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I. BENDROJI INFORMACIJA 
 

 2019 metų veiklos planas (toliau – planas) parengtas remiantis 2018 metų gimnazijos veiklos 

plano tikslų įgyvendinimo analize, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis ir atsižvelgiant į 

bendruomenės poreikius. 

 Plane nustatyti gimnazijos 2019 metų veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai, taip pat numatytos 

priemonės jiems pasiekti, terminai, atsakingi asmenys bei laukiami rezultatai. 

 Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes bei užtikrinti švietimo prieinamumą. 

 Planą parengė 2018 m. lapkričio 12 d. direktorės įsakymu Nr. 1.3-18-182 suburta darbo grupė. 

 

II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS 
 

1. Socialinis kontekstas. 

 Piliuonos gimnazijoje 2018-2019 m.m. mokosi 250 mokinių, iš jų 41 – pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą, 12 – pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 64 – pagal pradinio ugdymo 

programą, 104 – pagal pagrindinio ugdymo programą, 29 – pagal vidurinio ugdymo programą.  

 Gimnazijoje ugdomi 55 (22 proc.) mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų ir 12 (5 proc.) 

mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Nemokamą maitinimą gauna 62 (25 proc.) mokiniai, 

mokykliniu, geltonuoju ir maršrutiniu autobusu pavežama 124 (50 proc.) mokiniai. 

 Gimnazijoje dirba 37 pedagoginiai darbuotojai (29 mokytojai, 3 ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai, 2 socialiniai pedagogai, psichologas, specialusis pedagogas – logopedas), bibliotekininkė. 

Sveikatos priežiūrą mokiniams vykdo savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialistas / dietistė. 

Vidutinis pedagogų amžius – 46 metai. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos: mokytojai – 7, vyresnieji 

mokytojai – 20, metodininkų – 5. 

 

2. Mokinių skaičiaus kaita. 

 Mokslo metai 

2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Mokinių skaičius 250 267 250 

Kaitos tendencija -5% +7% -6% 

 

3. Įgijusių pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą mokinių dalis. 

2018 m. pagrindinį išsilavinimą įgijo 16 (94%) mokinių. NEC duomenimis 2018 m. lietuvių 

kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (pagrindinės sesijos) įvertinimo balo 

vidurkis buvo - 6,94 (4 vieta tarp Kauno rajono mokyklų). Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo įvertinimo balo vidurkis – 3,50. 
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 2018 m. vidurinį išsilavinimą įgijo 22 abiturientai (100%). 

 

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

2018–2019 m.m. mokinių neformaliajam švietimui panaudota 27 nepamokinės veiklos valandų: 

1–4 klasėms: 8 val., 5–8 klasėms: 8 val., I–II gimn. kl.: 5 val., III-IV gimn. kl.: 6 val. Neformaliojo vaikų 

švietimo veikloje dirba 15 mokytojų. 78 % mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus. Mokiniai 

gali rinktis iš: 6 meninės, 4 sportinės, 2 muzikinės, 7 socialinės krypties, 3 užsienio kalbos, 3 

etnokultūros, 2 gamtamokslinių krypčių neformaliojo ugdymo veiklų. 

 

5. Mokinių lankomumo duomenys. 

Mokslo metai 
Praleistų 

pamokų skaičius 

Pateisintų 

pamokų skaičius 

Nepateisintų 

pamokų skaičius 

Nepateisintų pamokų 

skaičius, tenkantis 

vienam mokiniui 

2015–2016 19 363 12 999 5 580 27 

2016–2017 19 036 13 455 5 581 25 

2017–2018 19 707 13 974 5 733 27 

Gimnazijos lankomumo rodikliai statistiškai reikšmingai nekinta. Pateisintų pamokų 2018 

metais buvo 4 % daugiau nei 2017 m. Nežymiai (nuo 25 iki 27) padidėjo nepateisintų pamokų skaičius, 

tenkantis vienam mokiniui. 2018-2019 m.m. pradžioje įvestos naujos lankomumo stebėsenos priemonės 

(aktyvinamas klasių vadovų darbas, mažinami lankomumo ataskaitų terminai), kurios tikimasi duos 

teigiamų pokyčių. 

 

6. Gimnazijos skyriaus veikla. 

Piliuonos gimnazijos Viršužiglio skyriuje veikia 2 ikimokyklinės ugdymo grupės („Nykštukų“ ir 

„Pelėdžiukų“). 2018 m. ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo prekybos tinklo IKI organizuotame 

konkurse „Sodinčius“. Visos bendruomenės pastangomis Viršužiglio skyrius laimėjo šiltnamį. Auklėtoja 

Ernesta Murauskienė dalyvavo Tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  projekte, 

skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti, „Eilėraštis Lietuvai“ su Kauno r.  Piliuonos gimnazijos 

Viršužiglio  ikimokyklinio skyriaus „Nykštukų“ grupės ugdytiniu Gustu Grybinu. Vaiko kūryba pateko į 

elektroninę knygą, kuria buvo apdovanotas ir jis pats. Dalyvauta Respublikiniame vaikų kūrybinių darbų 

nuotraukų konkurse „Saugok Lietuvos gamtą – prikelk daiktą naujam gyvenimui“: Simono Kavaliausko 

darbelis laimėjo I vietą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo autorinių darbų grupėje, Adrijos 

Giedraitytės darbelis laimėjo III vietą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo autorinių darbų grupėje. 

Ugdymo procesas įvairinamas panaudojant išmaniąsias technologijas. Dirbant su išmaniosiomis grindimis 

vaikai plečia pažinimą, lavina įgūdžius dirbant su IT, gerina motorinius bei sensorinius įgūdžius. 
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III. PRAĖJUSIŲ (2018 m.) METŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Tikslas 1 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Mokymąsi 

paremiančios 

lyderystės 

kūrimas ir 

plėtotė 

Per 2018 metus: 

 Mokiniai turės kaupiamųjų darbų 

aplankus. 

 

 Mokytojams sudarytos sąlygos 

asmeninėms ir profesinėms 

kompetencijoms tobulinti;  

 

 

 

 

 

 

 

 Metodinėse grupėse, metodinėje 

taryboje, mokytojų taryboje pedagogai 

pristatys kvalifikacijos metu įgytas 

žinias ir patirtį; organizuos gerosios 

patirties sklaidos renginį. 

 

 Bus organizuojami „Metų mokytojo“ 

rinkimai. 

 

 

 

 Taikomos mokinių skatinimo – 

drausminimo priemonės bus 

veiksmingos ir efektyvios. 

Per 2018 metus: 

 50 proc. dalykų mokytojų naudoja 

kaupiamųjų darbų aplankus mokinių 

pasiekimų ir pažangos analizei. 

 Mokytojai dalyvavo EDUKA dienyno 

mokymuose, tobulino mokinių 

specialiųjų gebėjimo ir poreikio 

atpažinimo, pagalbos mokantis 

teikimo bei mokinių motyvavimo 

kompetencijas edukacinėje 

programoje, tobulino mokymo(si) 

proceso valdymo kompetenciją 

seminare „Auklėjimas be dramų. 

Kaip kalbėti, kad vaikas išgirstų“. 

 Metodinėse grupėse kartą per mėnesį 

pedagogai dalinosi patirtimi ir 

žiniomis. Gerosios patirties sklaidos 

renginys organizuotas 2018-04-09, 

kuriame pranešimus skaitė 6 

mokytojai. 

