
1 

 

     PATVIRTINTA 

     Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 

     direktoriaus 2018 m. kovo 23 d.  

     įsakymu Nr. V-51 

 

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. 2018 metų gimnazijos veiklos planą rengė direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi gimnazijos 2017 metais atlikto 

gimnazijos įsivertinimo medžiaga, gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo analize, Geros mokyklos koncepcija. 

2. Plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, problemos, numatyti veiklos tikslai ir uždaviniai 2018 metams, 

priemonės jiems įgyvendinti. 

 

II SKYRIUS 

GIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

3. Filosofija: Gera gimnazija ta, kurioje bendro tikslo darniai siekia visa gimnazijos bendruomenė. 

4. Vizija: saugi, moderni ir atvira gimnazija. 

5. Misija: Tytuvėnų gimnazija - Kelmės rajono savivaldybės švietimo įstaiga, teikianti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, 

vykdanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo švietimo (muzikos, dailės) programas, sudaranti sąlygas mokiniams save pažinti, įgyti 

kompetencijų ir gebėjimų, būtinų tolimesniam gyvenimui. 

 

III SKYRIUS 

2017 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ IR STATISTINIAI DUOMENYS 

 

6. Gimnazijos konteksto pokyčiai (2017-2018, 2016–2017 mokslo metais): 

6.1. Komplektavimas. 2017-2018 m. m. yra 28 klasių komplektai. Klasių komplektų skaičius padidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d.  prie gimnazijos 

prijungus Mockaičių skyrių (prisidėjo 1 ikimokyklinės grupės ir 6 klasių komplektai). 2016–2017 m. m. buvo 22 klasių komplektai. 2017-2018 m. m. 

rugsėjo 1-osios duomenimis gimnazijoje ir jos skyriuose mokosi 458 mokiniai (įskaitant ir ikimokyklinės grupės vaikus): Tytuvėnų gimnazijoje – 368, 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriuje – 32 (iš jų ikimokyklinės grupės 5 vaikai), Mockaičių skyriuje – 62 mokiniai (iš jų ikimokyklinės 
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grupės 8 vaikai). 2016– 2017 m. m. gimnazijoje mokėsi 407 mokiniai, įskaitant ikimokyklinės grupės vaikus. Meno skyriuje mokosi 107 mokiniai, 

2016–2017 m. m. mokėsi 103 mokiniai. 

6.2. Patalpos (plotas sumažėjo, padidėjo, kas pasikeitė). Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. T-274 

Tytuvėnų gimnazijai perduoti Mockaičių pagrindinei mokyklai priklausę pastatai: pastatas – mokykla, esantis Liepų g. 2, Johampolio k., Tytuvėnų 

apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 446,39 kv. m.; pastatas – pradinė mokykla, esantis Liepų g. 4, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., 

bendras plotas 260,83 kv. m.; pastatas – mokyklos sporto salė, esantis Parko g. 5, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 105,55 

kv. m.; pastatas – dirbtuvės, esantis Parko g. 7, Johampolio k., Tytuvėnų apyl. sen., Kelmės r., bendras plotas 78,12 kv. m. Sporto salės ir dirbtuvių 

pastatai labai blogos būklės ir ugdymo procese nebenaudotini, siekiant užtikrinti mokinių saugumą.  

6.3. Materialinė bazė (nauja įranga, mokymo priemonės, įrengti kabinetai). 2017 metais toliau buvo tęsiamas kompiuterinės technikos bei su 

ja susijusių priemonių atnaujinimas: nupirkti 4 nešiojami kompiuteriai už 1606,47 eurus, 6 pakabinami ekranai už 377,25 eurus, 1 projektorius BenQ 

už 399,30 eurų, 4 kolonėlės už 188,81 eurų, 2 spausdintuvai HP M26A už 225,06 eurų. Pradėtos įrenginėti poilsio zonos mokiniams: nupirkti 

minkštasuoliai, sėdmaišiai už 1928,99 eurų.  Įsigyti 525 vnt. įvairių vadovėlių už 5324,09 Eur., mokomosios literatūros 10 vnt.  už 89,40 Eur. Gauti 22 

vnt. knygų už 109,29 Eur. Anglų kalbos kabinetui pakeista lenta – nupirkta trijų dalių magnetinė lenta už 151,00 eurą. Mockaičių skyriui nupirktas 

krepšinio stovas už 208,57 eurus. Įsigyta kitų mokymo priemonių už 172,59 eurus. 

6.4. Veiklos rūšys (įsteigta/uždaryta ikimokyklinio ugdymo grupė ir pan.). Įsteigtų naujų ar uždarytų grupių, nutrauktų ar pradėtų vykdyti 

naujų ugdymo programų nėra. 

6.5. Mokinių vežiojimas (kokios problemos buvo, kokios išspręstos). 2017–2018 m. m. į gimnaziją iš namų atvežama 201 mokinys, iš jų 108 

maršrutiniu transportu, 65 geltonaisiais autobusais, 28 kitais vežiojimo būdais. Pavežama iš mokyklos į namus maršrutiniu transportu 111, geltonaisiais 

autobusais – 75, kitais būdais 15 mokinių. Mockaičių skyriaus visi mokiniai gyvenatys toliau kaip 3 km. pavežami geltuonoju autobusu, Tytuvėnų 

gimnazijos ir Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus mokiniai, gyvenatys toliau kaip 3 km. pavežami maršrutiniais autobusais, 

geltonuoju autobusu, kitais būdais. Problema – Bulavėnų kaimo mokinių pavežėjimas (mokiniai pavežami maršrutiniu autobusu, tačiau tai labai ilgas 

maršrutas, kadangi užsuka į daug kaimų, nepatogus  ir labai brangiai kainuojantis). Problemos sprendimo būdas – reikalingas papildomas transportas. 

