

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Analiz

ės 

rezultat

ų 

pristaty

mas 

dir. 

susir. 

Metu 
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15.  Dalyvavimas vertimų ir 

iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“.  

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Sausis 

Vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

16.  Dalyvavimas nacionaliniame 

V. Kudirkos dailyraščio 

konkurse.  

R.Būtautė G.Karei-

vienė 

D.Leliū-

nienė 

Mokiniai Sausis 

vasaris 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

17.  Konkurso „Mano gaublys“ 

organizavimas gimnazijoje. 

R.Būtautė L.Overlin-

gienė 

6 — 8 kl. 

mokiniai 

Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

18.  Zoninio gražaus rašto 

konkurso „Gražus raštas akį 

glosto“ organizavimas. 

R.Būtautė T.Simanai-

tienė 

Mokytojai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

19.  Dalyvavimas respublikiniame  

anglų kalbos I — II gimn. 

klasių mokinių  konkurse  (II 

turas). 

D.Vasaus-

kienė 

K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

Ištekliai 

MK lėšos 

 

20.  Dalyvavimas  anglų kalbos 

3 — 4 klasių olimpiadoje (II 

turas). 

D.Vasaus-

kienė 

K.Kerdo-

kaitė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

21.  Lietuvių k. olimpiados 5 — 8 

klasėms I turo organizavimas.  

R.Būtautė G.Karei-

vienė 

D.Leliūnie-

nė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

22.  Dalyvavimas rusų kalbos 

olimpiados II ture.  

D.Vasaus-

kienė 

L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

23.  Elektroninės pasakos 

konkursas. (5 — 6, 7 — 8 kl.)  

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

24.  Č. Kudabos geografijos 

konkurso organizavimas 

R.Būtautė L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 
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gimnazijoje. R.Gudai-

tienė 

25.  Istorijos olimpiados I turo 

organizavimas gimnazijoje. 

R.Būtautė K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

26.  Geografijos olimpiados I turo 

organizavimas gimnazijoje. 

R.Būtautė L.Overlin-

gienė 

R.Gudai-

tienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškieji 

ištekliai 

 

27.  Dalyvavimas vieno kūrinio 

konkurse „Labas“.  

R.Būtautė G.Karei-

vienė 

D.Leliūnie-

nė 

J.Čekans-

kienė 

Mokiniai Vasaris– 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

28.  Dalyvavimas nacionaliniame 

moksleivių konkurse „Švari 

galva – švari kalba“.  

D.Vasaus-

kienė 

G.Karei-

vienė 

D.Leliūnie-

nė 

J.Čekans-

kienė 

Mokiniai Vasaris– 

kovas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

29.  Dalyvavimas lietuvių k. 

olimpiadoje 5 — 8 klasėms (II 

turas).  

D.Vasaus-

kienė 

G.Karei-

vienė 

D.Leliūnie-

nė 

Mokiniai Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

30.  Tiksliųjų ir gamtos mokslų 

MG metodinė savaitė. 

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

L.Sutke-

vičienė 

V.Marto-

vičienė 

D.Toldi-

nienė 

S.Grybi-

nienė 

I.Poškienė 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Veiklo

s pagal 

atskirą 

planą 
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31.  Projekto „Moksleiviai – 

bendruomenei“ organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

L.Sutkeviči

enė 

Mokiniai Kovas 

—  

gegužė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

 

32.  Pradinių klasių MG metodinė 

savaitė. 

D.Vasaus-

kienė 

T.Simanai-

tienė 

D.Stanke-

vičiūtė 

S.Valčiu-

kienė 

N.Žitkaus-

kienė 

G.Garnienė 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Veiklo

s pagal 

atskirą 

planą 

33.  Socialinių mokslų ir kūno 

kultūros MG metodinė savaitė. 

D.Vasaus-

kienė 

MG 

pirmininkas 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Veiklo

s pagal 

atskirą 

planą 

34.  Dalyvavimas Kauno r. 5 — 8 

klasių mokinių dainų užsienio 

kalba konkurse.   

