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I. Gimnazijos veiklos planą 2018 m. rengė darbo grupė, patvirtinta Kauno r. Piliuonos gimnazijos 

direktorės 2017 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1.3-17-207 ,,Dėl darbo grupės 2018 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. 

Gimnazijoje mokosi mokiniai iš įvairių socialinių aplinkų: 85 mokiniai gauna nemokamą 

maitinimą (t. y. 37 proc.). 

Gimnazijoje sukomplektuota 12 klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupė, veikia 

pailgintos darbo dienos grupė, kurioje užtikrinamas kryptingas vaikų užimtumas iki 18 val. 

Viršužiglio skyriuje veikia 2 ikimokyklinės ugdymo grupės (Nykštukų ir Pelėdžiukų). 

Ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojos 2017 m. organizavo Kauno rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų vaikų darbų parodą – konkursą „Velykinis atvirukas“, įgyvendino projektą „Augu sveikas, 

kai...“, kurio metu vaikai skatinami sportuoti kiekvieną rytą prieš ugdomąją veiklą, organizuojamos mankštos 

naudojant „Hopsports“ programėlę ar judriuosius žaidimus. Ikimokyklinio ugdymo grupėse daug dėmesio 

skiriama edukacinių aplinkų kūrimui ir bendravimo su tėvais ir vaikaisravimo su vaikais ir 

komunikavimo skatinimui. 

Piliuonos gimnazijoje 2017 m. rugsėjo 1 dieną buvo 11 specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus 

atsirandančių dėl išskirtinių gabumų) turinčių mokinių (2 mokiniai mokomi pagal individualizuotas pradinio / 

pagrindinio ugdymo programas, 9 mokiniai mokomi pagal pritaikytas bendrąsias pradinio / pagrindinio 

ugdymo programas). Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 2017 m. rugsėjo 1 dieną buvo – 64. 

Šiems mokiniams teikiamos individualios ir grupinės logopedės / spec. pedagogės konsultacijos.  

Gimnazijos pedagogai skatina mokinius siekti kuo aukštesnių rezultatų, deramai atstovauti savo 

gimnaziją Kauno rajono ir šalies organizuojamuose renginiuose:  

 Piliuonos gimnazijos III gimn. kl. mokinė laimėjo II vietą Respublikiniame Tautinio kostiumo eskizo 

konkurse “Aš esu tautiškas”. 

 Kauno rajono matematikos olimpiadoje laimėta I vieta. 

 Kauno rajono “Mažųjų talentų” konkurse gimnazijos ansamblis laimėjo III vietą. 

 Tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse laureate tapo Piliuonos gimnazijos 7 klasės 

mokinė. 

 Kauno rajono gimnazijų, progimnazijų sporto žaidynių vaikinų stalo teniso varžybose Piliuonos 

gimnazijos komanda laimėjo II vietą. 
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Nuo 2013 m. leidžiamas Piliuonos gimnazijos laikraštis „Piliuoniukas“, kurio numeriai talpinami 

gimnazijos internetinėje svetainėje: https://www.piliuona.kaunas.lm.lt/mokyklos-laikrastis/ 

Piliuonos gimnazija priklauso sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, dalyvauja ERASMUS+ 

KA2 Strateginių partnerysčių projekte „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition 

development and practice in pre-primary and primary education“ (HealthEDU) (liet. ,,Sveikatai palankios 

mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika“ (projekto Nr. 2016-1-LT01-KA201-

023196). 

 

2. Mokinių skaičiaus įstaigoje kaita 

 2012-09-01 2013-09-01 2014-09-01 2015-09-01 2016-09-01 2017-09-01 

Klasių komplektai 14 14 13 12 12 12 

Mokinių skaičius su 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėmis 

222 240 226 263 250 267 

 

3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis 

2017 metais vidurinio ugdymo programą baigė 9 abiturientai. Vidurinį išsilavinimą įgijo 7 

abiturientai, t. y. 78%. Pagrindinio ugdymo programą baigė 9 mokiniai, įgijo pagrindinį išsilavinimą 9 

mokiniai, t. y. 100%. NEC duomenimis 2017 m. lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo (pagrindinės sesijos) įvertinimo balo vidurkis buvo - 6,33 (9 vieta tarp Kauno rajono mokyklų). 

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimo balo vidurkis – 6,78 (2 vieta tarp Kauno 

rajono mokyklų). 

 

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

2017 m. gimnazijoje veikė 27 pavadinimų neformalios veiklos užsiėmimų. Panaudotos 27 

valandos (100 %) (5 meninės, 5 sportinės, 3 muzikinės, 4 socialinės krypties, 4 IT krypties, 1 sveikatos 

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

Neformaliojo vaikų švietimo veikloje dirba 16 mokytojų. 79,9 % mokinių lanko neformaliojo 

švietimo užsiėmimus (2016 m.  – 66  %, 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 – 2017 19 036 13 455 5 581 25 

 

2017 metais mokyklos lankomumo rodikliai panašūs į 2016 metų rodiklius. Pateisintų pamokų 

2017 metais buvo 4 % daugiau nei 2016 m. Nepateisintų pamokų skaičius išliko nepakitęs. Taip pat nežymiai 

(nuo 27 iki 25) sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius, tenkantis vienam mokiniui. Tai rodo gimnazijos 

nuoseklaus darbo rezultatus, klasės vadovų indėlį bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima, tačiau gimnazijai 

išlieka didelis poreikis ieškoti būdų ir formų, kurie gerintų mokinių lankomumo rodiklius. 

 

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

Gimnazijoje dirba 32 pedagogai (iš jų - 3 auklėtojos dirba ikimokyklinio ugdymo grupėse 

Viršužiglio skyriuje). Piliuonos gimnazijoje dirba 29 mokytojai. 20-čiai mokytojų Piliuonos gimnazija yra 

pagrindinė darbovietė, 9 mokytojai dirba antraeilėse pareigose. 2017 metais vienai mokytojai suteikta vyr. 

mokytojo kvalifikacija. Vidutinis mokytojų amžius – 48,9 metai.  

 

Mokslo metai Mokytojai Vyr. mokytojai Metodininkai Viso: 

2015 — 2016 6 27 2 35 

2016 — 2017 4 19 5 28 

2017 — 2018 5 20 4 29 
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III. PRAĖJUSIŲ (2017 m.) METŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Tikslas 1 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Pamokos 

efektyvumas ir 

kokybė 

 Per 2017 metus bus organizuotos: 6 

atviros pamokos, 23 integruotos, 38 

netradicinės pamokos. 

 10 proc. sumažėjęs nepateisintų 

pamokų skaičius. 

 Dalyvauta 10 — 15 rajono olimpiadų, 

konkursų, konferencijų. 

 Dalis pedagogų metodinėse grupėse, 

metodinėje taryboje, mokytojų 

taryboje pristatys kvalifikacijos metu 

įgytas žinias ir patirtį. 

 Mokytojams bus sudarytos sąlygos 

asmeninėms ir profesinėms 

kompetencijoms tobulinti. 

 Per 2017 metus buvo organizuota: 6 atviros 

pamokos, 25 integruotos, 61 netradicinė 

pamoka. 

 Nepateisintų pamokų skaičius išliko 

nepakitęs. 

 Dalyvauta 61 olimpiadoje, varžybose, 

Respublikiniuose ir rajoniniuose 

konkursuose, konferencijose. 

 Parengtas ugdomosios veiklos stebėsenos 

aprašas. 

 Organizuotas gerosios patirties sklaidos 

renginys. 