6.6. Mokinių maitinimas (suremontuotos maitinimo patalpos, pakeistas tiekėjas, įvykdyta apklausa dėl kokybės ir t.t. kas daryta, kas 

pasikeitė). Mokinių maitinimą gimnazijoje vykdo UAB ,,Amerija“. 2017 m. gruodžio mėn. duomenimis buvo 127 nemokamai maitinami mokiniai: 

Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių mokinių – 20, Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus mokinių – 13, Mockaičių skyriaus mokinių – 

37, Tytuvėnų gimnazijos 5-8; I-IV gimnazijos klasių mokinių – 57. Maitinami mokiniai Tytuvėnų gimnazijos valgykloje bei nuvežant pagamintą 

maistą į II korpusą, Pagryžuvio ikimokyklinio - pradinio ugdymo skyrių, Mockaičių skyrių. Maitinimo organizavimą sistemingai stebi sveikatos 

priežiūros specialistė ir socialinė pedagogė. Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017 m. gegužės mėn., spalio mėn. ir lapkričio mėn. 

atliko  maisto tvarkymo subjekto patikrinimus, maitinimo problemų ar pažeidimų nenustatyta. 

6.7. Darbuotojai, jų kvalifikacija (kiek dirba nespecialistų ir kodėl, kaita pagal kvalifikacines  kategorijas). Iš viso 2017 m. gruodžio mėn. 

SODROS duomenimis Tytuvėnų gimnazijoje dirbo 99 darbuotojai. Visi dirbantys asmenys atitiko pareigoms keliamą kvalifikaciją. Anglų kalbos  

mokytoja metodininkė G. Karpinienė išrinkta 2017 metų rajono Metų mokytoja. Mokytojai ir darbuotojai skatinti padėkomis: 11 mokytojų, darbuotojų 

įteiktos gimnazijos direktoriaus padėkos, 4 mokytojams įteiktos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos, 1 mokytojui įteikta Kelmės 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus padėka, 2 mokytojams ir direktoriui įteiktos Kelmės rajono savivaldybės mero padėkos. 
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7. 2017 m. buvo išsikelti du veiklos tikslai: tobulinti ugdymą pamokose ir neformaliojo švietimo užsiėmimuose, siekiant mokinių asmeninės 

pažangos, atsižvelgiant į mokinių individualumą ir analizuojant rezultatus;  stiprinti saugią, tolerantišką ir veiklią gimnazijos bendruomenę. 2018 

metais tęsiamas tikslų įgyvendinimas, tik akcentuojant (formuluojant) kitus akcentus. 

8. 2017 m. balandžio–gegužės mėn. atlikti Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau MNPP) testai 2, 4, 6, 8 klasėse. Tytuvėnų 

gimnazijos MNPP  2 klasėse dalyvavo 100 proc. mokinių, 4 klasėse dalyvavo 95 proc. mokinių, 6 klasėse – 94 proc. mokinių, 8 klasėse – 97 proc. 

mokinių.  Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus MNPP 2 klasėje dalyvavo 75 proc. mokinių, 4 klasėje dalyvavo 100 proc. mokinių. 

Mockaičių pagrindinės mokyklos MNPP 2 klasėse dalyvavo 100 proc. mokinių, 4 klasėse dalyvavo 94 proc. mokinių, 6 klasėse – 90 proc. mokinių, 8 

klasėse – 100 proc. mokinių.  Rezultatai aptarti individualiai su mokiniais, jų tėvais, mokytojais metodinėse grupėse; apibendrinti Mokytojų tarybos 

posėdyje. Atsižvelgiant į testų rezultatus Ugdymo plane skiriamos valandos poreikių tenkinimui, teikiamos individualios konsultacijos. 

8.1. Tytuvėnų gimnazijos 2 klasių mokinių pasirengimas tolesniam mokymuisi (pagal MNPP testų rezultatus): 

Dalykas/mokinių skaičius 
Pasirengęs tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

Nepakankamai pasirengęs tolesniam 

mokymuisi  (proc.) 

Didelė rizika tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

 

Skaitymas / 20 mokinių 65 25 10 

Rašymas / 21 mokinys 52,4 31 16,6 

Matematika / 21 mokinys 71,4 14,3 14,3 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus 2 klasių mokinių pasirengimas tolesniam mokymuisi (pagal MNPP testų rezultatus): 

Dalykas/mokinių skaičius 
Pasirengęs tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

Nepakankamai pasirengęs tolesniam 

mokymuisi  (proc.) 

Didelė rizika tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

 

Skaitymas / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

Rašymas / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

Matematika / 3 mokiniai 66,7 0 33,3 

Mockaičių pagrindinės mokyklos (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius) 2 klasių mokinių pasirengimas  

tolesniam mokymuisi (pagal MNPP): 

Dalykas/mokinių skaičius 
Pasirengęs tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

Nepakankamai pasirengęs tolesniam 

mokymuisi  (proc.) 

Didelė rizika tolesniam mokymuisi 

(proc.) 

Skaitymas / 3 mokiniai 0 33,3 66,7 

Rašymas / 3 mokiniai 0 33,3 66,7 

Matematika / 3 mokiniai 0 0 100 

8.2. Tytuvėnų gimnazijos 4 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas (proc.) 

Skaitymas / 15 mokinių 6,7 20 53,3 20 
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Rašymas / 15 mokinių 13,3 46,7 26,7 13,3 

Matematika / 15 mokinių 20 26,7 40 13,3 

Pasaulio pažinimas  

/ 16 mokinių 

18,8 37,5 43,8 0 

Pagryžuvio ikimokyklinio-pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas (proc.) 