R.Būtautė K.Kerdo-

kaitė 

N.Uldins-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

L.Overlin-

gienė 

Mokiniai Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

35.  Standartizuotų ir diagnostinių 

testų organizavimas 

gimnazijoje.  

D.Vasaus-

kienė 

R.Būtautė 

 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

36.  Dalyvavimas T. Ivanausko 

konkurse. 

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

 

37.  Pradinio ugdymo programos 

baigimo pasiekimų ir bendrųjų 

kompetencijų vertinimo aprašo 

rengimas. 

R.Būtautė S.Valčiu-

kienė 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Aprašų 

įdėji-

mas į 

moki-

nių 

asmens 
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bylas 

38.  Menų ir dorinio ugdymo MG 

metodinė savaitė. 

D.Vasaus-

kienė 

D.Bajarū-

nienė 

I.Graužnie-

nė 

E.Vainiū-

naitė 

J.Nėniu-

vienė 

V.Daug-

maudis 

Ž.Poce-

vičienė 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiškieji 

ištekliai 

Veik-

los 

pagal 

atskirą 

planą 

39.  Standartizuotų ir diagnostinių 

rezultatų aptarimas ir analizė 

metodinėse grupėse. 

L.Sutke-

vičienė 

 

MG 

pirmininkai 

Mokyklos 

bendruo-

menė 

Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Anali-

zės 

rezulta-

tų 

prista-

tymas 

ped.tar. 

posė-

džio 

metu 

40.  Pirmųjų pamokėlių būsimiems 

pirmokams organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

S.Valčiu-

kienė 

Mokiniai Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

41.  Pasiūlymų dėl mokinių 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo ir įsivertinimo, 

asmeninės pažangos matavimo 

ir fiksavimo situacijos 

gimnazijoje tobulinimo 

pateikimas. 

L.Sutke-

vičienė 

 

MT 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasiū-

lymų 

prista-

tymas 

pedag. 

tar. 

posė-

džio 

metu 

42.  VBE ir MBE egzaminų 

rezultatų analizė.  

L.Sutke-

vičienė 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

administra-

Rugpjūtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedag. 

tarybos 
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 cija posė-

džio 

metu 

43.  PUPP rezultatų analizė. R.Būtautė Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

administra-

cija 

Rugpjūtis Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedag. 

tarybos 

posė-

džio 

metu 

44.  Mokinių lūkesčių lentelių 

pildymas ir analizė. 

R.Būtautė Klasių 

vadovai 

Mokiniai Rugsėjis 

Sausis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

45.  Lietuvių ir užsienio kalbų MG 

metodinė savaitė. 

D.Vasaus-

kienė 

MG 

pirmininkas 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

Veik-

los 

pagal 

atskirą 

planą 

46.  Konkurso „Piešiu matematiką“ 

gimnazijoje organizavimas. 

L.Sutke-

vičienė 

 

I.Poškienė 

S.Grybi-

nienė 

J.Nėniu-

vienė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

47.  Trijų metų VBE, MBE ir 

PUPP rezultatų kaitos analizė. 

Pasiūlymų dėl rezultatų 

gerinimo pateikimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Metodinė 

taryba 

Metodinės 

grupės 

Mokyklos 

administra-

cija 

Spalis Žmogiškieji 

ištekliai 

Analiz

ės 

rezultat

ų 

pristaty

mas 

dir. 

susir. 

metu 

48.  Dalyvavimas nacionaliniame 

konkurse „Mes informacinėje 

visuomenėje“. 

L.Sutke-

vičienė 

 

D.Toldi-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

49.  Kūrybinio gamtos mokslų 

eksperimento konkurso „Mūsų 

eksperimentas“ organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

L.Sutke-

vičienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 
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V.Marto-

vičienė 

50.  Dalyvavimas nacionaliniame 

matematikos ir 

gamtamokslinio raštingumo 

konkurse. 