 Mokytojams sudarytos sąlygos asmeninėms 

ir profesinėms kompetencijoms tobulinti, 

sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją 

nuotoliniu būdu „Pedagogas.lt“ sistemoje. 

Tikslas 2 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Gimnazijos 

tradicijų 

formavimas 

 Gimnazijos bendruomenė organizuos 

gimnazijos renginius, atvirų durų 

dienas (1 kartą per metus), 

apskrituosius stalus, tėvų susirinkimus 

(2 kartus per metus). 

 Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupės bus perkeltos į 

Piliuonos gimnaziją; grupėse esančios 

sąlygos atitiks higienos normų 

reikalavimus.  

 Piliuonos gimnazijos erdvės bus 

pritaikytos moksleivių poreikiams: 

įrengtas kalbų kabinetas, mokytojų 

kambarys perkeltas į kitas patalpas. 

 Bus pradėtas įgyvendinti gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas. 

 Gimnazijos bendruomenė organizavo visus 

tradicinius gimnazijos renginius, atvirų durų 

dienas (2 kartą per metus), tėvų 

susirinkimus, susitikimus su įvairių 

profesijų atstovais, etnokultūrą 

puoselėjančius renginius „Visa mokykla 

šoka“. 

 Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio ugdymo 

grupės neperkeltos į Piliuonos gimnazijos 

pastatą dėl pastato rekonstrukcijos darbų. 

 Piliuonos gimnazijos erdvės pritaikytos 

moksleivių poreikiams: įrengtas kalbų 

kabinetas, mokytojų kambarys perkeltas į 

kitas patalpas. 

 Gimnazijos pastato rekonstrukcija pradėta 

2017-11-13. 
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IV. SSGG ANALIZĖ 

 

Stiprybės Silpnybės 

 Mokyklos bendruomenės noras keistis ir 

tobulėti; 

 Stiprus mokytojų intelektualinis potencialas; 

 Pedagoginė pagalba spec. ugdymosi poreikių 

mokiniams;  

 Sudaromos galimybės mokytojų savišvietai ir 

saviraiškai; 

 Partneriški mokytojų ir mokinių santykiai; 

 Sveikatą stiprinančių programų įgyvendinimas, 

priklausymas sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklui. 

 Pasiekimų vertinimas, mokinių skatinimas ir 

drausminimas, mokinio asmeninės pažangos 

stebėjimas ir analizavimas; 

 Projektinė veikla; 

 Mokinių iniciatyvumo, kūrybiškumo, socialinių 

kompetencijų stoka. 

Galimybės Grėsmės 

 Mokyklos reitingo kilimas gerinant mokinių 

pasiekimus ir gebėjimą tikslingai orientuotis į 

profesinės veiklos ir studijų kryptis; 

 Finansinė parama iš projektinės veiklos, fizinių 

ir juridinių asmenų, paramos – labdaros fondo 

lėšų; 

 Prevencinės veiklos plėtra bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais; 

 Partnerytės ryšių su įvairiomis valstybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis plėtimas ir 

bendradarbiavimas; 

 Edukacinių aplinkų atnaujinimas panaudojant 

aplinkai skirtas lėšas. 

 Galimas mokinių skaičiaus mažėjimas dėl 

emigracijos; 

 Mokinių mokymosi motyvacijos silpnėjimas dėl 

išorinių veiksnių; 

 Socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų 

skaičiaus didėjimas; 

 Stiprėjanti konkurencija su Kauno miesto ir 

Prienų rajono mokyklomis. 
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V. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

2017 metais nagrinėtas 4 srities „Lyderystė ir vadyba“, rodiklis – 4.2.2. „Lyderystė“. 

Nustatyti gimnazijos veiklos privalumai, trūkumai ir pateikti pasiūlymai: 

 

Didžiausi 

gimnazijos 

privalumai 

 Atlikus anketinės apklausos analizę nustatyta, kad gimnazijoje stiprus priežastinis 

ryšys  tarp mokinių santykių su mokytojais ir jų sėkmingo mokymosi. Didėjant 

santykių su mokytojais rodikliams, didėja sėkmingo mokymosi rodikliai. Tai rodo, 

kad mokytojams labai svarbu siekti gerų santykių su mokiniais. 

Didžiausi 

gimnazijos 

trūkumai 

 Silpniausiai įvertinta sritis – mokinių iniciatyvumas, kūrybiškumas ir verslumas.  

Būtina ieškoti galimybių didinti mokinių savivertę. Taip pat tai gali rodyti mokinių 

socialinių kompetencijų trūkumą bei jų ugdymo poreikį. 

Pasiūlymai  Inicijuoti ir / arba palaikyti mokykloje dialogą tarp mokytojų ugdymo ir mokymosi 

klausimais, klasių vadovams domėtis, kaip vyksta ugdymo procesas klasėje.  

 Tikslingai inicijuoti diskusijas apie potencialias mokytojo lyderystės mokymuisi 

sritis, atskleidžiant lyderystės kasdienėje pedagogo veikloje galimybes, diskutuoti 

apie bendrus mokyklos tikslus ir įsipareigojimus, inicijuoti ir telkti kolegas mokinių 

mokymuisi ir asmeninės pažangos matavimui ir fiksavimui. 

 Kurti kolegialaus mokymosi tradiciją, vystyti atvirą, duomenimis grįstą dialogą apie 

mokinių mokymąsi, dalinti lyderyste su kolegomis ir suvokti lyderio atsakomybes. 

 Organizuoti veiklas skatinančias mokinių ir mokinių tėvų įsitraukimą į gimnazijos 

gyvenimą, problemų sprendimą.  

 Kelti vadovų ir pedagogų kvalifikaciją lyderystės srityje. Vadovams dalyvauti 

mokymuose kartu su mokytojais. Organizuoti mokyklos strateginius siekius 

atitinkančias pedagogų profesinio tobulinimosi praktikas ir domėtis jų poveikiu 

mokinių mokymuisi. 
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VI. PRIORITETAI 

 

I PRIORITETAS: 

Lyderystė 

II PRIORITETAS: 

Gimnazijos kultūra 

TIKSLAS: 

Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir 

plėtotė 

TIKSLAS: 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas 

1 UŽDAVINYS: 

Kurti ir įgyvendinti kiekvieno mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui 

teikimo tvarką gimnazijoje. 

2 UŽDAVINYS: 

Skatinti įgalinančią lyderystę. 

3 UŽDAVINYS: 

Gerinti pamokos kokybę organizuojant kokybišką, 

įtraukų, grįstą praktine veikla ugdymo procesą, 

siekiant geresnių mokymosi rezultatų. 

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. 
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VII. VEIKLOS TURINYS: 

 

I PRIORITETAS: Lyderystė 

Tikslas: Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė 

Uždavinys 1 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Kurti ir įgyvendinti 

kiekvieno mokinio 

asmeninės pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui 

teikimo tvarką 

gimnazijoje. 

Per metus: 

 3 proc. sumažėjęs praleistų 

pamokų skaičius; 

  5 proc. sumažėjęs nepateisintų 

pamokų skaičius. 

 mokiniai turės kaupiamųjų 

darbų aplankus; 

 bendradarbiaujant metodinėms 

grupėms bus patobulinti 

mokinių asmeninės pažangos 

matavimo ir fiksavimo būdai. 

 

Per metus: 

 5 proc. sumažėjęs praleistų pamokų 

skaičius; 

  10 proc. sumažėjęs nepateisintų pamokų 

skaičius; 

 mokiniai naudos kaupiamųjų darbų 

aplankus savo pasiekimų ir pažangos 

analizei; 

 bendradarbiaujant metodinėms grupėms, 

mokinių savivaldai, gimnazijos 

administracijai bus sukurta ir 

įgyvendinama mokinio asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo ir 

pagalbos mokiniui teikimo tvarka. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas- 

tabos 

1.  Bandomųjų egzaminų 

rezultatų analizė. 