Skaitymas / 4 mokiniai 0 25 25 50 

Rašymas / 4 mokiniai 0 0 75 25 

Matematika / 4 mokiniai 0 50 25 25 

Pasaulio pažinimas  

/ 4 mokiniai 

0 50 25 25 

Mockaičių pagrindinės mokyklos (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius) 4 klasių mokinių pasiskirstymas 

(procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 6 mokiniai 0 0 0 100 

Rašymas / 6 mokiniai 0 50 33,3 16,67 

Matematika / 6 mokiniai 0 0 50 50 

Pasaulio pažinimas / 5 mokiniai 0 20 60 20 

8.3. Tytuvėnų gimnazijos 6 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 31 mokiniai 6,5 41,9 38,7 12,9 

Rašymas / 34 mokiniai 2,9 35,3 52,9 8,8 

Matematika / 31 mokiniai 12,9 29,0 48,4 9,7 

Mockaičių pagrindinės mokyklos (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius) 6 klasių mokinių pasiskirstymas  

(procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 4 mokiniai 0 50 50 0 

Rašymas / 5 mokiniai 0 0 100 0 

Matematika / 5 mokiniai 0 20 60 20 

8.4. Tytuvėnų gimnazijos 8 klasės mokinių pasiskirstymas (procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 
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Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 43 27,9  44,2 27,9 0 

Rašymas / 43 23,3 55,8 20,9 0 

Matematika / 43 25,6 27,9 30,2 16,3 

Gamtos mokslai / 38 26,3 60,5 13,2 0 

Socialiniai mokslai / 41 24,4 53,7 19,5 2,4 

Mockaičių pagrindinės mokyklos (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius) 8 klasių mokinių pasiskirstymas  

(procentais) pagal MNPP testų rezultatus: 

Dalykas/mokinių skaičius Aukštesnysis (proc.) Pagrindinis (proc.) Patenkinamas (proc.) Nepasiektas patenkinamas 

(proc.) 

Skaitymas / 3 mokiniai 0 0 66,7 33,3 

Rašymas / 3 mokiniai 0 33,3 66,7 0 

Matematika / 3 mokiniai 0 0 0 100 

Gamtos mokslai 0 33,3 33,3 33,3 

Socialiniai mokslai 0 0 33,3 66,7 

 

9. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros (toliau – PUPP) rezultatai. 2017 m. dalyvavusių PUPP mokinių žinios įvertintos: 

 Matematikos PUP patikrinimas Lietuvių gimtosios kalbos PUP patikrinimas 

Pažymiai  10-9 8-7 6-4 3-1 10-9 8-7 6-4 3-1 

Tytuvėnų gimnazijos  

mokinių skaičius 2017 m. (proc.) 

4 (11,43%) 9 (25,72%) 13 (37,14%) 9 (25,71%) 3 (8,6%) 11 (31,4%) 20 (57,1%) 1 (2,9%) 

Mockaičių pagrindinės mokyklos 

mokinių skaičius 2017 m. (proc.) 

  7 (100%)   3 (42.9%) 4 (57,1)  

Tytuvėnų gimnazijos 

 mokinių skaičius  2016 m.(proc.) 

2 (5,3%) 8 (21%) 18 (47,4%) 10 (26,3%) 3 (7,9%) 13 (34,2%) 20 (52,6%) 2 (5,3%) 

Tytuvėnų gimnazijos 

mokinių skaičius  2015 m. (proc.) 

5 (12,5%) 6 (15%) 9 (22.5%) 20 (50%) 1 (2.5%) 10 (25%) 26 (65%) 3 (7.5%) 

Tytuvėnų gimnazijos 

mokinių skaičius  2014 m. (proc.) 

8 (16%) 11 (22%) 16 (32%) 15 (30%) 8 (16%) 13 (26%) 26 (52%) 3 (6%) 

Tytuvėnų gimnazijos 

mokinių skaičius  2013 m. (proc.) 

2 (4.1%) 7 (14.3%) 22 (44.9%) 18 (36.7%) 3 (6.1%) 10 (20.4%) 35 (71.5%) 1 (2%) 

10. 2017 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatai.   

Egzaminas Laikė Išlaikė, Išlaikė, Pasiekimų lygis 
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egzaminą, 

skaičius 

skaičius proc. Patenkinamas (16-35 

balai) 

proc. 

Pagrindinis (36-85 

balai) 

proc. 

Aukštesnis (86-100 

balai) 

proc. 

Lietuvių kalba ir literatūra 19 18 94,74 36,84 36,84 21,06 

Užsienio kalba (anglų)  23 23 100 0 60,87 39,13 

Užsienio kalba (vokiečių)  1 1 100 0 100 0 

Matematika 21 19 90,48 33,34 47,62 9,52 

Istorija 7 7 100 42,86 57,14 0 

Biologija 10 10 100 30 70 0 

Chemija - - - - - - 

Fizika 2 2 100 50 50 0 

Geografija 9 9 100 33,33 55,56 11,11 

Informacinės technologijos 4 4 100 100 0 0 

10.1. Lyginamoji analizė valstybinių brandos egzaminų įvertinimų vidurkių su Kelmės rajono mokyklų mokinių vidurkiais: 

 Lietuvių klb. Matematikos Anglų klb. Biologijos Vokiečių 

kalbos 

Fizikos Istorijos Geografijos Informacinių 

technologijų 

Tytuvėnų 

gimnazijos 

46,47 49,68 68,65 45,7 36 39 50,14 52,63 26,5 

Kelmės 

rajono 

33,7 36,2 59,5 53,3  40,7 46,1 51,3 33,8 

 

10.2. Geresni Tytuvėnų gimnazijos mokinių rezultatai už Kelmės rajono abiturientų, yra iš šių egzaminų: lietuvių klb., 

matematikos, anglų klb., istorijos, geografijos.  

10.3. Brandos atestatai įteikti 97,06 proc. abiturientų (33 abiturientų gavo brandos atestatus, 1 abiturientas gavo mokymosi 

pasiekimų pažymėjimą). 