 „Metų mokytojo“ rinkimuose aktyviai 

dalyvavo visa Piliuonos gimnazijos 

bendruomenė, metų mokytoja išrinkta 

rusų kalbos mokytoja Leokadija 

Overlingienė. 

 Mokinių skatinimo – drausminimo 

priemonės buvo pakoreguotos 

(atnaujintos mokinių kortelės, vykdyti 

mokinių instruktažai, vyko mokinių 

sambūriai, skatinimo kelionė į pajūrį). 
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Tikslas 2 Lauktas rezultatas Realiai pasiektas rezultatas 

Gimnazijos 

tradicijų 

puoselėjimas 

Per 2018 metus: 

 Gimnazijos bendruomenė  

organizuos gimnazijos renginius, 

atvirų durų dienas (2 kartus per 

metus), apskrituosius stalus 

(epizodiškai), tėvų susirinkimus (2 

kartus per metus). 

 

 

 

 Mokiniai su mokytojais organizuos 

gimnazijos renginius ir kitas 

popamokines veiklas. 

 

 Pradėtas įgyvendinti gimnazijos 

pastato rekonstrukcijos projektas. 

Per 2018 metus: 

 Gimnazijoje įvyko du visuotiniai 

tėvų susirinkimai (2018-09-27, 

2018-12-05), atvirų durų diena 

(2018-04-30), apskirtųjų stalų 

diskusijos nebuvo organizuotos 

dėl pasikeitusio mokinių 

savivaldos kuratoriaus, kuris 2018 

metais kėlė grupės formavimo 

tikslus. 

 Gimnazijoje buvo organizuoti 

tradiciniai renginiai, kuriuose 

dalyvavo 95 proc. mokinių ir 80 

proc. mokytojų. 

 Sėkmingai įgyvendinamas 

gimnazijos pastato 

rekonstrukcijos projektas; 

Piliuonos gimnazijos erdvės 

pritaikomos moksleivių 

poreikiams: perkelti ir 

įrenginėjami pradinių klasių ir 

dalykų kabinetai,  gerinamos 

sąlygos mokinių poilsiui ir 

rekreacijai. 
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IV. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 

 Gimnazijos mokytojai nuolat tobulina ir kelia 

savo kvalifikaciją. 

 Ugdymo turinio ir pasiekimų 

skaitmenizavimas (VIP). 

 Glaudus mokytojų bendravimas ir 

bendradarbiavimas. 

 Dalijimasis gerąja patirtimi (pagalba 

pradėjusiems dirbti mokytojams). 

 Nuolatinis skatinimas lyderystei ir 

bendradarbiavimui tarp mokinių, vykdant 

įvairius dalykinius, tarpdalykinius projektus. 

 Mokinių drausminimo ir skatinimo programos 

įgyvendinimas. 

 Moksleivių, turinčių menką mokymosi 

motyvaciją, įtraukimas į ugdymo procesą. 

Galimybės Grėsmės 

 Mokinių mokymosi motyvacijos  ir 

atsakomybės už savo pasiekimus stiprinimas 

(mokiniai neformalaus ugdymo veiklas, 

siekdami tobulinti savo mokymosi 

kompetencijas). 

 Edukacinių aplinkų panaudojimas 

netradicinėms pamokoms, siekiant moksleivius 

sudominti tam tikromis dalykinėmis 

kompetencijomis. 

 Partnerytės ryšių plėtimas bei 

bendradarbiavimas su įvairiomis valstybinėmis 

ir nevyriausybinėmis organizacijomis. 

 Gimnazijos mokinių skaičiaus mažėjimas dėl 

emigracijos. 

 Konkurencija su KTU inžinieriniu licėjumi. 

 Specialiųjų poreikių moksleivių didėjimas. 
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V. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 

 

 Išskirtos stipriosios mokyklos veiklos 

pusės 

Išskirtos tobulintinos veiklos sritys 

Platusis veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

4.8  Nuolatinis profesinis tobulėjimas.  

2.1 Ugdymo(-si) tikslai.  

2.5 Ugdymo(-si) organizavimas. 

 

3.4 Mokymasis ne mokykloje. 

3.2 Pastatas ir jo aplinka. 

4.3 Mokyklos savivalda. 

Giluminis veiklos 

kokybės 

įsivertinimas 

 

Rodiklis 3.4 Mokymasis ne mokykloje: 

 Gimnazija turi didelį sodą, po 

renovacijos atnaujintas kiemas.  

 Gimnazija įsikūrusi vaizdingoje 

vietovėje, kur yra galimybė organizuoti 

netradicines pamokas vietinėse 

įstaigose, gamtos apsuptyje (dalis 

pamokų vedamos parduotuvėje, 

bibliotekoje, Piliuonos apylinkėse. 

 Mokytojai ir mokiniai aplinkos keitimą 

vertina teigiamai, kaip galimybę 

praplėsti žinias, įgyti praktikos, pakelti 

motyvaciją.  

 

Rodiklis 3.4 Mokymasis ne mokykloje: 

 Trūksta laisvalaikio erdvių, 

laboratorijos. 

 Per mažai pamokų vyksta 

muziejuose, išvykose.  

 Mokytojai retai dalinasi patirtimi 

apie pamokas, vedamas kitoje 

aplinkoje. 
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VI. 2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetai: 

 Lyderystė 

 Mokymosi pasiekimų gerinimas 

 

Tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas - asmeninės ir mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti gimnazijos bendruomenės emocines kompetencijas. 

2. Skatinti įgalinančią lyderystę, paremtą asmenine atsakomybe. 

3. Įrengti edukacines ir poilsio aplinkas gimnazijoje, skatinančias bendruomenės narių aktyvią 

veiklą. 

 

2. Tikslas - efektyvus ir sėkmės pojūtį teikiantis mokymas(-is). 

Uždaviniai: 

1. Gerinti pamokų lankomumą. 

2. Siekti geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. 

3. Sukurti nuoseklią mokinių pasiekimų ir individualios pažangos matavimo ir fiksavimo 

gimnazijoje tvarką. 

 

 



VII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi Laikas Laukiamas rezultatas 

1. Tikslas - asmeninės ir mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas. 

1.1. Uždavinys - plėtoti gimnazijos bendruomenės emocines kompetencijas.  

1.1.1. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės 

grupės (VEIK) veiklos organizavimas. 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Sausis–birželis 
2019 m. 

VEIK grupė organizuojama su 5 kl. mokiniais, 

pravesti visi 33 užsiėmimai. 10 mokinių pagerins 

socialinius - emocinius įgūdžius. 

1.1.2. Dalyvavimas draugiškoje „Dramblio“ 

olimpiadoje ugdant mokinių socialines – 

emocines kompetencijas. 

Pradinių klasių MG Gegužė 
2019 m. 

64 pradinių klasių mokiniai pagerins klausymo ir 

savo emocijų valdymo įgūdžius. 

1.1.3. 1 ir 5 klasių mokinių adaptacijos 

gimnazijoje tyrimo organizavimas, 

išvadų ir rekomendacijų pateikimas 

gimnazijos bendruomenei. 

A.Gradickienė Spalis 
2019 m. 

Tyrimo imtį sudarys 100 proc. 1 ir 5 klasių 

mokinių. Remiantis tyrimo išvadomis ir 

rekomendacijomis bus pasirinktos priemonės 

gerinti mokinių savijautai mokykloje. 