D.Vasauskienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

2.  Gimnazijos darbuotojų 

metinių pokalbių 

organizavimas. 

D.Vasauskienė R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Dalykų 

mokytojai, 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

Sausis, 

vasaris 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

3.  Mokinių pasiekimų ir 

individualios pažangos 

matavimo ir fiksavimo 

D.Vasauskienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

balandis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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modelių, taikomų kitose 

ugdymo įstaigose, 

analizavimas. 

4.  Eduka dienyno 

pilotavimas gimnazijoje. 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

rugsėjis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

5.  Mokinių pasitikrinamųjų 

(kontrolinių, testų ir kt.) 

darbų aplankų kaupimas.  

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

6.  Darbo su mokiniais ir jų 

šeimomis apskaitos lapų 

pildymas. 

R.Būtautė Klasių vadovai Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

7.  Socialinės – pilietinės 

veiklos apskaitos 

vedimas. 

R.Būtautė Klasių vadovai Dalykų 

mokytojai, 

socialiniai 

partneriai 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

8.  Ugdomosios veiklos 

integracijos, edukacinės 

veiklos ir pamokų  

netradicinėse aplinkose 

stebėsena. 

Metodinių grupių 

protokolų dėl mėnesio 

veiklos įgyvendinimo ir 

numatomų kito mėnesio 

veiklų pateikimas. 

A.Gradickienė 

 

 

 

R.Būtautė 

 

MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Sausis -

gruodis 

 

 

 

Kiekvie-

no 

mėnesio 

27 d. 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

9.  Signalinių, pusmečių, 

trimestrų rezultatų 

aptarimas metodinėse 

grupėse, siekiant 

asmeninės mokinių 

pažangos gerinimo. 

A.Gradickienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai, 

mokiniai, 

tėvai / 

globėjai 

Vasaris, 

kovas, 

birželis, 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

10.  Kaupiamojo vertinimo 

tvarkos parengimas ir 

pateikimas mokytojų 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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tarybos svarstymui. 

11.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikų meninių 

darbelių (kuriuose 

atsispindėtų vaikų 

pažanga) kaupimas, jų 

analizavimas kartu su 

tėvais. Segtuvų 

atidavimas tėvams. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskinnė 

Tėvai / 

globėjai/ 

rūpintojai 

Gegužė 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

12.  Naudojamų 

kompiuterinių programų, 

skaitmeninių įrašų, 

pateikčių duomenų bazės 

sukūrimas ir pildymas. 

A.Gradickienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

 

Gegužė MK lėšos  

13.  Mokinio pasiekimų ir 

individualios pažangos 

matavimo ir fiksavimo 

modelio projekto 

pristatymas mokytojų 

tarybai.  

D.Vasauskienė T.Simanaitienė MG 

pirmininkai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

14.  Standartizuotų ir 

diagnostinių testų 

organizavimas 

gimnazijoje.  

D.Vasauskienė R.Būtautė 

 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

15.  Standartizuotų ir 

diagnostinių rezultatų 

aptarimas ir analizė 

metodinėse grupėse. 

D.Vasauskienė MG pirmininkai Mokyklos 

bendruo-

menė 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

16.  Pradinio ugdymo 

programos baigimo 

pasiekimų ir bendrųjų 

kompetencijų vertinimo 

aprašo rengimas. 

R.Būtautė N. Žitkauskienė Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

17.  Priešmokyklinio ugdymo 

grupės vaikų 

R.Būtautė S. Valčiukienė Tėvai / 

globėjai / 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

 



Kauno r. Piliuonos gimnazijos Veiklos planas 2018 m.   12 

 

kompetencijos aprašų 

rengimas, jų aptarimas 

su tėvais ir būsima 1 kl. 

mokytoja. 

rūpintojai ištekliai 

18.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikų pažangos 

stebėjimas ir fiksavimas 

(du kartus mokslo 

metuose) pagal vaikų 

pasiekimų sritis 

(duomenų pateikimas 

diagramos forma). 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskinnė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gegužė, 

spalis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

Uždavinys 2 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Skatinti įgalinančią 

lyderystę. 

Per metus: 

 Mokytojams sudarytos sąlygos 

asmeninėms ir profesinėms 

kompetencijoms tobulinti;  

 dalis pedagogų metodinėse 

grupėse, metodinėje taryboje, 

mokytojų taryboje pristato 

kvalifikacijos metu įgytas žinias 

ir patirtį; 

 bus organizuojami „Metų 

mokytojo“ rinkimai; 

 taikomos mokinių skatinimo – 

drausminimo priemonės bus 

veiksmingos ir efektyvios. 

Per metus: 

 Mokytojai tikslingai tobulina asmeninę ir 

profesinę kompetenciją atsižvelgdami į 

gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius; 

 metodinėse grupėse, metodinėje taryboje, 

mokytojų taryboje pedagogai pristato 

kvalifikacijos metu įgytas žinias ir patirtį; 

organizuotas gerosios patirties sklaidos 

renginys; 

 „Metų mokytojo“ rinkimuose aktyviai 

dalyvaus visa Piliuonos gimnazijos 

bendruomenė; 

 mokinių skatinimo – drausminimo priemonės 

bus organizuojamos nuosekliai (vyks 

mokinių sambūriai, skatinimo kelionės, 

mokytojai prasmingai ir efektyviai skirs 

skatinimo (nuobaudos) taškus). 
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Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas-

tabos 

 

1.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių projektas „Juda 

piršteliai – bunda 

žodeliai“. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

2.  Klasių vadovų planų 

rengimas ir suderinimas. 

R.Būtautė Klasių vadovų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

Klasių 

vadovai 

Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

3.  Tėvų komiteto 

susirinkimo 

organizavimas. 

D.Vasauskienė Klasių vadovai Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Sausis 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

4.  Tyrimo „Metodai 

užsienio kalbos 

žodžiams įsiminti“  

rezultatų pristatymas 

mokytojų taryboje. 

R.Būtautė J. Jurkėnaitė 

K. Kerdokaitė 

Dalykų 

mokytojai 

Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

5.  Kūrybinio projekto 

„Žaislo kelionė į namus“ 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. 

R.Būtautė E.Murauskienė 

 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Sausis - 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

6.  Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas pagal 

gimnazijos prioritetus. 

A.Gradickienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

MK lėšos  

7.  Mokinio kortelių 

pildymas skatinimo ir 

drausminimo taškais. 

R.Būtautė Klasių vadovai Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

8.  Metodinė pagalba 

atvykusiems dirbti į 

gimnazija naujiems 

mokytojams. 

D.Vasauskienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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9.  Visuotinių tėvų 

susirinkimų 

organizavimas. 

D.Vasauskienė Klasių vadovai Mokiniai Vasaris 

Spalis 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

10.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių šventinis 

rytmetys Vasario 16-ąjąi 

paminėti. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

11.  Dalyvavimas Kauno r. 

mokinių stalo teniso 

varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

12.  Pradinių klasių MG 

metodinė savaitė. 

D.Vasauskienė MG nariai Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

13.  Užgavėnių šventė 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Vasaris 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

14.  Kaziuko mugė 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

15.  Parodos „Velykiniai 

simboliai mažųjų 

kūryboje- Vaikų 

Velykėlės“ 

organizavimas. 

D.Vasauskienė D.Bajarūnienė 

J.Nėniuvienė 

Ž.Pocevičienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

16.  Mokytojų kompetencijų 

aplanko projekto 

koregavimas ir 

pristatymas mokytojų 

tarybai. 