11. Pamokų lankomumo apskaita ir prevencija: 

11.1. praleistų pamokų skaičių lyginamoji 3 metų analizė: 

1–4 klasės 5-8 klasės 

 

Metai 

 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

Nepateisintos 

Pateisintos Iš viso 

praleista 

pamokų 

Nepateisintos 

Pateisintos 

Dėl ligos Kitos priežastys Dėl ligos 
Kitos 

priežastys 

2017 2652 80 2169 403 10132 496 7317 2319 

2016 2309 132 1809 368 10700 1201 7420 2079 

2015 3681 304 3055 322 11568 1096 8274 2198 
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I–II g klasės III-IV g klasės 

 

Metai 

 

Iš viso 

praleista 

pamokų 

Nepateisintos 

Pateisintos Iš viso 

praleista 

pamokų 

Nepateisintos 

Pateisintos 

Dėl ligos Kitos priežastys Dėl ligos 
Kitos 

priežastys 

2017 7698 683 5028 1987 10244 2603 5061 2580 

2016 8891 1851 5115 1925 8230 2545 3558 2127 

2015 9394 2447 4925 2022 7936 3025 3014 1897 

11.2. 2016–2017 m. m. praleistų pamokų skaičius, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo 5-8 klasėse. 1-8 klasėse per pusę 

sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius. Klasių auklėtojai nuolat stebi savo auklėtinių lankomumą, aiškinasi mokyklos nelankymo priežastis, bendrauja 

su dalykų mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos vadovais. Tėvai apie lankomumo problemas informuojami telefonu, elektroninio 

dienyno pagalba. Iškilus problemoms, klasių auklėtojai, socialinė pedagogė lankosi pas mokinių, nelankančių gimnazijos, tėvus, kviečiasi mokinius ir 

mokinių tėvus pokalbiams į gimnaziją. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui vykdo kas mėnesį pamokų lankomumo stebėseną,  analizuoja kaip 

laikomasi pamokų lankomumo gerinimo tvarkos nuostatų. Vyksta vaiko gerovės komisijos posėdžiai dėl mokinių lankomumo problemų.  III-IV 

gimnazijos klasių mokinių  praleistų pamokų skaičius didžiausias iš visų klasių dėl mokymosi vairuoti (tai leidžia daryti tėvai ir tame nemato 

problemos). 

12. Mokiniai aktyviai dalyvavo rajono dalykinėse olimpiadose, rajono, regiono, respublikos konkursuose. 2016–2017 m. m. rajoninėse 

dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose užėmė: I vietas -13 mokinių, II vietas -12 mokinių, III vietas - 8 mokiniai. 

Rajoninėse varžybose mokinių komandos laimėjo 8 pirmąsias vietas, 3 antrąsias vietas ir 4 trečiąsias vietas. Respublikos zonos varžybose  

laimėtos trys pirmosios vietos ir po vieną antrąją ir trečiąją vietas. 

Respublikiniuose piešinių, plakatų konkursuose: trys mokiniai laimėjo pirmąsias vietas, du mokiniai trečiąsias vietas. 

13. Neformaliojo švietimo valandų skaičius pagal ugdymo planą. 

Metai Iš viso valandų Panaudota valandų Panaudotų valandų procentas Valandų, tenkančių vienam mokiniui 

2017 61 35 57 0,08 

2016 48 37,5 78 0,09 

2015 48 37 77 0,18 

2014 44 30 68,18 0,07 

13.1. 2017 m. sumažėjo mokinių nelankančių neformaliojo švietimo užsiėmimus skaičius (4 procentais).  

14. Mokinių, ugdomų pagal formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo ugdymo programas sporto ir meno mokyklose, skaičius: 

Metai Meno mokyklas, BLM meno 

skyrius 

Sporto mokyklas Kitos neformalųjį švietimą įstaigos (kultūros centrai ir 

t. t.) 

Pastabos 

2017 97 38 62  

2016 95 40 42  

2015 97 27 76  
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15. Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriuje yra patvirtintos 28 muzikos ir dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos ir 4 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kurioms įgyvendinti 2017-2018 m. m. naudojamos 225,35 val. (2016–2017 m. m. buvo naudojamos 224,34 

val., t.y. 1,01 val. mažiau). Tai sudaro 71,99 proc. nuo savivaldybės skirtų valandų (skirta 313 val.).  

16. Mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti panaudojimas: 

Metai 
Maksimali suma lėšų pagal MK 

metodiką (Eur) 

Panaudota lėšų suma 

(Eur) 

Panaudota lėšų nuo 

maksimalios sumos 

(proc.) 

Panaudota vadovėliams 

įsigyti (Eur) 

Panaudota mokymo 

priemonėms įsigyti (Eur) 

2017 8291,00 7244,16 87,37 4684,06 2560,10 

2016 8739,00 7039,81 80,55 3392,16 3647,65 

2015 8615,00 7289,00 84,60 2946,00 4343,00 

2014 8981,00 7803,00 86,88 2555,00 5248,00 

16.1. 2017 m. panaudotų mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, padidėjo 6,82 

procentai, lyginant su praėjusiais metais, dėl didelio poreikio įsigyti naujus vadovėlius (lietuvių kalbos ir literatūros). 

17. 2017 metais  gimnazija dalyvavo NMVA inicijuotame įsivertinime, kuris leido įvertinti tėvų, mokinių  lūkesčius. IQES online sistema 

leido įvairiais pjūviais išanalizuoti gautus duomenis. 

18.  Įsivertinimo išvados: 

18.1. Mokinių apklausos rezultatai (vertinimas nuo 1 iki 4): 

Aukščiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Žemiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Tobulinti pasirinkti veiklos aspektai 

2.3 – Man yra svarbu mokytis – 3,5; 

2.2 – Gimnazijoje esame skatinami 

bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – 3,2;  

2.1 – Mokytojai man padeda pažinti mano 

gabumus ir polinkius – 3,1;  

2.6 – Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų 

mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,1; 

2.9 – Man įdomi ir prasminga gimnazijoje 

organizuojama socialinė ir visuomeninė 

veikla – 3,1. 

2.5 – Į gimnaziją einu su džiaugsmu – 2,7; 

2.13 – Su mokytoju planuojame mano mokymosi 

tikslus ir žingsnius jiems pasiekti – 2,7; 

2.11 – Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti 

įvairaus sunkumo užduotis – 2,9; 

2.10 – Aš nebijau pamokose bandyti, daryti klaidų 

ar neteisingai atsakyti – 2,9; 

2.12 – Su manimi aptariamos mokymosi sėkmės – 

2,9. 

Asmeninė pažanga, jos stebėjimas, vertinimas ir 

įsivertinimas, pagalba mokiniui pagal jo poreikius ir 

gebėjimus; 

Ugdymas mokyklos gyvenimu (saviraiškus 

dalyvavimas gimnazijoje). 