1.1.4. 1 – IV klasių santykių, saugumo, patyčių 

masto, mikroklimato tyrimų 

organizavimas, išvadų ir rekomendacijų 

pateikimas gimnazijos bendruomenei. 

A.Gradickienė Gruodis 
Kovas 

2019 m. 

Tyrimai organizuojami 12 klasių komplektų, 

įtraukti 12 klasių vadovų. Remiantis tyrimų 

išvadomis bus pasirinktos papildomos priemonės 

smurto ir patyčių prevencijai vykdyti ir 

mikroklimatui gerinti. 

1.1.5. Tradicinių gimnazijos renginių 

organizavimas. 

Klasių vadovai Sausis–gruodis 
2019 m. 

98 proc. gimnazijos mokinių dalyvaus nors 

viename gimnazijos organizuojamame renginyje, 

pagerės mokinių emocinio intelekto: savimonės, 

tarpusavio santykių, savitvardos kompetencijos.  
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1.2. Uždavinys – skatinti įgalinančią lyderystę, paremtą asmenine atsakomybe. 
 

1.2.1. Pasitarimų metodinėse grupėse dėl 

pedagoginės veiklos planavimo 

organizavimas. Susitarimų dėl veiklos 

planavimo priėmimas metodinėje 

taryboje. 

A.Gradickienė 

R.Būtautė 

V.Liupkevičiūtė 

MG pirmininkai 

Gegužė–rugsėjis 
2019 m. 

2019–2020 m.m. ugdomoji veikla bus 

planuojama atsižvelgiant į susitarimus.  

1.2.2.  Seminaro mokytojams apie asmeninės 

lyderystės galią ir svarbą ugdymui ir 

asmenybei organizavimas. 

D.Vasauskienė Gegužė 
2019 m. 

Seminare dalyvaus 80 proc. mokytojų, kurie 

patobulins profesines ir asmenines 

kompetencijas.  

1.2.3. Kolegų pamokų stebėsena, siekiant 

išmokti įvairesnių individualios mokinių 

pažangos stebėjimo būdų ir formų. 

A.Gradickienė 

R.Būtautė 

Dalykų mokytojai 

Sausis–gruodis 
2019 m. 

50 proc. mokytojų stebės nors vieną kolegos 

pamoką, stebėtos pamokos aptartos, 80 proc. 

mokytojų įvardins, kad išmoko nors vieną naują 

individualios mokinių pažangos stebėjimo būdų 

ir formų. 

1.2.4. Savalaikis ir atsakingas informavimas 

apie būsimojo mėnesio planuojamas 

veiklas, įtrauktinas į gimnazijos veiklos 

planą. 

R.Būtautė Sausis–gruodis 
2019 m. 

95 proc. mokytojų atsakingai planuos 

pedagoginę veiklą ir pagal susitarimus informuos 

apie planuojamas veiklas ateinančiam mėnesiui. 

1.2.5. PUPP, NMPP, VBE, MBE rezultatų jų 

dermės su mokinių metiniais 

įvertinimais analizė. 

A.Gradickienė 

R.Būtautė 

MG pirmininkai 

Gegužė–rugpjūtis 
2019 m. 

60 proc. dalykų mokytojų, atsižvelgdami į 

apibendrinamųjų įvertinimų rezultatus, koreguos 

ilgalaikius planus.  

1.2.6. Gimnazijos veiklos ataskaitų, 

ugdomosios veiklos planavimo 

J.Jurkėnaitė 

T.Kudinovas 

Sausis–gruodis 
2019 m. 

80 proc. tinklapio vartotojų gimnazijos 

tinklapyje ras reikiamą informaciją, kuri bus 
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dokumentų skelbimas gimnazijos 

tinklalapyje. 

A.Gradickienė 

R.Būtautė 

atnaujinama iki kiekvieną mėnesį (iki einamojo 

mėnesio 5 dienos). 

1.2.7. „Metų mokytojo“ ir „Metų mokinio“ 

rinkimai (internetinės apklausos būdu). 

A.Gradickienė 

MG pirmininkai 

 

Gegužė–birželis 
2019 m. 

Bus paskatinti mokytojai ir mokiniai, 2018–2019 

m.m. ėmęsi iniciatyvos, pasiekę aukštesnių 

veiklos rezultatų. 

1.2.8. Tradicinio „Gerosios patirties“ renginio 

organizavimas. 

MG pirmininkai Balandis 
2019 m. 

Renginyje dalyvaus 85 proc. mokytojų. 6-10 

mokytojų pasidalins patirtimi, taikomais darbo 

metodais, sėkmės istorijomis. 

1.2.9. Mokytojų veiklos įsivertinimo (susieto 

su mokinių pažanga ir vertinimu) 

organizavimas. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Gruodis 
2019 m. 

100 proc. mokytojų įsivertins savo 2019 metų 

veiklą, gebės analizuoti, nusimatyti prioritetus 

2020 m. 

1.2.10. Mokinių skatinimo kelionės 

organizavimas. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

Birželis 

2019 m. 

45 mokiniai bus paskatinti už gimnazijos vardo 

garsinimą, aktyvią veiklą ir asmenines pastangas 

siekiant geresnių rezultatų.  

1.2.11. Klasės vadovų motyvavimas – 

paskatinimas trimestro pabaigoje. 

D.Vasauskienė Kovas 

Birželis 

Gruodis 

2019 m. 

6-7 klasės vadovai bus paskatinti direktorės 

vardo padėkomis už kūrybišką darbą su klase. 

Pagerėjęs klasės vadovų ir auklėtinių tarpusavio 

santykis, empatija.  

1.2.12. Tėvų švietimui skirtų renginių, 

visuotinių tėvų susirinkimų, klasių 

susirinkimų, atvirų durų dienų, 

kūrybinių tėvų – vaikų užsiėmimų 

organizavimas gimnazijoje. 

 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Klasių vadovai 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Pagerės gimnazijos ir tėvų bendradarbiavimas, į 

visuotinius tėvų susirinkimus ateis 5 proc. 

daugiau tėvų. Klasių susirinkimuose dalyvaus ne 

mažiau 60 proc. tėvų. Bus organizuoti ne mažiau 

kaip 4 renginiai. 
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1.2.13. Mokinių savivaldos stiprinimas. 

Susitikimų, vakaronių, apskrito stalo 

diskusijų organizavimas. 

V.Mikšaitė Sausis–gruodis 

2019 m. 

Mokinių savivalda inicijuos ir organizuos 2–3 

renginius / veiklas per metus. 

1.2.14. Tėvų savivaldos inicijavimas ir 

palaikymas. 

 

D.Vasauskienė 

A.Gradickienė 

V.Mikšaitė 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Per metus gimnazijos tėvai praves 5-8 pamokas. 

Pateiks 3-4 siūlymus dėl gimnazijos veiklos 

tobulinimo. Tėvų komitetas organizuos 1-3 

susirinkimus per metus. 

 

1.3. Uždavinys - įrengti edukacines ir poilsio aplinkas gimnazijoje, skatinančias bendruomenės narių aktyvią veiklą. 

1.3.1. Mokomųjų dalykų kabinetų įrengimas 

renovuotose gimnazijos patalpose,  

aprūpinant juos IT, mokykliniais baldais 

ir kitomis reikalingomis priemonėmis. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

Dalykų mokytojai 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

7 kabinetuose įrengtos išmaniosios lentos, 10 

kabinetų pastatytos multimedijos, visi kabinetai 

aprūpinti naujais mokykliniais baldais. 

