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III.       2018  METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINAI 

 

I PRIORITETAS                     

Lyderystė.                                                       

TIKSLAS                                                                                          

Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė.  

UŽDAVINIAI  

 Kurti ir įgyvendinti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką 

gimnazijoje.   

 Skatinti įgalinančią lyderystę. 

 Gerinti pamokoa kokybę organizuojant kokybišką, įtraukų, grįstą praktine veikla ugdymo ugdymo procesą, siekiant geresnių 

mokymosi rezultatų. 

II PRIORITETAS   

Gimnazijos kultūra.  

TIKSLAS 

Gimnazijos tradicijų puoselėjimas.  



 

 

UŽDAVINIAI   

 Ugdyti bendruomenės narių emocinį ir socialinį inteligentiškumą.  

 Atnaujinti ir įrengti edukacines aplinkas, skirtas gimnazijos bendruomenės narių ugdymosi ir poilsio poreikiams tenkinti. 

 

IV.       VEIKLOS TURINYS    

 

1 tikslas. Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė.  

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Ištekliai Laukiami rezultatai  

 

1 uždavinys. Kurti ir įgyvendinti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarką 

gimnazijoje.   

1 Mokinio pasiekimų ir individualios pažangos matavimo ir 
fiksavimo modelių,  taikomų kitose ugdymo įstaigose, 
analizė.  

Sausis-
gruodis 

MG pirmininkai Žmogiškieji Skaitmeninis 
individualios pažangos 
matavimas ir fiksavimas, 
kaupiamojo vertinimo 
tvarka leis efektyviau 
organizuoti ugdymo 
procesą, skatins mokinius 
stebėti savo pažangos 
pokyčius ir siekti 
geresnių rezultatų.  
 

2 Edukadienyno pilotavimas gimnazijoje. Sausis-
gruodis 

MT pirmininkas Žmogiškieji 

3 Brandos egzaminų ir PUPO rezultatų analizė.     A.Gradickienė Žmogiškieji 

4 Kaupiamojo vertinimo tvarkos pateikimas mokytojų 
tarybai. 

Vasaris MT pirmininkas Žmogiškieji 

2 uždavinys. Skatinti įgalinančią lyderystę. 

1 Kvalifikacijos tobulinimo pagal gimnazijos prioritetus 
inicijavimas. 

Sausis- 
vasaris 

MG pirmininkai Žmogiškieji Mokytojai tobulins 
kvalifikaciją 



 

 

2 Mokytojų kompetencijų aplanko projekto tobulinimas. Kovas  MT pirmininkas Žmogiškieji seminaruose, 
nuotoliniuose 
mokymuose ir kt. dalinsis 
patirtimi ir ugdymo 
naujovėmis gimnazijoje 
ir kitose įstaigose. 
Kompetencijų portfelis 
padės įsivertinti 
stipriąsias ir tobulintinas 
sritis. 

3 Metų mokytojo rinkimų inicijavimas Gegužė MT   Žmogiškieji 

4 Mokinių aplankų analizė bei asmeninės pažangos pokyčių 
fiksavimas. 

Balandis MG pirmininkai Žmogiškieji 

5 Gerosios patirties skaidos renginys. (bendrųjų 
kompetencijų sklaidai). 
 

Balandis  MT  Žmogiškieji 

3 uždavinys. Gerinti pamokos kokybę organizuojant kokybišką, įtraukų, grįstą praktine veikla ugdymo ugdymo procesą, siekiant 

geresnių mokymosi rezultatų. 

1 Ugdomosios veiklos integracijos, edukacinės veiklos ir 
pamokų  netradicinėse aplinkose inicijavimas. 

Sausis-
gruodis 

MG pirmininkai Žmogiškieji Pasiūlyti pasirenkamųjų 
dalykų ir dalykų 
moduliai, neformaliojo 
vaikų švietimo 
programos tenkins 
mokinių poreikius.  
Gimnazijoje vyks visų 
dalykų olimpiados 
(konkursai, varžybos) 
Gabūs mokiniai dalyvaus 
rajoninėse 
(respublikinėse) 
olimpiadose ir pasieks 
gerų rezultatų. 
 

2 Dalykinių olimpiadų, konkursų organizavimo gimnazijoje 
inicijavimas. 

Sausis-
gruodis 

MG pirmininkai Žmogiškieji 

3 Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių  ir neformaliojo 
vaikų švietimo tikslingumo pasiūlos analizė. 

Gegužė  MT pirmininkas Žmogiškieji 

4 Veiklos plano sėkmingumo analizės (ataskaitos) rengimo 
savaitė. 

Lapkritis MT pirmininkas Žmogiškieji 

5 Veiklos planavimo mėnuo. Gruodis MT pirmininkas Žmogiškieji 

6 Neformaliojo vaikų švietimo, savarankiško mokymosi, 
pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų 
suderinimas. 

Rugsėjis MT pirmininkas Žmogiškieji 

 

 



 

 

V.     ĮGYVENDINTO PLANO ĮVERTINIMAS 

 Veiklos planas bus vertinamas 2018 metų lapkričio mėnesio paskutinę savaitę išanalizavus tikslo ir uždavinių įgyvendinimą ir 
įsivertinus, ar pasiekti laukiami rezultatai. 

 Veiklos plano įgyvendinimo sėkmingumo analizę atliks MT pirmininkas. 

 2019 metų gimnazijos metodinės tarybos veiklos planas bus rengiama 2018 metų gruodžio mėnesį. 
____________________________ 

         SUDERINTA  
         Direktoriaus pavaduotoja ugdymui     
   
         _________________________________  
          (Parašas) 
          _________________________________ 
         (Vardas, pavardė)  
         _________________________________________     
         (Data)  

 

PRIEDAI: 

 

1 priedas. Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo MG 2018 m. veiklos planas; 

2 priedas. Lietuvių ir užsienio kalbų MG 2018 m. veiklos planas; 

      3 priedas. Socialinių mokslų ir kūno kultūros  MG 2018 m. veiklos planas; 

4 priedas. Menų ir dorinio ugdymo MG 2018 m. veiklos planas; 

5 priedas. Tiksliųjų ir gamtos mokslų MG 2018 m. veiklos planas; 

6 priedas. Klasių vadovų  MG 2018 m. veiklos planas;   

 