A.Gradickienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

17.  Poezijos skaitymai ant 

pagalvėlių „Meilės 

lyrika“. 

R.Būtautė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

18.  Kūrybinio projekto R.Būtautė E.Murauskienė Tėvai / Kovas - Žmogiš-  
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„Velykinis medis“ 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. 

 globėjai / 

rūpintojai 

balandis kieji 

ištekliai 

19.  Rajoninio kūrybinio 

konkurso „Velykinis 

atvirukas“ 

organizavimas.  

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Ikimokykl. 

ugdymo 

įstaigos 

Kovas - 

balandis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

20.  Vaikų Velykėlių šventė 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

21.  Mokinių aplankų analizė 

bei asmeninės pažangos 

pokyčių fiksavimo 

tvarkos parengimas. 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

22.  Dalyvavimas Kauno r. 

mokinių sporto žaidynių 

šaudymo varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

23.  Dalyvavimas Kauno r. 

mokinių sporto žaidynių 

pavasario kroso 

varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

24.  Gerosios patirties 

skaidos renginys. 

 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

25.  Dalyvavimas 

Respublikiniame 

konkurse „Pažink 

Šventąjį Raštą. Gyvieji 

Biblijos paveikslai“. 

D.Vasauskienė D.Bajarūnienė 

I.Graužininenė 

Mokiniai Balandis - 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

26.  Mamos dienos šventė 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

27.  Dalyvavimas Kauno r. D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Gegužė Žmogiš-  
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mokinių sporto žaidynių 

lengvosios atletikos 

keturkovės varžybose. 

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

28.  Dalyvavimas Kauno r. 

mokinių sporto žaidynių 

lengvosios atletikos 

rungčių varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

29.  Mokslo metų užbaigimo 

šventė ikimokyklinio 

ugdymo grupėse. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

30.  Metų mokytojo rinkimų 

organizavimas. 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Gimnazijos 

bendruo-

menė 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

31.  Atvirų durų dienų 

organizavimas. 

D.Vasauskienė Dalykų 

mokytojai 

 

Mokiniai Gegužė 

Lapkritis 

 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

32.  Ilgalaikių planų ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo programų 

rengimas, suderinimas. 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

MG 

pirmininkas 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė, 

birželis, 

rugsėjis 

Žmogiški

eji 

ištekliai 

 

33.  Edukacinė išvyka po 

Lietuvą mokinių 

skatinimo ir motyvavimo 

didinimui. 

D.Vasauskienė Klasių vadovai Mokiniai Birželis Žmogiški

eji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

34.  Vasaros stovyklos 

projekto įgyvendinimas. 

D.Vasauskienė Dalykų 

mokytojai 

Mokiniai Rugpjūtis Projekto 

lėšos 

 

35.  Kūrybinio projekto 

„Pelėda pelėdžiukams“ 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Rugsėjis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

36.  Dalyvavimas Kauno r. 

Mero taurės bėgimo 

varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 
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37.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių projektas „Augu 

sveikas, kai..“ 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

38.  Projekto: „Advento 

laikotarpio simboliai, 

dekoracijos, Kalėdinė 

prakartėlė, mintys ir 

įsipareigojimai 

kiekvienai dienai“ 

organizavimas. 

D.Vasauskienė D.Bajarūnienė 

I.Graužininenė 

Mokiniai, 

dalykų 

mokytojai 

Lapkritis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

39.  Gerumo akcijos 

"Ištiesinkime takus" 

organizavimas. 

D.Vasauskienė D.Bajarūnienė 

 

Mokiniai, 

dalykų 

mokytojai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

40.  Dalyvavimas Kauno 

rajono ir Vilkaviškio 

vyskupijos Aleksoto 

dekanato akcijoje „Iš 

širdies į širdį“. 

D.Vasauskienė I.Graužinienė Mokiniai, 

dalykų 

mokytojai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

41.  Kūrybinio projekto 

„Klasikinė muzika 

vaikams“ organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. 

 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

42.  Direktorės diktantas 

1-12 kl. 

Raštingiausių klasės 

mokinių rinkimai. 

D.Vasauskienė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

2 proc. 

lėšos 

 

43.  Mokinių sambūrių 

organizavimas. 

D.Vasauskienė S.Sabutytė Klasių 

vadovai, 

mokiniai 

Kiekvieno 

mėnesio 

paskutinę 

savaitę 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

2 proc. 

lėšos 

 

44.  Mokinių lūkesčių R.Būtautė Klasių vadovai Klasių Kiekvieno Žmogiš-  
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mokomuosiuose 

dalykuose suvestinės 

pildymas / analizavimas. 

vadovai, 

mokiniai 

trimestro / 

pusmečio 

pradžioje / 

pabaigoje 

kieji 

ištekliai 

45.  Viešųjų ryšių plėtojimas 

(teikti informaciją 

gimnazijos svetainėje, 

rašyti straipsnius į 

spaudą, bendradarbiauti 

su zonos mokyklomis, 

informacijos pateikimas 

stenduose). 

D.Vasauskienė Mokytojai, 

Klasių vadovai 

Mokiniai Pagal 

poreikį 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

Uždavinys 3 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Gerinti pamokos 

kokybę 

organizuojant 

kokybišką, įtraukų, 

grįstą praktine 

veikla ugdymo 

procesą, siekiant 

geresnių mokymosi 

rezultatų. 

Per metus: 

  bus organizuota: 11 atvirų 

pamokų, 15 integruotų pamokų, 10 

netradicinių pamokų, dalyvauta 18 

konkursuose / olimpiadose. 

Per metus: 

  bus organizuotos: 22 atviros pamokos, 

21 integruota pamoka, 19 netradicinių 

pamokų, dalyvauta 29 konkursuose / 

olimpiadose; 

  bus organizuojamos projektinės 

veiklos dienos, pradinių klasių 

mokinių konferencijos.  

 

 

Priemonės:  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas-

tabos 

 

1.  Pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių, anotacijų 

rengimas. 

A.Gradickienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

 

Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

2.  Atvira istorijos pamoka 5 

klasei „Lietuvos istorija“. 

A.Gradickienė K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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3.  Atvira geografijos pamoka 

I gimn. kl. „Baltijos jūros 

ypatumai“. 

A.Gradickienė J.Uzelman Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

4.  Atvira geografijos pamoka 

6 kl. „Kalnai – Žemės 

puošmena“. 

A.Gradickienė J.Uzelman Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

5.  Dalyvavimas Lietuvos  

mokinių  meninio 

skaitymo konkurse (rajono 

etape). 

D.Vasauskienė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

6.  Integruota matematikos ir 

muzikos pamoka 6 kl. 

„Trupmenos ir natos“ 

A.Gradickienė I.Poškienė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

7.  Integruota anglų kalbos ir 

dailės pamoka 5 kl. 

„Animals categories“. 

R.Būtautė J.Nėniuvienė 

K.Kerdokaitė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

8.  Mokinių dalyvavimas 

Kauno rajono chemijos 

olimpiadoje. 

D.Vasauskienė V.Jakubčio-

nienė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

9.  Mokinių dalyvavimas 

Kauno rajono biologijos 

olimpiadoje. 

 

 

D.Vasauskienė Z.Dzedulio-

nienė 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

10.  Mokinių dalyvavimas 

Kauno rajono 

matematikos olimpiadoje. 

D.Vasauskienė D. Nausėdienė 

I. Poškienė 

Mokiniai Sausis - 

vasaris 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

11.  Dalyvavimas vertimų ir 

iliustracijų projekte „Tavo 

žvilgsnis“. 