1.3.2. Gimnazijos valgyklos, kurioje būtų 

gaminamas kokybiškas ir sveikas 

maistas, įrengimas. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

 

Sausis–kovas 

2019 m. 

Valgykloje pastatyta nauja maisto ruošimo 

įranga, valgykla aprūpinta naujais baldais.  

 

1.3.3. 

 

I aukšto holo, skirto pradinių klasių 

mokinių poilsiui, įrengimas. Jo 

pritaikymas vesti renginiams. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

 

Sausis–kovas 

2019 m. 

I aukšto hole įrengti amfiteatriniai laiptai, 

„korys“, sėdimos vietos. 

1.3.4. I aukšto holo, skirto vyresniųjų klasių 

mokinių poilsiui, įrengimas. Jo 

pritaikymas edukacijoms ir kūrybinių 

darbų eksponavimui. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

 

Sausis–balandis 

2019 m. 

I aukšto hole pastatytas televizorius, kuriame 

rodomos edukacinio turinio programos, teikiama 

informacija moksleiviams. Įrengtos 2 

kompiuterizuotos darbo vietos mokiniams. 

Įrengtos kūrybinių darbų eksponavimo sistemos.  
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1.3.5. Viršužiglio skyriaus ikimokyklinio 

ugdymo grupių ugdymo ir poilsio 

aplinkų atnaujinimas. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

V.Juščiuvienė 

E.Murauskienė 

Birželis–rugpjūtis 

2019 m. 

Atlikti kosmetiniai remontai „Nykštukų“ ir 

„Pelėdžiukų“ grupėse, jų miegamuosiuose. 50 

proc. tėvų dalyvavo tvarkant lauko aplinkas, 

atliekant lauko žaidimo aikštelės remonto 

darbus. 

1.3.6. Gimnazijos pastato rekonstrukcijos 

darbų vykdymas. 

D.Vasauskienė 

V.Kerdokienė 

 

Sausis–kovas 

2019 m. 

Atidaryta gimnazijos ir bendruomenės jungtinė 

biblioteka, laisvalaikio salė. Įrengtas 

informacinių technologijų kabinetas, aprūpintas 

naujomis kompiuterizuotomis darbo vietomis, 

maisto ruošimo ir medžio darbų gaminimo 

įranga. Įrengta ir atidaryta gimnazijos sporto 

salė.  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi Laikas Laukiamas rezultatas 

2. Tikslas - efektyvus ir sėkmės pojūtį teikiantis mokymas(-is). 

2.1. Uždavinys - Gerinti pamokų lankomumą. 

2.1.1. Mokinių, turinčių lankomumo ir 

mokymosi problemų, stebėjimas, 

sisteminga pokyčių analizė, problemų 

sprendimo būdų paieška. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Klasių vadovai 

VGK nariai 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Bendradarbiaujant VGK, klasės vadovui, 

mokiniui ir jo šeimai, 10-12 mokinių bus 

sudaryti pagalbos planai.  Įvyks 10-15 

prevencinių administracijos ir mokinių 

susitikimų dėl lankomumo problemų sprendimo. 

Nepateisintų pamokų skaičius sumažės 3 proc. 

90 proc. klasės vadovų laiku pateiks kassavaitinę 

klasės lankomumo ataskaitą. 60 proc. klasės 
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vadovų aktyviai bendradarbiaus su mokiniais ir 

jų šeimomis dėl lankomumo problemų 

sprendimo galimybių. 

2.1.2. Vaizdo stebėjimo sistemos, 

užtikrinančios mokinių saugumą 

gimnazijoje ir mokinių judėjimą 

gimnazijos erdvėse, įrengimas. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

T.Kudinovas 

Sausis–kovas 

2019 m. 

Vaizdo stebėjimo sistema įrengta iki kovo 29 d. 

Administracijai įrengtas papildomas stebėjimo ir 

vaizdo įrašymo modulis. Organizuoti vaizdo 

stebėjimo (laiko, kamerų, įrašų valdymo) 

mokymai administracijai. 80 proc. mokinių 

gimnazijoje jaučiasi saugūs. 

2.2. Uždavinys - siekti geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. 

2.2.1. Profesinių dialogų dėl pamokos 

mokomosios medžiagos diferencijavimo 

organizavimas. 

V.Liupkevičiūtė 

MG pirmininkai 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Metodinės grupės kartą per trimestrą aptars 

mokomosios medžiagos diferencijavimo ir 

individualizavimo galimybes pamokoje. 

Pasidalins patirtimi, kaip fiksuoti individualią 

mokinių pažangą. 

2.2.2. I, II, III trimestrų mokinių mokymosi 

pasiekimų analizė. 

Dalykų mokytojai Kovas, birželis, 

lapkritis 

2019 m. 

Gimnazijos pažangumo procentas mokslo metų 

pabaigoje pagerėjęs 0,5 proc.  

40 proc. dalykų mokytojų atsižvelgdami į 

mokinių trimestrų rezultatus koreguos 

mokomųjų dalykų ilgalaikius planus. 

2.2.3. Ugdymo proceso ne klasėje, išbandant 

įvairias ugdymosi aplinkas, 

organizavimas (pagal atskirą planą). 

Dalykų mokytojai Sausis–gruodis 

2019 m. 

Kiekvienas mokytojas praves nors 1 pamoką per 

mokslo metus už klasės ribų. Metodinėse 

grupėse kartą per pusmetį analizuotas ir aptartas 

mokinių mokymosi už mokyklos ribų poveikis, 
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priimti sprendimai dėl naujų galimybių. 

2.2.4. Projektinės – tiriamosios veiklos 

organizavimas. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

A.Gradickienė 

Pradinių klasių 

mokytojos 

J.Uzelman 

V.Liupkevičiūtė 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Parengti ir įgyvendinti socializacijos, prevencijos 

projektai. 1-4, 5-8 klasių mokytojai organizuoja 

tiriamuosius gamtamokslinius projektus, 

panaudodami priemones, gautas iš projekto 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų 

mokslų priemonėmis“. 

2.2.5. Akcijų, talkų, varžybų, parodų ir kitų 

renginių, ugdančių kultūrinę brandą, 

pilietiškumą, socialinius įgūdžius, 

saviraišką (pagal gimnazijos mėnesio 

veiklos planus) organizavimas. 

D.Vasauskienė 

R.Būtautė 

Dalykų mokytojai 

Sausis–gruodis 

2019 m. 

Gimnazijoje vykstantys renginiai orientuoti į 

įvairias kompetencijas. 85 proc. mokinių 

dalyvauja gimnazijos veiklose. 

2.3. Uždavinys - sukurti nuoseklią mokinių pasiekimų ir individualios pažangos matavimo ir fiksavimo gimnazijoje tvarką. 

2.3.1. Mokinio individualios pažangos 

matavimo tvarkos, orientuotos į 

bendrųjų kompetencijų ugdymą, 

sukūrimas. 

T.Simnaitienė 

V.Liupkevičiūtė 

Sausis–birželis 

2019 m. 

Mokinio individualios pažangos matavimo 

tvarka bus parengta iki 2019 m. birželio 1 d. 

2.3.2. Mokinio individualios pažangos 

stebėjimo formų pildymas, mokinių 

darbų segtuvų,  kaip individualios 

mokinio pažangos fiksavimo  matavimo 

priemonės, naudojimas. 

Dalykų mokytojai Sausis–gruodis 

2019 m. 