R.Būtautė I.Poškienė 

S.Grybi-

nienė 

 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

51.  Kompiuterinių Kalėdinių ir 

naujametinių atvirukų ir 

darbastalio apipavidalinimo 

konkurso „Žiemos fantazija“ 

organizavimas gimnazijoje.  

L.Sutke-

vičienė 

 

D.Toldi-

nienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

52.  Dalyvavimas Respublikinėje 

kalėdinių puokščių parodoje.  

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Uždavinys 3 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Tikslingai planuoti 

mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimą. 

• Mokytojams sudarytos sąlygos 

asmeninėms ir profesinėms 

kompetencijoms tobulinti.   

• Mokytojas per metus 3 dienas 

skiria kvalifikacijos kėlimui.  

• Dalis pedagogų metodinėse 

grupėse, metodinėje taryboje, 

mokytojų taryboje pristato 

kvalifikacijos metu įgytas žinias 

ir patirtį. 

• Mokytojai tikslingai tobulina asmeninę ir 

profesinę kompetenciją atsižvelgdami į 

gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius. 

• Mokytojas per metus 5 dienas skiria 

kvalifikacijos kėlimui.  

• Metodinėse grupėse, metodinėje 

taryboje, mokytojų taryboje pedagogai 

pristato kvalifikacijos metu įgytas žinias 

ir patirtį. 

 

Priemonės:  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pasta-

bos 

1.  Metodinė pagalba atvykusiems 

dirbti į gimnazija naujiems 

mokytojams. 

L.Sutke-

vičienė 

 

MG 

pirmininkai 

Dalykų 

mokytojai 

Sausis 

—  

gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.  Dalyvavimas Kauno rajono 

pradinių klasių mokytojų 

D.Vasaus-

kienė 

T.Simanai-

tienė 

Dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 
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konferencijoje. D.Stanke-

vičiūtė 

S.Valčiu-

kienė 

N.Žitkaus-

kienė 

3.  Pasiūlymų dėl mokytojų 

kompetencijų aplanko kūrimo 

pateikimas. 

L.Sutke-

vičienė 

 

MT 

pirmininkas 

MG 

pirmininkai 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Pasiūly

mų 

pristaty

mas 

dir. 

susirin

k.metu 

4.  Pranešimas „IKT naudojimas  

užsienio kalbų pamokose“ 

R.Būtautė K. Kerdo-

kaitė 

Dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiškieji 

ištekliai 

Pedag. 

taryb. 

posėdži

o metu 

5.  Metų mokytojų rinkimų 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

MT 

pirmininkas 

MG 

pirmininkai 

Balandis Žmogiškieji 

ištekliai 

Rėmėjų 

lėšos 

 

6.  Ilgalaikių planų ir 

neformaliojo vaikų švietimo 

programų rengimas, 

suderinimas. 

L.Sutke-

vičienė 

R.Būtautė 

 

MG 

pirmininkas 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė, 

birželis, 

rugsėjis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

7.  Gimnazijos mokytojų veiklos 

už 2016 — 2017 m.m. 

refleksija. 

D.Vasaus-

kienė 

Mokyklos 

administra-

cija 

Metodinė 

taryba 

Birželis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

8.  Klasių vadovų planų rengimas 

ir suderinimas. 

R.Būtautė Klasių 

vadovų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Klasių 

vadovai 

Rugsėjis Žmogiškieji 

ištekliai 

 

9.  Gimnazijos 2017 metų veiklos 

plano sėkmingumo analizės 

rengimas. 

R.Būtautė MT pirmin-

kas 

Mokytojai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 
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10.  MG veiklų ataskaitos rengimas 

(sėkmingumo analizė). 

L.Sutke-

vičienė 

 

Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

Mokytojai Lapkritis Žmogiškieji 

ištekliai 
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II PRIORITETAS: Gimnazijos kultūra 

 

Tikslas: Gimnazijos tradicijų formavimas 

Uždavinys 1 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Ugdyti 

bendruomenės 

narių emocinį ir 

socialinį 

inteligentiškumą. 