R.Būtautė K.Kerdokaitė 

 

Mokiniai Sausis, 

vasaris 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

12.  Dalyvavimas 

nacionaliniame V. 

R.Būtautė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

Mokiniai Sausis 

vasaris 

Žmogiš-

kieji 

 



Kauno r. Piliuonos gimnazijos Veiklos planas 2018 m.   20 

 

Kudirkos dailyraščio 

konkurse. 

D.Leliūnienė ištekliai 

13.  Dalyvavimas 

Respublikiniame 

prevenciniame projekte 

„Žaidimai moko”. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Sausis - 

balandis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

14.  Tarpgrupinio projekto 

„Padėk man“ 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse organizavimas. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Sausis - 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

15.  Dalyvavimas Olimpinio 

festivalio varžybose. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

Mokiniai Sausis - 

gruodis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

16.  Zoninio gražaus rašto 

konkurso „Gražus raštas 

akį glosto“ organizavimas. 

R.Būtautė T.Simanaitienė Pradinių 

klasių 

mokytojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

17.  Č. Kudabos geografijos 

konkurso gimnazijoje 

organizavimas. 

D.Vasauskienė J.Uzelman, 

R.Gudaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

18.  Istorijos olimpiados I turo 

organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė K.Šlepavičiūtė 

– Balčaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

19.  Atvira technologijų 

pamoka 7 kl. „Užgavėnių 

kaukių gaminimas 

netradicinėje aplinkoje 

(bibliotekoje).“ 

A.Gradickienė Ž.Pocevičienė Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

20.  Atvira lietuvių kalbos 

pamoka 5 kl. Literatūrinė 

pasaka – tradicinių 

vertybių perteikėja. S. 

Nėris „Eglė žalčių 

karalienė“. 

R.Būtautė D.Bubelienė Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

21.  Atvira integruota anglų R.Būtautė K.Kedokaitė Mokiniai Vasaris Žmogiš-  
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kalbos ir dailės pamoka 6 

kl. „Debesys“. 

J.Nėniuvienė kieji 

ištekliai 

 

22.  Geografijos olimpiados I 

turo organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė L.Overlingienė 

R.Gudaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

23.  Lietuvių k. olimpiados 5–

8 klasėms I turo 

organizavimas. 

D.Vasauskienė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

 

24.  Integruota rusų k. ir 

muzikos pamoka  II gimn. 

kl „Muzikos stiliai“. 

R.Būtautė L.Overlingienė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

25.  Atvira lietuvių k. pamoka 

6 kl. „Esu istorijos 

kūrėjas“. 

R.Būtautė D.Leliūnienė Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

26.  Metodinės literatūros 

aptarimas apie patyriminį 

mokymą pradinių klasių 

MG. 

R.Būtautė D.Stankevičiūtė Dalykų 

mokytojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

27.  Integruota matematikos, 

lietuvių kalbos ir 

informacinių technologijų 

pamoka 5 kl. ” 

Amžinosios laikmenos“. 

R.Būtautė D.Nausėdienė 

D.Bubelienė 

D.Toldinienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

28.  Lietuvių kalbos savaitė. D.Vasauskienė D. Bubelienė 

J. Petrokienė 

D. Leliūnienė 

Mokiniai Vasaris -

kovas 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

29.  Dalyvavimas 

nacionaliniame 

moksleivių konkurse 

„Švari galva – švari 

kalba“. 

D.Vasauskienė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Vasaris - 

kovas 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

30.  Dalyvavimas 

tarptautiniame konkurse 

„Kalbų Kengūra 2018“. 

D.Vasauskienė K.Kerdokaitė Mokiniai Vasaris - 

kovas 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

31.  Atvira anglų kalbos R.Būtautė N.Uldinskienė Mokiniai Kovas Žmogiš-  
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pamoka 2 kl. "The ABC 

Day". 

kieji 

ištekliai 

32.  Dalyvavimas lietuvių k. 

olimpiadoje 5 – 8 klasėms 

(II turas). 

D.Vasauskienė D.Bubelienė 

J.Petrokienė 

D.Leliūnienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

33.  Tarpdalykinė integruota 

pamoka „Anglų kalba 

kitaip...“ 

R.Būtautė J.Jurkėnaitė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

34.  Integruota lietuvių k. ir 

dailės pamoka III gimn. 

kl. ,,Maironis ir tautinis 

atgimimas, Maironio 

kūrybos universalumas  

(„Pavasario balsai“). 

R.Būtautė D.Bubelienė 

J.Nėniuvienė 

 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

35.  Integruota dailės ir 

tikybos pamoka „Velykų 

belaukiant“ 1 kl. 

A.Gradickienė D.Skrockienė 

D.Bajarūnienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

36.  Integruota dailės ir 

tikybos pamoka „Margutis 

- Velykų simbolis“ 2 kl. 

A.Gradickienė T.Simnaitienė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

37.  Integruota fizikos ir 

informacinių technologijų 

pamoka I gimn. kl. 

„Fizikos formulių 

rašymas“. 

R.Būtautė V.Liupkevičiūtė 

D.Toldinienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

38.  Atvira dailės ir 

technologijų pamoka 4 kl. 

„Velykų belaukiant“. 

R.Būtautė N.Žitkauskienė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

39.  Pažintinis projektas 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje „Paukšteliai 

parskrido“. 

R.Būtautė S.Valčiukienė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

40.  Pažintinis projektas 3 kl. 

skirtas Lietuvos 

R.Būtautė D.Stankevičiūtė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 
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šimtmečiui. ištekliai 

41.  Matematikos pamoka 

netradicinėje erdvėje 5 kl. 

„Matematinė ekskursija 

po parduotuvę“. 

R.Būtautė D.Nausėdienė Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

42.  Tiksliųjų ir gamtos 

mokslų MG metodinė 

savaitė. 

D.Vasauskienė MG nariai Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

43.  Dalyvavimas 

Tarptautiniame 

matematikos konkurse 

,,Kengūra“. 

D.Vasauskienė D.Nausėdienė 

I.Poškienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

44.  Dalyvavimas T. 

Ivanausko konkurse. 

D.Vasauskienė Z.Dzedulio-

nienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

45.  Projekto „Moksleiviai – 

bendruomenei“ 

organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė R.Gudaitienė 

 

Mokiniai Kovas 

— 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

Projekto 

lėšos 

 

46.  Dalyvavimas 

tarptautiniame konkurse 

„Olympis 2018 – 

Pavasario sesija“, 

„Olympis 2018 – Rudens 

sesija“. 

D.Vasauskienė K.Kerdokaitė Mokiniai Kovas, 

lapkritis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

47.  Atvira matematikos 

pamoka 1 kl. „Skaičių 

šalyje“. 

R.Būtautė D.Skrockienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

48.  Atvira pasaulio pažinimo 

pamoka 2 kl. „Patyriminis 

mokymas: gyvoji gamta – 

augalai“. 

R.Būtautė T.Simanaitienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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49.  Dalyvavimas 

nacionaliniame konkurse 

„Mes informacinėje 

visuomenėje“. 

D.Vasauskienė D.Toldinienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

50.  Dalyvavimas Fizikos ir 

astronomijos konkurse. 

D.Vasauskienė V.Liupkevičiūtė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

51.  Atvira fizikos pamoka 8 

kl. „Mechaniniai 

svyravimai ir bangos“. 

R.Būtautė V.Liupkevičiūtė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

52.  Integruota tikybos, 

pasaulio pažinimo ir 

muzikos pamoka 3 kl. 

„Vaikų velykėlės. Rieda, 

atrieda margučiai”. 