90 proc. dalykų mokytojų pildo mokinio 

individualios pažangos stebėjimo formas. 

85 proc. dalykų mokytojų naudoja mokinių 

darbų segtuvus, kaip individualios mokinio 

pažangos fiksavimo matavimo priemonę. 
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2.3.3. Skaitmeninio VIP modelio įdiegimas, 

naudojant Eduka dienyno klausimynus. 

MG nariai Sausis–birželis 

2019 m. 

Visos  pradinių klasių mokytojos išbandys Eduka 

dienyno klausimynus. 

 

 



GIMNAZIJOS KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ, EDUKACINIŲ IR KITŲ RENGINIŲ PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo, 
vykdytojas 

Vykdymo terminas 

Renginiai: 
1.  Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ R.Vilčinskas Sausio mėn. 
2.  Trys karaliai. Atsisveikinimas su eglute V.Juščiuvienė 

E.Ukinskienė 
E.Murauskienė 

Sausio mėn. 

3.  Senelių sveikinimas senelių dienos proga V.Juščiuvienė Sausio mėn. 

4.  Stendų, skirtų Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai 
dienai paminėti, ruošimas ir eksponavimas 

R.Vilčinskas Vasario mėn. 
Kovo mėn. 

5.  Užgavėnių šventė 
(Priešmokyklinės ugd. gr. vaikai) 

S.Valčiukienė Vasario mėn. 

6.  Šimtadienio šventė V.Mikšaitė 
J.Nėniuvienė 

Vasario mėn. 

7.  Protų mūšis „Kartu mes – Lietuva“, skirtas 
valstybės šventei – Vasario 16 d. paminėti 
(5 – IV g. mokiniai) 

R.Vilčinskas Vasario mėn. 

8.  Vasario 16-oji šventinis rytmetys 
 

V.Juščiuvienė 
E.Ukinskienė 

E.Murauskienė 

Vasario mėn. 

9.  Rytmetys „Paukšteliai sugrįžta“ 
(Priešmokyklinės ugd. gr. vaikai) 

S.Valčiukienė Kovo mėn. 

10.  Žemės dienos renginiai 
(1-IV g. mokiniai) 

J.Uzelman, 
V.Jakubčionienė, 

E.Petrošienė 

Kovo mėn. 

11.  Renginys „Skaitmeninio Lietuvos istorijos 
muziejaus diena gimnazijoje“, skirtas Kovo 11-
ajai paminėti (5 – IV g. mokiniai) 

R.Vilčinskas Kovo mėn. 

12.  Kaziuko mugė Ž.Pocevičienė 
J.Nėniuvienė 
V.Juščiuvienė 
E.Ukinskienė 

E.Murauskienė 

Kovo mėn. 

13.  Pavasario šventė Klasių vadovai Kovo mėn. 
14.  „Be patyčių“ renginiai Klasių vadovai 

A.Gradickienė 
Kovo mėn. 

15.  Užgavėnės V.Juščiuvienė 
E.Ukinskienė 

E.Murauskienė 

Kovo mėn. 

16.  Akcija „Darom“ Klasių vadovai Balandžio mėn. 
17.  Profesijų diena Klasių vadovai Balandžio mėn. 
18.  Partizanų atminties vietų Piliuonos apylinkėse  

tvarkymas (5-6 kl. mokiniai) 
R.Vilčinskas Balandžio – gegužės 

mėn. 
19.  Paskutinio skambučio šventė V.Mikšaitė 

J.Nėniuvienė 
Gegužės mėn. 

20.  Renginys "Kartu su šeima" D.Skrockienė 
E.Vainiūnaitė 
S.Valčiukienė 

Gegužės mėn. 

21.  Renginys „Rėdos ratu“ A.Gradickienė 
Klasių vadovai 

Gegužės mėn. 

22.  Mamos dienos paminėjimas  E.Murauskienė Gegužės mėn. 
23.  Patriotinis šaulių ir jaunimo žygis Prienų r. R.Vilčinskas Gegužės mėn. 
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(8 – IV g. mokiniai) 
24.  Pleneras „Pavasaris Piliuonoje“ 

(5 – IV g. klasių mokiniai) 
J.Nėniuvienė Gegužės – birželio mėn. 

25.  Mokslo metų pabaigos šventė 
 

1-4 klasių vadovai 
E.Vainiūnaitė 

Birželio mėn. 

26.  Rugsėjo 1-osios šventė E.Vainiūnaitė 
D.Stankevičiūtė 

V.Mikšaitė 

Rugsėjo mėn. 

27.  Pleneras „Vasara baigėsi – ruduo jau čia“ 
(5 – IV g. klasių mokiniai) 

J.Nėniuvienė Rugsėjo - spalio mėn. 

28.  Mokytojo dienos renginys E.Vainiūnaitė 
V.Mikšaitė 

Spalio mėn. 

29.  Gyvūnijos dienos paminėjimas E.Ukinskienė Spalio mėn. 

30.  Helovyno moliūgų paroda N.Uldinskienė 
J.Jurkėnaitė 

Klasių vadovai 

Spalio mėn. 

31.  Helovyno naktis mokykloje (6 klasės 
mokiniams) 

S.Sabutytė-
Ratautienė 

Spalio mėn. 

32.  Sveikatingumo diena 
 

K.Brazaitienė 
R.Kunigiškienė 
L.Laurinaitienė 

Spalio mėn. 

33.  Tolerancijos diena R.Būtautė 
Klasių vadovai 

Lapkričio mėn. 

34.  Kalėdiniai renginiai E.Vainiūnaitė 
V.Mikšaitė 

Gruodžio mėn. 

35.  Adventinė akcija: „Gerumas mus vienija“ 
 

D.Bajarūnienė 
I.Graužinienė 

Gruodžio mėn. 

MG savaitės, metodiniai renginiai: 
1.  Projektas ,,Šiuolaikinio lietuvio portretas" D.Leliūnienė Sausio mėn. 
2.  Projektas: “Juda piršteliai – bunda žodeliai“  V.Juščiuvienė 

E.Ukinskienė 
E.Murauskienė 

Sausio mėn. 

3.  Projektas „Auginu gėlytę mamytei“ N.Žitkauskienė 
 

Vasario – balandžio 
mėn. 

4.  Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinė savaitė I.Poškienė 
MG nariai 

Kovo mėn. 

5.  Socialinių mokslų ir kūno kultūros metodinė 
savaitė 

J.Uzelman  
MG nariai 

Balandžio mėn. 

6.  Respublikinio kūrybinio konkurso „Velykinis 
atvirukas“ organizavimas 

V.Juščiuvienė 
E.Murauskienė 
E.Ukinskienė 

Balandžio mėn. 

7.  Ikimokyklinio ugdymo metodinė savaitė V.Juščiuvienė 
MG nariai 

Balandžio mėn. 

8.  Velykinių atvirukų, užrašytų anglų/prancūzų 
kalbomis, paroda 

J.Jurkėnaitė 
K.Kerdokaitė 

Balandžio mėn. 

9.  Pradinių klasių metodinė savaitė D.Stankevičiūtė 
MG nariai 

Gegužės mėn. 13 -17 d. 

10.  Asmeninių kūrybinių projektų  R.Būtautė 
A.Gradickienė 

Dalykų mokytojai 

Birželio mėn. 

11.  Pranešimas mokytojams “Pagrindiniai 
fotografavimo telefonu principai” 

J.Jurkėnaitė Birželio mėn. 
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12.  Klasių vadovų MG pirmininko rinkimai Klasių vadovai 
 

Rugpjūčio mėn. 