 

 

 

 

 

 

 

18.2. Tėvų (globėjų) apklausos rezultatai (vertinimas nuo 1 iki 4): 

Aukščiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Žemiausios vertės 

Rodiklio nr. – formuluotė – vertė 

Tobulinti pasirinkti veiklos aspektai 
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1.2 – Gimnazijoje mokytojai vaikus moko 

bendradarbiauti, padėti vienas kitam – 3,5; 

1.8 – Gimnazija skatina mokinius būti 

aktyviais gimnazijos gyvenimo kūrėjais – 

3,4; 

1.3 – Mokytojai padeda vaikams suprasti 

mokymosi svarbą gyvenime – 3,4; 

1.9 – Gimnazijoje organizuojama socialinė 

ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir 

prasminga – 3,4; 

1.12 – Aš esu įtraukiamas į vaiko 

mokymosi sėkmių aptarimus – 3,3. 

1.11 – Mano vaikas gali pasirinkti užduotis pagal 

savo gebėjimus – 2,9; 

1.7 – Per paskutinius 2 mėnesius iš mano vaiko 

gimnazijoje niekas nesijuokė, nesišaipė – 2,9; 

1.13 - Gimnazijoje mano vaikas mokomas 

planuoti savo mokymąsi – 3,1; 

1.5 – Į gimnaziją mano vaikas eina su džiaugsmu 

– 3,1; 

1.10 – Į mano vaiko klaidas per pamokas yra 

žiūrima kaip į mokymosi galimybę – 3,1. 

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas, 

bendradarbiavimo su tėvais naujų formų paieška. 

 

 

IV SKYRIUS 

2018 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS TURINYS 
 

19. Gimnazijos veiklos 2018 metų tikslai ir uždaviniai: 

19.1. Teikti kokybišką, mokinių poreikius atitinkančią mokymosi pagalbą ir organizuoti ugdymo procesą, ypatingą dėmesį 

skiriant mokinių poreikių tenkinimui ir asmeninei pažangai: 

19.1.1. plėtoti aktyvaus ir įtraukiančio mokymo(si) formas, kaip prielaidą mokymosi motyvacijos stiprinimui, mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymui, profesiniam savęs pažinimui; 

19.1.2. išnaudoti ugdymo plano galimybes įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų; 

19.1.3. sistemingai analizuojant pasiekimus ir pažangą užtikrinti savalaikę atskaitomybę. 

19.2. Stiprinti pasidalytąją lyderystę, palaikant gimnazijos narių iniciatyvumą, kūrybiškumą, organizuojant tradicinius 

gimnazijos renginius ir paminint Valstybės šimtmetį: 

19.2.1. organizuoti valstybinių švenčių paminėjimus, dalyvauti pilietinėse akcijose, projektuose; 

19.2.2. puoselėti svarbias gimnazijos tradicijas, mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime; 

19.2.3. išplėtoti bendradarbiavimo su tėvais formas klasės ir gimnazijos lygmeniu, inicijuojant prasmingas veiklas, paskaitas, projektus ar 

kitas veiklas, formuojant stiprią partnerystę su tėvais. 

19.3. Įrengti naujas erdves, pritaikyti esamas patalpas, skatinančias mokinių savarankišką mokymąsi, aktyvų poilsį ir 

galimybę dirbti įvairiomis socialinėmis formomis: 
19.3.1. aktyvinti gimnazijos savivaldą inicijuojant, priimant ir įgyvendinant spendimus dėl edukacinių erdvių; 

19.3.2. racionaliai naudojant lėšas, įrengti mokiniams naujas poilsio zonas gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

20. Priemonės tikslams pasiekti: 
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1. Tikslas - Teikti kokybišką, mokinių poreikius atitinkančią mokymosi pagalbą ir organizuoti ugdymo procesą, ypatingą dėmesį skiriant mokinių 

poreikių tenkinimui ir asmeninei pažangai. 

Ištekliai: Žmogiškieji, MK lėšos. 

 

1.1. Uždavinys – Plėtoti aktyvaus ir įtraukiančio mokymo(si) formas, kaip prielaidą mokymosi motyvacijos stiprinimui, mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymui, profesiniam savęs pažinimui. 

Priemonė Vykdytojai  Vykdymo 

terminas  

Kriterijai, rezultatas 

Kvalifikacijos kėlimas, tobulinimasis savišvietos 

būdu  pamokos tobulinimo srityje.  

 

Mokytojai 2018 m. Mokytojai įgis reikalingų kompetencijų, pamokose 

didesnis dėmesys bus skiriamas uždavinio formulavimui, 

ugdomajam vertinimui, efektyvių aktyviųjų metodų, 

padedančių tobulinti mokinių asmeninę pažangą.  

Apie 75 proc. mokytojų reflektuos įgytomis žiniomis 

metodinėse grupėse 

Nenuolatinis mokinių pergrupavimas pagal jų 

mokymosi poreikius: matematikos, lietuvių 

kalbos, užsienio kalbos, IT  pamokose. 

Gimnazijos vadovai, 

mokytojai 

2018 m. Skatinamas aktyvus mokinių dalyvavimas keliant 

individualius, su kiekvieno mokymosi galimybėmis, 

interesais ir siekiais derančius ugdymosi tikslus, renkantis 

temas, užduotis, mokymosi būdus, tempą. Savijauta ir 

asmeninė pažanga pagerės 75 proc. mokinių, dalyvavusių 

pergrupavime. 

Pamokose mokymo procesas organizuojamas, 

sudarant galimybę mokiniams patirti įvairius 

mokymosi būdus ir formas, skatinant mokinių 

aktyvų mokymąsi ir mažinant mokytojo 

dominavimą pamokoje. 

Pamokos ,,be klasės sienų“: koridoriuose, 

gamtoje,bibliotekoje, Regioniniame parke, 

išvykose ir pan. 