R.Būtautė D.Bajarūnienė 

D.Stankevičiūtė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

53.  Vadovėlių užsakymo 

tikslingumo analizė. 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Mokytojai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

54.  Vadovėlių užsakymas. 

 

D.Vasauskienė D.Stankevičiūtė Mokytojai Balandis MK lėšos  

55.  Dalyvavimas Kauno r. 5–

10 klasių mokinių dainų 

užsienio kalba konkurse. 

D.Vasauskienė K.Kerdokaitė 

E.Vainiūnaitė 

L.Overlingienė 

Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

56.  Atvira etikos pamoka III 

gimn. kl. „Socialinis 

teisingumas“. 

A.Gradickienė I.Graužinienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

57.  Socialinių mokslų ir kūno 

kultūros MG metodinė 

savaitė. 

D.Vasauskienė MG 

pirmininkas 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

58.  Užsienio kalbos mokėjimo 

lygių nustatymo testo 

organizavimas 

(gimnazijos I -II klasės 

D.Vasauskienė L.Overlingienė Mokiniai Balandis - 

gegužė 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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mokiniams). 

59.  Integruota geografijos - 

istorijos pamoka „Karų ir 

konfliktų geografija“. 

A.Gradickienė J.Uzelman 

K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

60.  Pasirenkamųjų dalykų, 

dalykų modulių  ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo tikslingumo 

pasiūlos analizė. 

A.Gradickienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

61.  Kauno rajono 5-6 klasių 

mokinių konkursas 

„Spelling Bee“. 

D.Vasauskienė K.Kerdokaitė 

 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

62.  Integruota anglų k. ir 

geografijos pamoka I 

gimn. kl. „Žemė mūsų 

planeta“. 

R.Būtautė N.Uldinskienė 

J.Uzelman 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

63.  Atvira matematikos 

pamoka 6 kl. „Duomenų 

rinkimas ir vaizdavimas“. 

R.Būtautė I.Poškienė Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

64.  Menų ir dorinio ugdymo 

MG metodinė savaitė: 

Žaliosios pamokos be 

sienų ir be sąsiuvinių. 

 

D.Vasauskienė MG 

pirmininkas 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

65.  Integruota chemijos ir 

fizikos pamoka I gimn. kl. 

„Elektrolizė“. 

R.Būtautė V.Jakubčio-

nienė 

V.Liupkevičiūtė 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

66.  Integruota matematikos ir 

dailės pamoka 5 kl. 

„Turistinė kuprinė“. 

A.Gradickienė D. Nausėdienė 

J. Nėniuvienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

67.  Netradicinė ugdomoji 

veikla priešmokyklinio 

ugdymo grupėje „Mokslo 

metų užbaigimo šventė“. 

D.Vasauskienė S.Valčiukienė Pr. ugd. 

grupės 

vaikai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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68.  Pirmųjų pamokėlių 

būsimiems pirmokams 

organizavimas. 

D.Vasauskienė N.Žitkauskienė Mokiniai Birželis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

69.  VBE ir MBE egzaminų 

rezultatų analizė.  

A.Gradickienė 

 

Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

administra-

cija 

Rugpjūtis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

70.  PUPP rezultatų analizė. R.Būtautė Dalykų 

mokytojai 

Mokyklos 

administra-

cija 

Rugpjūtis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

71.  Neformaliojo vaikų 

švietimo, savarankiško 

mokymosi, pasirenkamųjų 

dalykų ir dalykų modulių 

programų suderinimas. 

A.Gradickienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Rugsėjis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

72.  Integruota kūno kultūros 

ir muzikos pamoka 7 kl. 

„Lietuvių liaudies 

žaidimai“. 

A.Gradickienė K.Brazaitienė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Rugsėjis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

73.  Lietuvių ir užsienio kalbų 

MG metodinė savaitė. 

D.Vasauskienė MG 

pirmininkas 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Rugsėjis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

74.  Atvira geografijos pamoka 

6 kl. „Geografinis 

tinklelis“. 

 

A.Gradickienė J.Uzelman Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

75.  Atvira kūno kultūros 

pamoka 5 kl. „Judrieji 

žaidimai pamokoje“. 

A.Gradickienė K.Brazaitienė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

76.  Atvira kūno kultūros 

pamoka 5 kl. „Lengvoji 

atletika“. 

A.Gradickienė R.Kunigiškienė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

77.  Integruota lietuvių kalbos 

ir istorijos pamoka 6 kl. 

„Gedimino laiškai“. 

R.Būtautė D.Leliūnienė 

K.Šlepavičiūtė -

Balčaitienė 

Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

78.  Dalyvavimas D.Vasauskienė K.Šlepavičiūtė - Mokiniai Spalis Žmogiš-  
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Nacionalinėje 

aplinkosaugos 

olimpiadoje. 

Balčaitienė kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

79.  Integruota muzikos ir 

dailės pamoka 6 kl. 

„Skambanti dailė“. 

R.Būtautė E.Vainiūnaitė 

J.Nėniuvienė 

Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

80.  Dalyvavimas ,,Tyrėjų 

nakties“ renginiuose. 

D.Vasauskienė R.Gudaitienė 

V.Liupkevičiūtė 

V.Jakubčio-

nienė 

D.Toldinienė 

D.Nausėdienė 

I Poškienė 

Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

81.  Dalyvavimas ,,Kings“ 

olimpiadoje. 

D.Vasauskienė D.Nausėdienė 

I.Poškienė 

Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

82.  Veiklos plano 

sėkmingumo analizės 

(ataskaitos) rengimo 

savaitė. 

D.Vasauskienė MT pirmininkas Dalykų 

mokytojai 

Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

83.  Mokomųjų priemonių 

poreikio ir preliminaraus 

užsakymo aptarimas. 

D.Vasauskienė MG pirmininkai Dalykų 

mokytojai 

Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

84.  Atvira istorijos pamoka I 

gimn. klasei „Napoleono 

karai“. 

A.Gradickienė K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

85.  Atvira rusų kalbos 

pamoka 7 kl. „Dienos 

režimas“. 

R.Būtautė L.Overlingienė Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

86.  Integruota matematikos ir 

muzikos pamoka 

„Mokomės skaičiuoti 

kitaip“ 1 kl. 

R.Būtautė N.Žitkauskienė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

87.  Atvira chemijos pamoka 

II gimn. kl. „Halogenai“. 

R.Būtautė V.Jakubčio-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 
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ištekliai 

88.  Atvira matematikos 

pamoka 6 kl. „Trupmenų 

su skirtingais vardikliais 

sudėtis ir atimtis“. 

R.Būtautė D.Nausėdienė Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

89.  Dalyvavimas 

Tarptautiniame konkurse 

,,Bebras“. 

D.Vasauskienė D.Toldinienė Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

90.  Dalyvavimas 

nacionaliniame 

matematikos ir 

gamtamokslinio 

raštingumo konkurse. 

R.Būtautė D.Nausėdienė 

I.Poškienė 

R.Gudaitienė 

V.Liupkevičiūtė 

V.Jakubčio-

nienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

91.  Integruota geografijos – 

istorijos pamoka „Didieji 

geografiniai atradimai“. 

A.Gradickienė J.Uzelman 

K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

92.  Integruota rusų kalbos ir 

geografijos pamoka  8 kl. 

„Rusija“. 

R.Būtautė J.Uzelman 

L.Overlingienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

93.  Atvira integruota tikybos 

ir muzikos pamoka 4 

kl."Po žvaigždėjančiu 

dangum" 

A.Gradickienė E.Vainiūnaitė 

D.Bajarūnienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

94.  Integruota tikybos ir 

dailės – technologijų 

pamoka 2 kl. „Kaip galiu 

sveikinti gimusį Jėzų?“ 

R.Būtautė D.Bajarūnienė 

T.Simanaitienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

95.  Netradicinė ugdomoji 

veikla priešmokyklinio 

ugdymo grupėje: 

Šventinis rytmetis 

„Kalėdos jau čia“. 