13.  Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų metodinė 
savaitė 

K.Kerdokaitė 
MG nariai 

Rugsėjo mėn. 

14.  Menų ir dorinio ugdymo metodinė savaitė J.Nėniuvienė 
MG nariai 

Rugsėjo mėn. 16 – 20 d. 

15.  Kalėdinis mokyklos erdvių papuošimas Ž.Pocevičienė 
J.Nėniuvienė 

Gruodžio mėn. 

Sporto renginiai: 
1.  Tarpklasinės keturkovės varžybos (5-7kl.) R.Kunigiškienė Balandžio mėn. 
2.  Estafečių varžybos (1-4 kl.) R.Kunigiškienė Gegužės mėn. 
3.  Sveikatingumo žygis (5-II g. kl.) R.Kunigiškienė Birželio mėn. 
4.     
Edukaciniai renginiai ir išvykos, ugdymo procesas kitose ugdymosi aplinkose 
1.  Išvyka į parduotuvę „Taurakiemis“. 

(Priešmokyklinės ugd. gr. vaikai) 
S.Valčiukienė Sausio mėn. 

2.  Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje, 
Salomėjos Nėries muziejuje ,,Eglė žalčių 
karalienė“ (5 klasės mokiniai) 

D.Bubelienė Sausio mėn. 

3.  Akcija „Žiemojančių paukščių stebėjimas“ 
(6-7 klasės mokiniai) 

J.Uzelman 
E.Petrošienė 

Sausio mėn. 

4.  „Gyvybės medis: ir žemė, ir dangus“ M. 
Žilinsko dailės galerijoje (pagal kultūros pasą) 
(3 klasės mokiniai) 

T.Simanaitienė Vasario mėn. 

5.  Išvyka į muziejų 
(Priešmokyklinės ugd. gr. vaikai) 

S.Valčiukienė Vasario mėn. 

6.  Edukacinė pamoka IX forte „Kalti be kaltės“ 
(III klasės mokiniai) 

V.Mikšaitė Vasario mėn. 

7.  Debesų pasaka (kultūros pasas) 
(4 klasės mokiniai) 

D.Stankevičiūtė Vasario mėn. 

8.  Išvyka į VII fortą – laboratoriją 
(2 klasės mokiniai) 

D.Skrockienė Vasario mėn. 

9.  Fotosintezė. Kauno tvirtovės VII fortas 
(3 klasės mokiniai) 

T.Simanaitienė Kovo mėn. 

10.   Knygos istorija išmaniai (kultūros pasas) 
(2 klasės mokiniai) 

D.Skrockienė Kovo mėn. 

11.  Kelionė į Egiptą (4 klasės mokiniai) D.Stankevičiūtė Kovo mėn. 
12.  Edukacinė pažintinė programa „Interaktyvus 

muzikos, dailės ir šokio menas mieste 
smalsiems vaikams“ „CurioCity“ Kaunas 
(kultūros pasas)  (1 klasės mokiniai) 

N.Žitkauskienė Kovo mėn. 

13.  Matematinė ekskursija po parduotuvę. Skyriaus 
„Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis“ 
apibendrinimas 
(5 klasės mokiniai) 

D.Kuizinas Kovo mėn. 

14.  Pamoka medelyne arba miške  
„Pavasario požymiai gamtoje“ 
(3 klasės mokiniai) 

T.Simanaitienė Balandžio mėn. 

15.  Rytmetys „Riedėkit margučiai“- veikla 
netradicinėje erdvėje. 
(Priešmokyklinės ugd. gr. vaikai) 

S.Valčiukienė Balandžio mėn. 

16.  Edukacinė pamoka netradicinėje aplinkoje 
„Pinigų muziejuje ir Vilniaus senamiestyje 

L.Overlingienė 
I.Poškienė 

Balandžio mėn. 
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tema: „Rusų kultūros palikimas Vilniuje“. 
(8-II klasės mokiniai) 

17.  Mainai ir pinigai – Pinigų muziejus 
Vilnius 
(8-9 klasės mokiniai) 

I.Poškienė Balandžio mėn. 

18.  Ugdymas karjerai: Girionių kolegija 
(2 klasės mokiniai) 

D.Skrockienė Balandžio mėn. 

19.  Jaunojo piliečio pamoka 
(4 klasės mokiniai) 

D.Stankevičiūtė Balandžio mėn. 

20.   Rumšiškių liaudies buities muziejus 
(2 klasės mokiniai) 

D.Skrockienė Gegužės mėn. 

21.  Pažintinė - edukacinė ekskursija po Lietuvą 
(1-4 kasių mokiniai) 

N.Žitkauskienė Gegužės mėn. 

22.  Edukacinė programa Kauno botanikos sode 
(I – III g. klasės mokiniai) 

J.Uzelman 
V.Jakubčionienė 

E.Petrošienė 

Birželio mėn. 

23.  Biologijos - chemijos edukacinė programa 
botanikos sode 
(6-9 klasės mokiniai) 

E.Petrošienė 
V.Jakubčionienė 

Birželio mėn. 

24.  Edukacinė kelionė į Druskininkus. 
 

L.Overlingienė Birželio mėn. 

25.  LSMU Anatomijos muziejus 
(6-9 klasės mokiniai) 

E.Petrošienė Birželio mėn. 

26.  Pamoka bibliotekoje  
„Susipažinimas su biblioteka“ 
(1 klasės mokiniai) 

D.Stankevičiūtė Rugsėjo mėn. 

27.  Trakų pilies istorija 
Edukacija „Šokolado gamyba ir degustacija“ 
(3-4 klasės mokiniai) 

D.Skrockienė 
T.Simanaitienė 

Spalio mėn. 

28.  Aš mėgstu skaityti. Pamoka bibliotekoje 
(2 klasės mokiniai) 

N.Žitkauskienė Spalio mėn. 

29.  „Jaunojo piliečio pamoka“ 
Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra 
Kaune (kultūros pasas) (2 klasės mokiniai) 

N.Žitkauskienė Spalio mėn. 

30.  Edukacinė išvyka į Aukštaitiją (šakočių 
kepimas, Mindūnai, Arklių muziejus) 

L.Overlingienė Spalio mėn. 

31.  Pamoka Piliuonos bibliotekoje  
„Kaip rinkti informaciją: enciklopedijos ir 
žodynai“ (4 klasės mokiniai) 

T.Simanaitienė Lapkričio mėn. 

32.  Projektas „Puoškime medžius žiemai“ 
(5 – IV g. klasės mokiniai) 

J.Uzelman 
V.Jakubčionienė 

E.Petrošienė 
V.Liupkevičiūtė 

K.Brazaitienė 
R.Kunigiškienė 

Lapkričio – gruodžio 
mėn. 

33.  Edukacija "Kalėdos  tarp lėktuvų"  
(1-2 klasių mokiniai) 

D.Stankevičiūtė 
N.Žitkauskienė 

Gruodžio mėn. 

34.  Projektas „Zoologijos sodas“ V.Liupkevičiūtė  
 

__________________________________________________ 
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DALYVAVIMO OLIMPIADOSE, KONKURSUOSE, KITUOSE RENGINIUOSE PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonė Atsakingas asmuo, 
vykdytojas 

Vykdymo terminas 

1.  Dalykinių olimpiadų pirmųjų etapų 
organizavimas 

A.Gradickienė 
Dalykų mokytojai 

Pagal numatytus 
terminus ir metodinių 

grupių planus 
2.  Dalyvavimas Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje 9-12 klasėms 
D.Bubelienė 
D.Leliūnienė 
V.Mikšaitė 

Sausio mėn. 