•  Gimnazijos bendruomenė  

organizuoja gimnazijos renginius, 

atvirų durų dienas (1 kartą per 

metus), apskrituosius stalus 

(epizodiškai), tėvų susirinkimus (2 

kartus per metus). 

• Mokiniai su mokytojais organizuoja 

gimnazijos renginius ir kitas 

popamokines veiklas. 

• Gimnazijos bendruomenė 

bendradarbiauja organizuodama 

gimnazijos renginius, atvirų durų 

dienas (2 kartus per metus), 

apskrituosius stalus (1 kartą per 

mėnesį), tėvų susirinkimus (3 kartus 

per metus), tėvų dienas. 

• Mokiniai su mokytojais geba dirbti 

komandoje, inicijuoja ir organizuoja 

gimnazijos renginius ir kitas 

popamokines veiklas. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pasta-

bos 

1.  Dalyvavimas nacionalinėje 

akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

D.Vasaus-

kienė 

K.Šlepa-

vičiūtė – 

Balčaitienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Sausis Žmogiškie

ji ištekliai 

MK lėšos 

 

2.  Akcija Šv. Valentino dienos 

proga „Mylėk ir būk 

mylimas“. 

R.Būtautė Klasių 

vadovai 

Mokiniai Vasaris Žmogiškie

ji ištekliai 

 

3.  Užgavėnių šventės 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

K.Brazaitie-

nė 

S.Valčiukie

-nė 

 

Klasių 

vadovai 

Vasaris Žmogiškie

ji ištekliai 
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4.  Drausminimo ir skatinimo 

sistemos koregavimas; 

pilotinio tyrimo 

organizavimas. 

R.Būtautė VGK 

Klasių 

vadovai 

5 — IV 

gimn. kl. 

mokiniai 

Vasaris Žmogiškie

ji ištekliai 

 

5.  Šimtadienio šventės 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

V.Marto-

vičienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiškie

ji ištekliai 

 

6.  Projekto „Keiskim plastiko 

tarą į sėdmaišį mokyklai“ 

D.Vasaus-

kienė 

R.Gudai-

tienė 

Ž.Pocevi-

čienė 

J.Nėniu-

vienė 

V.Daug-

maudis 

V.Kerdo-

kienė 

Mokiniai Vasaris Projekto 

lėšos 

 

7.  Projektas „Auginu gėlytę 

mamytei“. 

R.Būtautė N.Žitkaus-

kienė 

Mokiniai Vasaris 

— 

Balandis 

Žmogiškie

ji ištekliai 

 

8.  Kaziuko mugės 

organizavimas (ugdymas 

karjerai) „Šeimų amatų 

diena“. 

D.Vasaus-

kienė 

Ž.Pocevi-

čienė 

V.Daug-

maudis 

Ž.Pocevi-

čienė  

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Kovas Žmogiškie

ji ištekliai 

 

9.  Veiksmo savaitės be patyčių 

renginiai.  

R.Būtautė 

 

Ž.Petruse-

vičienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Kovas Žmogiškie

ji ištekliai 

 

10.  Žiemos dienos minėjimo 

organizavimas gimnazijoje. 

D.Vasaus-

kienė 

L.Overlin-

gienė 

R.Gudai-

Mokiniai Kovas Žmogiškie

ji ištekliai 
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tienė 

11.  Akcijos „Darom“ 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Klasių 

vadovai 

1 — 4 kl., 

5 — IV 

gimn. 

klasių 

mokiniai 

Balandis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

12.  Kūrybinių darbelių 

„Velykinė atvirutė“ 

kūrimas. Parodos 

organizavimas. 

R.Būtautė V.Juščiu-

vienė 

Ikimok. 

ugd. 

grupės 

Balandis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

13.  Renginio „Tau mano 

mamyte“ organizavimas. 

R.Būtautė E.Vainiū-

naitė   

S.Valčiu-

kienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

14.  Piešinių parodos „Kaip gera 

su šeima“ organizavimas. 

R.Būtautė E.Muraus-

kienė 

Ikimok. 

ugd. 

grupės 

Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

15.  Paskutinio skambučio 

šventės organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

V.Marto-

vičienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

16.  Mokslo metų pabaigos 

šventė. 