R.Būtautė S.Valčiukienė Pr. ugd. 

grupės 

vaikai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

96.  Veiklos planavimo D.Vasauskienė MT pirmininkas Dalykų Gruodis Žmogiš-  
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mėnuo. mokytojai kieji 

ištekliai 

97.  Dalyvavimas 

Respublikinėje kalėdinių 

puokščių parodoje. 

D.Vasauskienė R.Gudaitienė Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

98.  Kompiuterinių Kalėdinių 

ir naujametinių atvirukų ir 

darbastalio 

apipavidalinimo konkurso 

„Žiemos fantazija“ 

organizavimas 

gimnazijoje. 

R.Būtautė D.Toldinienė Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 
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II PRIORITETAS: Gimnazijos kultūra 

 

Tikslas: Gimnazijos tradicijų puoselėjimas 

Uždavinys 1 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Ugdyti 

bendruomenės 

narių emocinį ir 

socialinį 

inteligentiškumą. 

Per metus: 

 Gimnazijos bendruomenė  

organizuoja gimnazijos renginius, 

atvirų durų dienas (2 kartus per 

metus), apskrituosius stalus 

(epizodiškai), tėvų susirinkimus (2 

kartus per metus). 

 Mokiniai su mokytojais organizuoja 

gimnazijos renginius ir kitas 

popamokines veiklas. 

Per metus: 

 Gimnazijos bendruomenė 

bendradarbiauja organizuodama 

gimnazijos renginius, atvirų durų dienas 

(3 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 Pas-

tabos 

1.  Gimnazijos uniformos 

dėvėjimo kontrolė. 

R.Būtautė S.Sabutytė Mokiniai 

Klasių 

vadovai 

Nuolat Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

2.  Dalyvavimas 

nacionalinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

D.Vasauskienė K.Šlepavičiūtė 

– Balčaitienė 

Klasių vadovai 

Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

3.  Dalyvavimas akcijoje 

„Sausio 13-osios 

minėjimo akcija 

Taurakiemyje“. 

D.Vasauskienė K.Šlepavičiūtė 

– Balčaitienė 

Klasių vadovai 

Samylų KC Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

4.  1 klasės mokinių rogučių 

varžybos. 

D.Vasauskienė D.Skrockienė Mokiniai Sausis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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5.  Lietuvos šimtmečio 

projektas skirtas Piliuonos 

bendruomenei „Didžiosios 

Lietuvos istorijos 

asmenybės“. 

D.Vasauskienė K.Šlepavičiūtė 

– Balčaitienė 

N.Uldinskienė 

L.Overlingienė 

Mokiniai 

Dalykų 

mokytojai 

Sausis - 

vasaris 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

6.  Smiginio varžybų 

organizavimas 

gimnazijoje. 

R.Būtautė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

 

7.  Pilietinės akcijos „Vasario 

16-osios minėjimas“ 

organizavimas. 

R.Būtautė K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

8.  Judriųjų pertraukų 

gimnazijoje 

organizavimas. 

R.Būtautė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškien 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

9.  Šimtadienio šventės 

organizavimas. 

D.Vasauskienė E.Vainiūnaitė 

 

Mokiniai Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

10.  Konkurso „Mano 

gaublys“ organizavimas 

gimnazijoje. 

R.Būtautė J.Uzelman Mokiniai Vasaris - 

kovas 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

11.  Projektas „Auginu gėlytę 

mamytei“. 

R.Būtautė N.Žitkauskienė Mokiniai Vasaris -

balandis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

12.  Gamtos pažinimo projekto 

„Aš auginu“. 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Vasaris - 

birželis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

13.  Protų mūšio Kovo 11-

osios proga organizavimas 

gimnazijoje. 

R.Būtautė 

 

K.Šlepavičiūtė - 

Balčaitienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

14.  Žemės dienos minėjimo D.Vasauskienė J.Uzelman Mokiniai Kovas Žmogiš-  
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organizavimas 

gimnazijoje. 

 

R.Gudaitienė kieji 

ištekliai 

15.  Moksleivių pavasariškų 

veiklų parodos 

organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė Ž.Pocevičienė 

J.Nėniuvienė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

16.  Kaziuko mugės 

organizavimas (ugdymas 

karjerai) „Šeimų amatų 

diena“. 

D.Vasauskienė J.Nėniuvienė 

Ž.Pocevičienė 

Mokiniai, 

klasių 

vadovai 

Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

MK lėšos 

 

17.  Pi diena. D.Vasauskienė I. Poškienė 

D.Nausėdienė 

V.Liupkevičiūtė 

Mokiniai Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

18.  Inkilų kėlimo šventė . D.Vasauskienė R.Gudaitienė Mokiniai, 

dalykų 

mokytojai 

Kovas Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

19.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 3 kl. 

Lietuvos aviacijos 

muziejuje „Ugnis – mūsų 

draugas ir priešas“. 

D.Vasauskienė D.Stankevičiūtė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

20.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 2 kl. 

Energetikos ir technikos 

muziejuje „Iliuzijos – 

mokslas, mistika ar 

tikrovė“. 

D.Vasauskienė T.Simanaitienė Mokiniai Balandis Tėvų 

lėšos 

 

21.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 4 kl. 

Lietuvos aviacijos 

muziejuje „Ugnis – mūsų 

draugas ir priešas“. 

D.Vasauskienė N.Žitkauskienė Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

22.  Akcijos „Darom 2018“ 

organizavimas. 

D.Vasauskienė Klasių vadovai Mokiniai Balandis Žmogiš-

kieji 
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ištekliai, 

MK lėšos 

 

23.  Tradicinio projekto 

„Rėdos ratu“ 

organizavimas. 

D.Vasauskienė Klasių vadovai Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

24.  Sporto šventės 

organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

L.Laurinaitienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

25.  Netradicinė pažintinė 

veikla priešmokyklinio 

ugdymo gr. Kauno 

Zoologijos sode. 

D.Vasauskienė S.Valčiukienė Pr. ugd. gr. 

vaikai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

26.  Netradicinė pažintinė 

veikla priešmokyklinio 

ugdymo gr. Bitininko 

R.Maceinos sodyboje. 

 

D.Vasauskienė S.Valčiukienė Pr. ugd. gr. 

vaikai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

27.  Paskutinio skambučio 

šventės organizavimas. 

D.Vasauskienė E.Vainiūnaitė 

J.Nėniuvienė 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

28.  Mokslo metų pabaigos 

šventė. 

D.Vasauskienė E.Vainiūnaitė 

 

Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

29.  Pažintinė išvyka 4 kl. į 

Vilnių. 

D.Vasauskienė N.Žitkauskienė Mokiniai Gegužė Tėvų 

lėšos 

 

30.  Renginio „Tau mano 

mamyte“ organizavimas. 

R.Būtautė E.Vainiūnaitė Mokiniai Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

31.  Dailės plenero 

organizavimas 

D.Vasauskienė J.Nėniuvienė Mokiniai Gegužė - 

birželis 

Žmogiš-

kieji 
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gimnazijoje. ištekliai, 

MK lėšos 

 

 

32.  Tarpklasinių tinklinio 

varžybų organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė R.Kunigiškienė Mokiniai Gegužė - 

birželis 

Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

 

33.  Pažintinės kelionės į 

Lenkiją organizavimas. 