3.  Dalyvavimas 57-oji Lietuvos mokinių chemijos 
olimpiadoje 

V.Jakubčionienė Sausio mėn. 

4.  Dalyvavimas 68-oji Lietuvos mokinių 
matematikos olimpiadoje 9-12 kl. 

D.Kuizinas 
I.Poškienė 

Sausio mėn. 

5.  Dalyvavimas 52-oji Lietuvos mokinių biologijos 
olimpiadoje (9-12 kl.) 

E.Petrošienė Sausio mėn. 

6.  Dalyvavimas Kauno rajono 5-8 klasių mokinių 
matematikos olimpiadoje 

D.Kuizinas Sausio mėn. 

7.  Dalyvavimas rajoniniame kūno kultūros 
vidurinių mokyklų ir gimnazijų Olimpiniame 
festivalyje 

K.Brazaitienė 
R.Kunigiškienė 

Sausis - gruodis 

8.  Dalyvavimas Lietuvos mokinių meninio 
skaitymo konkurse 

V.Mikšaitė Sausio mėn. 

9.  Dalyvavimas vertimų ir iliustracijų projekte 
„Tavo žvilgsnis“ 

K.Kerdokaitė 
L.Overlingienė 

Sausis - vasaris 

10.  Dalyvavimas projekto „Nepamiršk parašiuto“ 
protų kovose 

I.Poškienė Sausis - kovas 

11.  Dalyvavimas „Kengūros“ konkurse Dalykų mokytojai Sausis – gegužė 
12.  Dalyvavimas Tarptautiniame konkurse 

„Matmintinis“ 
D.Kuizinas 
I.Poškienė 

Sausis - balandis 

13.  Dalyvavimas Kauno rajono 3-4 klasių mokinių 
anglų kalbos olimpiadoje 

N.Uldinskienė Vasario mėn. 

14.  Dalyvavimas Kauno rajono III klasių mokinių 
lietuvių k. konkursas „Skaitau, rašau, pagalbos 
neprašau“ 

V.Mikšaitė Vasario mėn. 

15.  Dalyvavimas 29-oji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiadoje II – IV g. kl. 

R.Vilčinskas Vasario mėn. 

16.  Dalyvavimas 67-oji Lietuvos mokinių fizikos 
olimpiadoje   (9-12 kl.) 

V.Liupkevičiūtė Vasario mėn. 

17.  Dalyvavimas 8-oji geografijos olimpiadoje 
„Mano gaublys“ I – IV g. kl. 

J.Uzelman Vasario mėn. 

18.  Dalyvavimas tarptautiniame konkurse „Kalbų 
Kengūra 2019“ 

K.Kerdokaitė Vasaris - kovas 

19.  Dalyvavimas Kauno rajono 5-8 kl. lietuvių 
kalbos olimpiadoje 

D.Bubelienė Kovo mėn. 

20.  Dalyvavimas Lietuvos mokinių dainuojamosios 
poezijos konkurse 

D.Bubelienė Kovo mėn. 

21.  Dalyvavimas 31-oji Lietuvos mokinių 
geografijos olimpiadoje 

J.Uzelman Kovo mėn. 

22.  Dalyvavimas Respublikiniame anglų kalbos 
konkurse (9-10 kl.) 
 

N.Uldinskienė Kovo mėn. 
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23.  Dalyvavimas informacinių technologijų 
konkurse „Įdomu, paprasta, naudinga 2019“ 

D.Toldinienė Kovo mėn. 

24.  Dalyvavimas tarptautiniame konkurse „Olympis 
2019 – Pavasario sesija“, „Olympis 2019 – 
Rudens sesija“ 

K.Kerdokaitė Kovas 
Lapkritis 

25.  Dalyvavimas anglų k. olimpiadoje KINGS K.Kerdokaitė Balandis – gegužė 
Spalis  – gruodis 

26.  Dalyvavimas Kauno r. istorijos olimpiadoje  
7 – 9 kl. 

R.Vilčinskas Balandžio mėn. 

27.  Dalyvavimas Fizikos ir astronomijos konkurse V.Liupkevičiūtė Balandžio mėn. 
28.  Europos egzaminas 

(8 – IV g. mokiniai) 
R.Vilčinskas 
J.Uzelman 

Gegužės mėn. 

29.  „Lyderių konkursas“ 
(5-8 kl. mokiniai) 
 

J.Uzelman 
K.Brazaitienė 

R.Kunigiškienė 
V.Jakubčionienė 

E.Petrošienė 

Birželio mėn. 

30.  Konstitucijos egzaminas 
(5 – IV g. mokiniai) 

R.Vilčinskas 
J.Uzelman 

Spalio mėn. 

31.  Dalyvavimas Kauno miesto Maironiečių 
lietuvių kalbos ir literatūros konkurse 

D.Bubelienė Spalio mėn. 

32.  Dalyvavimas Nacionalinėje  aplinkosaugos  
olimpiadoje 7 – 8 kl. 

J.Uzelman Spalio mėn. 

33.  Dalyvavimas ,,Tyrėjų naktyje“ D.Kuizinas 
I.Poškienė 

E.Petrošienė 
V.Liupkevičiūtė 
V.Jakubčionienė  

D.Toldinienė 

Spalio mėn. 

34.  Kauno r. viktorina „Laisvės keliu“, skirta 
Lietuvos kariuomenės dienai minėti 
(II – III g. mokiniai) 

R.Vilčinskas Lapkričio mėn. 

35.  Dalyvavimas Tarptautiniame konkurse 
,,Bebras“ 

D.Toldinienė Lapkričio mėn. 

36.  Kalėdinio žaisliuko iš antrinių žaliavų 
konkursas 
(1 – IV g. mokiniai) 

J.Uzelman 
V.Jakubčionienė 

E.Petrošienė 
V.Liupkevičiūtė 

K.Brazaitienė 
R.Kunigiškienė 

Gruodžio mėn. 

37.  Dalyvavimas Kompiuterinių kalėdinių ar 
naujametinių atvirukų ir darbastalio 
apipavidalinimo  konkurse ,,Žiemos fantazija“ 

D.Toldinienė Gruodžio mėn. 

 
__________________________________________________ 
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ATVIRŲ IR NETRADICINIŲ PAMOKŲ PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Mokytojo 
vardas, pavardė 

Dalykas Tema Klasė Numatoma 
data 

Integruotos pamokos: 
1.  D.Leliūnienė 

Ž.Pocevičienė 
Lietuvių kalba 
Technologijos 

Spalvų simfonija – 
koliažas 

I kl. Sausio mėn. 

2.  D.Kuizinas 
E.Vainiūnaitė 

Matematika 
Muzika 

Trupmenos ir natos 6 Sausio mėn. 

3.  T.Simanaitienė  
E.Vainiūnaitė 

Lietuvių kalba 
Pasaulio pažinimas 
Muzika 

Lietuvos simboliai: 
Tautiška giesmė, Vytis, 
Trispalvė 

3 Vasario mėn. 
19 d. 

4.  D.Bajarūnienė 
T.Simanaitienė  

Dorinis ugdymas 
Dailė ir 
technologijos 

Kalėdų belaukiant: 
Advento kalendorius 

4 Vasario mėn. 
19 d. 

5.  L.Overlingienė 
N.Uldinskienė 

Rusų kalba 
Anglų kalba 

Maistas, patiekalai 
Rusijoje ir Anglijoje 

II kl. Kovo mėn. 