Pradinių klasių 

mokytojai, 

dalykų mokytojai 

2018 m. 10 proc. padidės mokinių mokymosi motyvacija, mokėjimo 

mokytis kompetencija.  

Didėja ugdymo proceso įvairovė. Kiekvienas mokytojas 

suorganizuoja ne mažiau kaip po dvi pamokas 

netradicinėse aplinkose, kurias mokiniai vertina kaip 

aktyvų mokymąsi ir didelį ugdomąjį poveikį turinčias. 

Mokiniai gebės dalyvauti kitokios formos pamokose, 

bendradarbiauti su įvairaus amžiaus mokiniais, gilins 

kultūringo elgesio pagrindus. 

Mokytojų tarybos posėdžiai dėl mokinio ūgties 

(pagal klasių koncentrus) 

 

Direktoriaus 

pavaduotojos, skyrių 

vedėjos, socialinė 

pedagogė, psichologė 

Vasario mėn. 

birželio mėn.  

lapkričio mėn. 

Mokytojai konkrečiau, giliau išanalizuos kiekvieno 

mokinio asmeninę pažangą, galės tikslingiau parinkti 

mokymo strategijas konkretiems mokiniams. 5 proc. 

pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas. 
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Praktinis pasitarimas „Asmeninės mokinio 

pažangos matavimo būdai. Geroji darbo patirtis“ 

Metodinių grupių nariai Balandžio mėn. Mokytojai aptars efektyvius asmeninės pažangos matavimo 

metodus ir taikys juos savo darbe, kaip mokinių pasiekimų 

ir pažangos  gerinimo priemonę. 

Seminaras mokytojams „Mokytojo emocinės 

būsenos įtaka klasės valdymui“. 

I. Stankuvienė Gegužės mėn. 50 proc. gimnazijos mokytojų dalyvaus seminare ir įgis 

naujų žinių. 

Pagalbos „Mokinys-mokiniui“ modelis. Mokinių taryba Rugsėjo-

gruodžio mėn. 

2-3 kartus per savaitę mokiniai rinksis informaciniame 

centre, padės vieni kitiems išsiaiškinti nesuprantamus 

uždavinius, temas (esant reikalui kviesis mokytojus-

konsultantus). Metinis rezultatas – įvykusių susirinkimų 

skaičius. 

Skaitomo teksto suvokimo ir kalbėjimo įgūdžių 

ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų 

pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 

Pradinių klasių, dalykų 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Mokytojai kiekvienoje pamokoje dalį laiko skirs mokinių 

skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymui. Mokiniai, 

suvokdami skaitomą tekstą, gebės geriau atlikti užduotis. 

4 klasių mokytojų ir būsimųjų 5 klasių mokytojų 

ir klasių auklėtojų bendradarbiavimas (pokalbiai, 

pamokų stebėsena) dėl mokinių ugdymosi galių 

pažinimo. 

Renginys ,,Būsimasis penktokas“. 

Mokytojai,  

V. Volskienė, 

L. Gečienė,  

R. Pažerauskienė 

Balandžio-

gegužės mėn. 

Būsimi penktokų mokytojai dalyvauja bent dviejuose 

ketvirtokų pamokose, kad susipažintų su mokiniais.  

Pravestas 1 renginys su būsimaisiais penktokais, jų 

tėveliais, būsimais mokytojais netradicinėje aplinkoje.  

Visi 4 klasių mokiniai dalyvauja veikloje. 

Gerėja mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. 

 

SMART lab išpėstinių mokymo priemonių 

naudojimas gamtos mokslų pamokose (testų, 

įsivertinimo, įtraukiančio mokymo ir mokymosi 

kūrimui). Derinamas individualus, partneriškas, 

grupinis, visos klasės darbas. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Mokslo metų 

eigoje 

Gerės mokinių mokymosi rezultatai, didės motyvacija. 75 

proc. mokinių įvardins, kad jiems sudaromos galimybės 

patirti įvairius mokymosi būdus ir formas. Birželio ir 

gruodžio mėn. gamtos mokytojai susirinkime aptars gerąją 

darbo patirtį. 

Integruotos matematikos ir  informacinių 

technologijų pamokos 6 klasėje. 

Projektinis darbas „Geometrinės figūros pražysta 

gėlėse“ 5 klasėje. 

L. Zaleckienė,  

A. Venckūnas 

 

Gegužės mėn. 

 

Skatinama mokinių mokymosi motyvacija, ugdomas 

loginis mąstymas, kūrybiškumas, bendradarbiavimo 

kompetencija. Ne mažiau kaip 75 proc. 5-6 klasių mokinių 

šias pamokas įvertins kaip aktyvų mokymąsi skatinančias 

pamokas. 

Interaktyvių užduočių atlikimas naudojantis 

istorijos SMP (ugdymo sodas) 

E. Butkus Mokslo metų 

eigoje 

Didesnis dėmesys skiriamas mokėjimo mokytis 

kompetencijai: užduotys atliekamos savarankiškai, yra 

galimybė mokytis iš savo klaidų, galimybė reguliuotis 
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mokymosi procesą ir kt.  

Vaizdo pamokų naudojimas matematikos 

pamokose. 

Uždavinių sprendimų video pristatymas, 

ruošiantis PUPP.  

L. Švilpienė, 

B. Daubaraitė 

Mokslo metų 

eigoje. 

Inovatyvesnės pamokos. Įtraukiančio mokymosi forma, 

ypač naudinga nedalyvavus pamokoje, ugdo mokėjimo 

mokytis kompetenciją. 

Elektroninių EMA pratybų naudojimas 

matematikos pamokose 6, 7 klasėse. 

 

B. Daubaraitė, 

L. Švilpienė 

Mokslo metų 

eigoje 

Įdomesni, praktinio turinio uždaviniai. Įtraukiančio 

mokymosi forma, stiprina aukštesniųjų gebėjimų mokinių 

mokymosi motyvaciją, vyksta profesinis savęs pažinimas, 

rengiamasi NMPP. 75 proc. EMA pratybas pamokose 

besinaudojančių mokinių, įvardins, kad tai padeda siekti 

geresnių mokymosi rezultatų. 