D.Vasauskienė K. Šlepavičiūtė-

Balčaitienė 

Mokiniai Birželis Tėvų 

lėšos 

 

34.  Pažintinio – turistinio 

žygio organizavimas. 

D.Vasauskienė K. Šlepavičiūtė-

Balčaitienė 

Mokiniai Birželis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

35.  Renginio, skirto Mokslo ir 

žinių dienai, 

organizavimas 

„Vėl rugsėjis“. 

D.Vasauskienė E.Vainiūnaitė 

 

Mokiniai Rugpjūtis 

Rugsėjis 

Žmogiški

eji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

36.  Rudenėlio šventės 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

R.Būtautė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

37.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 1 kl. 

Kauno VII forte „Jaunųjų 

mokslininkų laboratorija“. 

D.Vasauskienė N.Žitkauskienė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

38.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 3 kl. 

Dubravos rezervacinėje 

apyrubėje. 

D.Vasauskienė T.Simanaitienė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

39.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 4 kl. 

Kauno VII forte „Jaunųjų 

mokslininkų laboratorija“. 

D.Vasauskienė D.Stankevičiūtė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

40.  Edukacinis užsiėmimas 

vaikų edukacijos parke 

„Curiocity“. 

D.Vasauskienė D. Skrockienė Mokiniai Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

41.  Sveikatingumo dienos D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Spalis Žmogiš-  
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organizavimas. R.Kunigiškienė 

L.Laurinaitienė 

Klasių 

vadovai 

kieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

42.  Kūrybinių darbų - 

sveikinimų paroda skirta 

mokytojo dienai. 

A.Gradickienė 

 

Ž.Pocevičienė 

J.Nėniuvienė 

E.Vainiūnaitė 

Mokiniai Spalis Žmogiški

eji 

ištekliai 

 

43.  Helovyno moliūgų 

parodos organizavimas. 

A.Gradickienė N. Uldinskienė 

 

Klasių 

vadovai 

Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

44.  Advento popietės 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

45.  Tolerancijos dienos akcija 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

46.  Kūrybinių darbų ir jų 

parodos organizavimas 

Tolerancijos dienai 

paminėti. 

R.Būtautė 

 

Klasių vadovai Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

47.  Kauno r. viktorinos 

„Laisvės keliu“ skirtos 

Lietuvos kariuomenės 

dienai minėti 

organizavimas. 

D.Vasauskienė K. Šlepavičiūtė 

– Balčaitienė 

Mokiniai 

Klasių 

vadovai 

Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

48.  Šaškių maratono 

gimnazijoje 

organizavimas. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

49.  Estafečių varžybų 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 

organizavimas 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 
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gimnazijoje. 

50.  Akcija sveikinimosi dienai 

paminėti. 

A.Gradickienė I.Graužinienė Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

51.  Adventinis rytmetys 1-4 

kl. mokiniams „Po 

žvaigždėjančiu dangum“. 

R.Būtautė E.Vainiūnaitė 

D.Bajarūnienė 

I. Graužinienė 

Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

52.  Veiksmo savaitės be 

patyčių renginiai. 

R.Būtautė 

 

Klasių vadovai Mokiniai Lapkritis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

53.  Kalėdinės šventės 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse organizavimas. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

54.  Kalėdinio krepšinio 

turnyro organizavimas 

gimnazijoje. 

D.Vasauskienė K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

rėmėjų 

lėšos 

 

55.  Netradicinė pasaulio 

pažinimo pamoka 2-3 kl. 

Lietuvos aviacijos 

muziejuje „Kalėdos tarp 

lėktuvų“. 

D.Vasauskienė D.Skrockienė 

T.Simanaitienė 

Mokiniai Gruodis Tėvų 

lėšos 

 

56.  Pažintinė išvyka 

priešmokyklinės grupės į 

Kauno lėlių teatrą. 

D.Vasauskienė S.Valčiukienė Pr. ugd. gr. 

vaikai 

Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

57.  Kalėdinių atvirukų – 

sveikinimų gaminimas. 

Parodos organizavimas. 

D.Vasauskienė J.Nėniuvienė 

Ž.Pocevičienė 

 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

58.  Kalėdinis mokyklos 

erdvių papuošimas. 

D.Vasauskienė Ž.Pocevičienė, 

J.Nėniuvienė 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

59.  Kalėdinė popietės 1-4 kl. R.Būtautė E.Vainiūnaitė Mokiniai Gruodis Žmogiš-  
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mokiniams 

organizavimas. 

D.Bajarūnienė, kieji 

ištekliai 

60.  Veiklos, skirtos 

antikorupcinei dienai 

paminėti. 

R.Būtautė Klasių vadovai 

MG 

 

Mokiniai Gruodis Žmogiš-

kieji 

ištekliai 

 

 

 

 

 

Uždavinys 2 Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai 

Atnaujinti ir įrengti 

edukacines 

aplinkas, skirtas 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių ugdymosi ir 

poilsio poreikiams 

tenkinti. 

Per metus: 

 Bus pradėti parengiamieji 

Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupių perkėlimo į 

Piliuonos gimnaziją darbai;  

 pradėtas įgyvendinti gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas. 

Per metus: 

 Bus atlikti parengiamieji Viršužiglio 

skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių 

perkėlimo į Piliuonos gimnaziją darbai;  

 Sėkmingai įgyvendintas gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas; 

Piliuonos gimnazijos erdvės pritaikytos 

moksleivių poreikiams: perkelti ir įrengti 

pradinių klasių kabinetai, pastatyta ir 

įrengta sporto salė, sudarytos sąlygos 

mokinių poilsiui ir rekreacijai. 

 

Priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas 

 

Atsakingi 

vadovai 

Atsakingi 

vykdytojai 

Socialiniai 

partneriai 

Ribinis 

atlikimo 

laikas 

Ištekliai Pas-

tabos 

1.  Knygų kampelio 

atnaujinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse pažintinės 

kompetencijos ugdymui. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

2.  Pradinių klasių kabinetų 

perkėlimas į Viršužiglio 

skyrių (rekonstrukcijos 

etapo metu) 

D.Vasauskienė V.Kerdokienė Tėvai / 

globėjai /  

rūpintojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 
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3.  5 – 8, I – IV gimn. klasių 

perkėlimas į pradinės 

mokyklos pastatą 

(rekonstrukcijos etapo 

metu) 

D.Vasauskienė V.Kerdokienė Tėvai / 

globėjai /  

rūpintojai 

Vasaris Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

4.  Dailės kampelio 

atnaujinimas 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse meninės 

kompetencijos ugdymui. 

D.Vasauskienė E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Balandis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

5.  Teatro kampelio 

įrengimas ikimokyklinio 

ugdymo grupėse 

socialinės kompetencijos 

ugdymui. 

D.Vasauskienė E.Murauskienė 

E.Ukinskienė 

Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Gegužė Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

6.  Parengiamieji Viršužiglio 

skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupių perkėlimo 

į Piliuonos gimnaziją 

darbai. 

D.Vasauskienė V.Kerdkienė Gimnazijos 

steigėjas 

Rugpjūtis Aplinkos 

lėšos 

 

7.  Ikimokyklinio ugdymo 

grupių vaikų miegamųjų 

erdvių turtinimas sapnų 

gaudyklėmis. 

D.Vasauskienė V.Juščiuvienė Tėvai / 

globėjai / 

rūpintojai 

Spalis Žmogiš-

kieji 

ištekliai, 

MK lėšos 

 

8.  Gimnazijos pastato 

rekonstrukcijos darbų 

sėkmingas vykdymas. 

D.Vasauskienė V.Kerdokienė Gimnazijos 

steigėjas 

2018 m. Steigėjo 

lėšos 

 

 