6.  L.Overlingienė 
V.Mikšaitė 

Lietuvių kalba 
Rusų kalba 

Kalbos kultūra II kl. Vasario mėn. 

7.  R.Vilčinskas 
V.Mikšaitė 

Istorija 
Lietuvių kalba 

Kristijonas Donelaitis ir 
jo laikas 

III kl. Kovo mėn. 

8.  J.Uzelman, 
V.Jakubčionienė 
E.Petrošienė 

Geografija 
Chemija 
Biologija 

Kauno marių 
ekosistema 

6 - II kl. Balandžio mėn. 

9.  J.Uzelman 
V.Jakubčionienė 
E.Petrošienė 

Geografija 
Chemija 
Biologija 

Žuvinto biosferos 
rezervatas 

6 – I kl. Balandžio mėn. 

10.  E.Petrošienė 
V.Jakubčionienė 
J.Uzelman 

Biologija 
Chemija 
Geografija   

Kauno marių 
ekosistema 

6 - 8 Balandžio mėn. 

11.  D.Bajarūnienė 
N.Žitkauskienė 
D.Skrodskienė 
T.Simanaitienė 
D.Stankevičiūtė 
E.Vainiūnaitė 

Tikyba 
Pasaulio pažinimas 
Muzika 

Vaikų Velykėlės  
“Rieda, atrieda 
margučiai”. 

1 - 4 Balandžio mėn. 

12.  L.Overlingienė 
J.Uzelman 

Rusų kalba 
Geografija 

Rusija 8 Gegužės mėn. 

13.  K.Kerdokaitė 
E.Vainiūnaitė 

Anglų kalba 
Muzika 

Musical instruments 8 
(2 grupė) 

Gegužės mėn. 

14.  Ž.Pocevičienė 
E.Vainiūnaitė 

Technologijos 
Muzika 
Fotografija 

Technologijų, muzikos 
ir fotografijų pamoka 

7 Gegužės mėn. 

15.  D.Bubelienė 
E.Vainiūnaitė 

Lietuvių kalba 
Muzika 

Lietuvių liaudies dainos 8 Rugsėjo mėn. 

16.  J.Nėniuvienė 
E.Vainiūnaitė 

Dailė 
Muzika 

Dailės ir muzikos 
integruota pamoka 

7 Spalio mėn. 

17.  
I.Poškienė 
D.Toldinienė 

Matematika  
Informacinės 
technologijos 

Kvadratinė funkcija ir 
jos grafikas 

II  Lapkričio mėn. 

18.  J.Jurkėnaitė 
J.Uzelman 

Prancūzų kalba 
Geografija 

Frankofonijos šalys 8 Gruodžio mėn. 
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19.  D.Bajariūnienė 
D.Skrockienė 

Dorinis ugdymas 
Dailė ir 
technologijos 

Advento kalendorius 
 

3 Gruodžio mėn. 
19 d. 

 
20.  N.Žitkauskienė 

E.Vainiūnaitė 
Pasaulio pažinimas 
Muzika 

Ar reikia išlieti pyktį? 2 Gruodžio mėn. 
19 d. 

 
21.       
22.  D.Bajarūnienė 

T.Simanaitienė 
Tikyba 
Dailė ir 
technologijos 

Kaip galiu sveikinti 
gimusį Jėzų? 

4 Gruodžio mėn. 

23.  V.Liupkevičiūtė 
E.Petrošienė 

Fizika 
Biologija 

Akis – optinė sistema   

Atviros (naudojant išmaniąsias technologijas) pamokos: 
1.  T.Simanaitienė Pasaulio pažinimas Kokios Lietuvos 

etnografinės dalys? 
3 Sausio mėn. 

19 d. 
2.  N.Žitkauskienė Matematika Skaičiai iki 100. 

Kartojimas (ID:2439) 
1 Sausio mėn. 

19 d. 
3.  T.Simanaitienė Lietuvių kalba Veiksmažodžio laikai: 

Bendratis 
3 Vasario mėn. 

 19 d. 
4.  N.Žitkauskienė Matematika Dviženklių ir 

vienaženklių skaičių 
sudėtis (ID:2460) 

1 Vasario 19 d. 

5.  
D.Kuizinas Matematika 

Sudėtingesnės 
kvadratinės lygtys 

I Vasario mėn. 

6.  K.Kerdokaitė Anglų kalba „Our skeleton“ 5 
(1 grupė) 

Vasario mėn. 

7.  N.Uldinskienė Anglų kalba "The Planets" 4  Vasario mėn. 
8.  V.Mikšaitė Lietuvių kalba Romėniškų skaičių 

reikšmė 
8 Vasario mėn. 

9.  D.Leliūnienė Lietuvių kalba Meno ir tikrovės, 
kūrėjo ir visuomenės 
santykis 

I Vasario mėn. 

10.  Ž.Pocevičienė 
 

Technologijos Užgavėnių kaukių 
gaminimas 
netradicinėje aplinkoje 
– bibliotekoje 

7 Vasario mėn. 

11.  J.Uzelman Geografija Ugnikalniai 6 Vasario mėn. 
12.  R.Vilčinskas Istorija Spalvota istorija 7 Balandžio mėn. 
13.  J.Jurkėnaitė Prancūzų kalba Pomėgiai ir laisvalaikis III Balandžio mėn. 
14.  D.Stankevičiūtė Matematika Įvairūs uždaviniai. 

Matematikos labirintas. 
4 Balandžio mėn. 

 19 d. 
15.  I.Poškienė Matematika Elementariųjų funkcijų 

grafikai ir jų braižymas 
III Rugsėjo mėn. 

16.  D.Toldinienė IT Kompiuteris ir jo įtaisai 6 Rugsėjo mėn. 
25 d. 

17.  T.Simanaitienė Matematika Viskas apie laikrodį 
ketvirtokams 

4 Spalio mėn. 
19 d. 

18.  D.Stankevičiūtė Pasaulio pažinimas Kur norėčiau 
nukeliauti? 

1 Spalio mėn. 
 19 d. 

19.  N.Žitkauskienė Lietuvių kalba Ledai, klausimas kur?  
(ID:2537) 

2 Spalio mėn. 
 19 d. 

20.  D.Bubelienė Lietuvių kalba Skaitytojo užrašai 6 Spalio mėn. 
21.  N.Žitkauskienė Matematika Daugyba iš 4. Nakties 2 Lapkričio mėn. 
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svečias (ID:2580) 19 d. 
22.  N.Žitkauskienė Lietuvių kalba Veiksmo žodžiai 

(ID:2579) 
2 Lapkričio mėn. 

19 d. 
23.  L.Overlingienė Rusų kalba Mokomės rusų klb. 

abėcėlę 
6 Lapkričio mėn. 

24.  
E. Petrošienė Biologija 

Žalingi įpročiai: 
rūkymas 

8-I Lapkričio mėn. 

25.  V.Liupkevičiūtė Fizika Fizikos pamoka kitaip   
26.  J.Uzelman 

V.Jakubčionienė 
Geografija 
Chemija 

Izotopai. 
Radioaktyvumas 

8 Gruodžio mėn. 

 
__________________________________________________ 

 
 
 
 