R.Būtautė E.Vainiū-

naitė 

S.Valčiu-

kienė 

Pr.ugd.gr., 

1 — 4 kl. 

mokiniai 

Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

17.  Projekto „Šeimos šventė“ 

įgyvendinimas. 

R.Būtautė N.Žitkaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

1 — 4 kl. 

mokiniai 

 

Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

18.  Tradicinio projekto „Rėdos 

ratu“ organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Gegužė Žmogiškie

ji ištekliai 

 

19.  Vasaros stovyklos projekto 

įgyvendinimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai Rugpjū-

tis 

Projekto 

lėšos 

 

20.  Renginio, skirto Mokslo ir 

žinių dienai, organizavimas 

D.Vasaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė   

Mokiniai Rugpjū-

tis 

Žmogiškie

ji ištekliai 
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„Vėl rugsėjis“. D.Bajarū-

nienė  

J.Nėniuvie-

nė 

A.Kripaity-

tė 

S.Valčiu-

kienė 

Rugsėjis 

21.  Sveikatingumo 

konferencijos ir 

sveikatingumo dienos 

organizavimas. 

L.Sutkevi-

čienė 

R.Būtautė 

 

K.Brazai-

tienė 

R.Kunigiš-

kienė 

L.Laurinai

-tienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai 

Rugsėjis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

22.  „Mažųjų diskotekos“ 

organizavimas. 

L.Sutkevi-

čienė 

R.Būtautė 

Klasių 

vadovai 

5 — 7 kl. 

mokiniai 

Spalis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

23.  Helovino diskotekos 

organizavimas. 

 

D.Vasaus-

kienė 

Klasių 

vadovai 

8 kl., 

  I —  IV 

gimn. kl. 

mokiniai 

Spalis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

24.  Projekto „Rudenėlio taku“ 

įgyvendinimas. 

B.Būtautė D.Stankevi-

čiūtė 

1 — 4 kl. 

mokiniai 

 

Spalis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

25.  Kūrybinių darbų paroda 

skirta mokytojo dienai. 

L.Sutkevi-

čienė 

 

Ž.Poce-

vičienė 

V.Daug-

maudis 

J.Nėniu-

vienė     

E.Vainiū-

naitė 

Mokiniai Spalis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

26.  Tėvų susirinkimų 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Spalis 

Vasaris 

Žmogiškie

ji ištekliai 

 

27.  Atvirų durų dienų 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Dalykų 

mokytojai 

 

Mokiniai Lapkritis 

Gegužė 

Žmogiškie

ji ištekliai 
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28.  Akcijos sveikinimosi dienai 

paminėti. 

R.Būtautė I.Grauži-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

29.  Adventinio rytmečio „Po 

žvaigždėjančiu dangum“ 

organizavimas. 

R.Būtautė E.Vainiū-

naitė 

D.Bajarū-

nienė     

I.Grauži-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

30.  Kūrybinių darbų ir jų 

parodos organizavimas 

Tolerancijos dienai 

paminėti. 

R.Būtautė 

 

Ž.Petruse-

vičienė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Lapkritis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

31.  Kalėdinis mokyklos erdvių 

papuošimas. 

D.Vasaus-

kienė 

Ž.Pocevi-

čienė 

J.Nėniu-

vienė 

A.Kripaity-

tė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

32.  Kalėdinių atvirukų – 

sveikinimų gaminimas. 

Parodos organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

J.Nėniuvie-

nė 

Ž.Pocevi-

čienė 

D.Bajarū-

nienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

33.  Adventinė akcija: „Gerumas 

mus vienija“ 

R.Būtautė D.Bajarū-

nienė 

I.Grauži-

nienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

34.  Kalėdų šventės 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

E.Vainiū-

naitė 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

35.  Tradicinės bendruomenės 

Kalėdinės popietės 

organizavimas. 