8 klasės mokinių projektas „Padėk draugui 

mokytis“ 

 

G. Karpinienė 

8 klasės mokiniai 

Vasario-gegužės 

mėn. 

8 klasės mokiniai tobulins mokymosi mokytis 

kompetenciją, suteikdami pagalbą savo klasės draugams 

paaiškindami, patardami, dirbdami porose ar grupelėse. 

Taip bus skatinamas ir artimesnis bendravimas bei 

bendradarbiavimas tarp klasės mokinių. 5 proc. padidės 

klasės mokymosi sėkmingumas. 

Mokinių autorinės dailės parodos. Mokiniai 

skatinami kurti, kad galėtų pristatyti visuomenei 

savo kūrybos rezultatą, mokomi paruošti 

autorinę dailės parodą, atrinkti svarbiausius, 

reikšmingiausius (mokinio nuomone) paties 

sukurtus darbus, numatyti, ką dar norėtų sukurti, 

paruošti prisistatymą visuomenei, dalyvauti 

parodos atidaryme, pajusti savivertę. 

IV g  klasės dailės 

pamokų mokiniai, 

mokytoja D. 

Žukauskienė 

Mokslo metų 

eigoje  

Mokinys mato, pajaučia savo kūrybos vertę, gali būti 

įvertintas bendraamžių, miestelio visuomenės, įsivertina 

pats. Draugai, dalyvaudami parodos atidaryme, gali drąsiai 

analizuoti draugo kūrybą, įžvelgti jo stiliaus, įgūdžių 

ypatybes, vertinti. Pasiektas rezultatas skatina kurti ir 

vertintojus. Pirmoji autorinė paroda  bus prisimenama visą 

gyvenimą.  

Suorganizuotos ne mažiau kaip 4 autorinės parodos. 

Mokinių asmeniniai savo darbų aplankai. Mokytojai ir mokiniai Mokslo metų 

eigoje 

Mokiniai stebi savo mokymąsi, kaupia darbus, kurie gali 

būti panaudoti kartojimui. Ugdoma mokėjimo mokytis 

kompetenciją. 

Projektinės veiklos, mokomųjų filmų, 

animacinių filmukų, kompiuterinių programų 

naudojimas vokiečių kalbos mokymui. 

A.Urbonaitė, 

R. Gudauskas 

 

Mokslo metų 

eigoje 

Skatinti motyvaciją mokytis vokiečių kalbos, ugdyti 

kalbinius gebėjimus. 

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams ir 

jų tėvams: susitikimai su profesijų, ugdymo 

įstaigų atstovais, buvusiais mokiniais. Išvykos į 

A. Urbonaitė, 

klasių auklėtojai 

 

Mokslo metų 

eigoje 

Ne mažiau kaip 75 proc. mokinių profesinio orientavimo 

(veiklinimo) renginius vertina kaip informatyvius, įdomius.   

Susitikimai su įvairių profesijų bei ugdymo įstaigų 
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Studijų muges, aukštąsias mokyklas, kolegijas, 

profesines mokyklas, vizitai po įstaigas bei 

organizacijas.  

atstovais, buvusiais mokiniais suteiks reikalingą 

informaciją apie mokymosi įstaigas, savo profesinius 

pasiekimus.  

,,Diena be skambučio“ Mockaičių skyriuje. 

 

L. Rekštienė Rugsėjo-spalio 

mėn. 

Ugdomosios veiklos organizavimas pagal ,,kūrybinių 

partneryčių“ modelį ,,Tyrinėjanti mokykla“. 

Tradicinė gamtos mokslų  savaitė. R. Poškienė 

R. Valatkienė 

Balandžio mėn. Vykdomos integruotos veiklos padės mokiniams giliau 

įsisavinti gamtos mokslų žinias. Šiuos užsiėmimus 75 proc. 

mokinių vertins kaip aktyvų, informatyvų ir  įtraukiantį 

mokymąsi. 

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 

projektuose. 

 

Dalykų mokytojai 2018 metai 25 proc.  mokinių dalyvaus olimpiadose ir konkursuose 

turėdami galimybę palyginti savo pažangą ir pasiekimus 

regiono, šalies pasiekimų kontekste, tobulins mokėjimo 

mokytis kompetenciją. 

    

1.2. Uždavinys - Išnaudoti ugdymo plano galimybes įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams pasiekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

 

Socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimų ciklas 

5-7  klasių mokiniams ,,Kokybiškas gyvenimas“ 

Socialinė pedagogė L. 

Gečienė, psichologė R. 

Pažerauskienė 

Balandžio  mėn. Pravesti 3 užsiėmimai per mėnesį netradicinėje aplinkoje.  

75 proc. 5-7 klasių mokinių dalyvaus veikloje. 

Mokiniai pamokose įgytas žinias panaudos praktiškai.  

Įvairių gebėjimų mokiniai patirs sėkmę. 

Ilgalaikių planų, programų, konsultacinių 

valandų programų rengimas, išanalizavus klasės 

mokinių pasiekimus, turimus duomenis.  

Dalykų mokytojai Birželio, 

rugpjūčio mėn. 

100 proc. mokytojai parengia ilgalaikius dalykų planus, 

juos aptaria metodinėse grupėse. Ilgalaikiai planai 

koreguojami, pakartotinai aptariami metodinėse grupėse 

lapkričio mėn.  

Konsultacinės valandos skiriamos išanalizavus turimus 

duomenis, o valandų efektyvumas aptariamas kas du 

mėnesius Metodinėje taryboje ir teikiami siūlymai 

direktoriui. 

Individualios ir grupinės mokinių konsultacijos 

įvairiomis formomis. 

 

Pavaduotojos ugdymui, 

skyriaus vedėja, 

dalykų mokytojai 

2018 metai Teikiamos konsultacijos padės mokiniams gerinti asmeninę 

mokymosi pažangą. Pavaduotojos ugdymui, skyriaus 

vedėja konsultacijų poreikį, jų veiksmingumo analizę atliks 

kas du mėnesius ir teiks siūlymus direktoriui per vadovų 

pasitarimus. 
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Tikslinga ir savalaikė pagalbos mokiniui 

specialistų pagalbą mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, lankomumo ir elgesio 

problemų. 