D.Vasaus-

kienė 

E. Vainiū-

naitė 

D. Bajarū-

nienė 

Vietos 

bendruo-

menė 

Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 
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36.  Veiklos, skirtos 

antikorupcinei dienai 

paminėti. 

R.Būtautė Klasių 

vadovai 

MG 

 

Mokiniai Gruodis Žmogiškie

ji ištekliai 

 

37.  Elektroninio dienyno 

galimybių panaudojimas 

tėvų ir mokinių 

informavimui gerinti 

(tėvams, neturintiems 

galimybės prisijungti prie 

elektroninio dienyno, 

spausdintos ataskaitos 

pateikimas). 

R.Būtautė Klasių 

vadovai 

1 — IV 

gimn.kl. 

mokiniai 

Mėnesio 

paskuti-

nę dieną 

Žmogiškie

ji ištekliai 

 

38.  Viešųjų ryšių plėtojimas 

(teikti informaciją 

gimnazijos svetainėje, rašyti 

straipsnius į spaudą, 

bendradarbiauti su zonos 

mokyklomis, informacijos 

pateikimas stenduose). 

D.Vasaus-

kienė 

Mokytojai, 

Klasių 

vadovai 

Mokiniai Pagal 

poreikį 

Žmogiškie

ji ištekliai 

 

 

Uždavinys 2 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atnaujinti ir įrengti 

edukacines 

aplinkas, skirtas 

mokinių ugdymosi 

ir poilsio 

poreikiams 

tenkinti. 

• Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupės perkeltos į 

Piliuonos gimnaziją; grupėse 

esančios sąlygos atitinka higienos 

normų reikalavimus.  

• Piliuonos gimnazijos erdvės 

pritaikytos moksleivių poreikiams: 

įrengtas kalbų kabinetas, mokytojų 

kambarys perkeltas į kitas 

patalpas. 

• Pradėtas įgyvendinti gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas. 

 

• Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupės perkeltos į Piliuonos 

gimnaziją; grupėse sudarytos sąlygos 

atitinka higienos normų reikalavimus, 

skatina vaikų kūrybiškumą, fizinių 

galių plėtojimą, komunikacinę veiklą. 

•  Piliuonos gimnazijos erdvės 

pritaikytos moksleivių poreikiams: 

koridoriuose  sudarytos sąlygos 

mokinių poilsiui ir rekreacijai, 

įrengtas kalbų kabinetas, atnaujintas 

IT kabinetas, pertvarkyti pradinių 

klasių kabinetai. 
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 • Sėkmingai įgyvendinamas gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas-

ta-

bos 

1.  Mokytojų kambario 

perkėlimas ir įrengimas. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Vasaris Aplinkos, 

MK lėšos 

 

2.  Kalbų kabineto įrengimas. D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Kovas Aplinkos, 

MK lėšos 

 

3.  Viršužiglio skyriaus 

ikimokyklinio ugdymo 

grupių perkėlimas į 

Piliuonos gimnaziją. 

Grupių aplinkos 

pritaikymas vadovaujantis 

HN 75:2016. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Rugpjū-

tis 

Aplinkos 

lėšos 

 

4.  Pradinių klasių kabinetų 

pertvarka. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Rugpjū-

tis 

Aplinkos 

lėšos 

 

5.  Technologijų kabinetų 

atnaujinimas. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Rugpjū-

tis 

Aplinkos, 

MK lėšos 

 

6.  IT kabineto atnaujinimas. D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Rugpjū-

tis 

Aplinkos, 

MK lėšos 

 

7.  Kasmetinis gimnazijos 

erdvių remontas. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

Liepa  

 — 

rugpjūtis 

Aplinkos 

lėšos 

 

8.  Gimnazijos pastato 

rekonstrukcijos darbų 

pradėjimas ir vykdymas. 

D.Vasaus-

kienė 

V.Kerdo-

kienė 

Gimnazijos 

steigėjas 

2017 m. Steigėjo 

lėšos 
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Direkciniai 

Pedag.t.posėdžiai 

Specialistų planai trūksta sveikatos priežiūros 

 

 

 