 

Pagalbos mokiniui 

specialistai 

 2018 metai Sudarytos ugdymo sąlygos mokiniams, turintiems 

mokymosi sunkumų, lankomumo ir elgesio problemų. 

Tenkinami mokinių ugdymo/si poreikiai (75 proc. 

apklausiamų tėvų ir mokinių poreikių tenkinimą vertina 

gerai). 

Mokinių gebėjimus ir interesus atitinkančių 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo arba 

neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla, 

pasirinkimas ir įgyvendinimas. 

N.Astašauskienė Gegužės mėn., 

Birželio mėn. 

Ugdymas bus lankstesnis, ugdytiniai galės tikslingiau 

ugdytis,  75 proc. mokinių tikslingai pasirinks meninio 

ugdymo kryptį pagal jų gebėjimams pritaikytą programą.  

Dalyvavimas dailės darbų konkursuose, 

parodose. 

R. Bingelienė 

D. Žukauskienė 

Metų eigoje Bus sudarytos sąlygos Meno skyriaus mokiniams plėtoti 

meninės veiklos kryptis. 

Dalyvavimas koncertinėje veikloje, konkursuose, 

festivaliuose. Dalyvauti Jaunųjų pianistų 

fortepijoninės muzikos konkursas „Rubato“ 

Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje, 

Fortepijoninės muzikos festivalis „Fortepiano“ 

Naujojoje Akmenėje VII Tarptautinis festivalis 

,,Akordeonų muzikos mozaika“. 

Meno skyriaus muzikos 

mokiniai ir mokytojai  

Metų eigoje Realizuojami mokinių poreikiai meninei kūrybinei veiklai, 

75 proc. mokinių dalyvaus koncertinėje veikloje, mokiniai 

įgis savimi pasitikėjimo kompetenciją. 

 

 

1.3. Sistemingai analizuojant pasiekimus ir pažangą užtikrinti savalaikę atskaitomybę. 

 

Mokinių individualių pasiekimų analizė: 

1. Brandos egzaminų, PUPP bandomoji patikra ir 

jos analizė. 

2. Brandos bandomieji egzaminai ir jų analizė. 

3. Nacionalinio mokinių  pasiekimų patikrinimo 

2, 4, 6, 8 klasių  ir mokinių profilių analizė. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  ugdymui; 

skyriaus vedėja, 

dalykų mokytojai 

Vasario mėn., 

balandžio-

gegužės mėn., 

rugpjūčio mėn. 

Gimnazija objektyviai įsivertins savo mokinių mokymosi 

pasiekimus, rinks grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą 

ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. 

PUPP ir brandos egzaminų rezultatai 15 proc. bus geresni 

nei bandomųjų. 

75 proc. mokytojų, naudos gimnazijos įsivertinimo 

duomenis veiklos planavimui. 

Nacionalinių tyrimų rezultatų 2,4, 6,8 klasėse atitiktis 

metiniam įvertinimui (ne mažiau 75 proc.) 

Individualūs pokalbiai su mokiniais, turinčiais 

mokymosi problemų. 

Direktoriaus 

pavaduotojos  ugdymui, 

skyrių vedėjos. 

2018 metai Individualių pokalbių metu bus išsiaiškintos mokymosi 

problemos ir jų priežastys, pasiūlyti jų sprendimo būdai.  

 

Mokytojų tarybos posėdžiai dėl mokinio ūgties Direktoriaus Vasario mėn. Mokytojai konkrečiau, giliau išanalizuos kiekvieno 
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(pagal klasių koncentrus) 

 

pavaduotojos, skyriaus 

vedėjos, socialinė 

pedagogė, psichologė 

birželio mėn.  

lapkričio mėn. 

mokinio asmeninę pažangą, galės tikslingiau parinkti 

mokymo strategijas konkretiems mokiniams. 5 proc. 

pagerės mokinių lankomumas ir pažangumas. 

Praktiniai pasitarimai „Asmeninės mokinio 

pažangos matavimo būdai. Geroji darbo patirtis“ 

Metodinių grupių nariai Balandžio mėn. Mokytojai aptaria efektyvius asmeninės pažangos 

matavimo metodus. Taiko juos savo darbe, kaip mokinių 

pasiekimų ir pažangos  gerinimo priemonę. 

Pradinių klasių mokinių namų darbų atlikimo 

kokybė ir sistemingumas. 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

 

2018 metai Įtvirtinant gautas žinias ir gebėjimus, siekti asmeninės 

pažangos. 

Padėkos diena kitaip Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

skyrių vedėjos. 

Gegužės mėn. Gimnazijoje matomas ir vertinamas kiekvieno mokinio 

pasiekimas. 

Pasiruošimo akademiniams koncertams, 

egzaminams, konkursams kontrolė 

N. Astašauskienė 

 

2018 metai Bus sukaupta informacija pagal atskiras veiklos sritis. 

 

2. Tikslas - Stiprinti pasidalytąją lyderystę, palaikant gimnazijos narių iniciatyvumą, kūrybiškumą, organizuojant tradicinius gimnazijos 

renginius ir paminint Valstybės šimtmetį. 

 

Ištekliai: Žmogiškieji, apie 200 Eur. aplinkos lėšos 

 

2.1. Uždavinys – Organizuoti valstybinių švenčių paminėjimus, dalyvauti pilietinėse akcijose, projektuose  

 

Priemonė Vykdytojai  Vykdymo 

terminas  

Kriterijai, rezultatas 

Ugdymo proceso diena, skirta Vasario 16-ajai. 

 

Darbo grupė Vasario 15-16 Kūrybiškai paminėtas Valstybės šimtmetis. Renginys turi 

ryškų ugdomąjį poveikį mokiniams. 

Istorinių žinių konkursas „Ženklai ir įvykiai 

menantys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą 

(1919 – 1940 m.)“ 

E. Butkus Vasario 13 d. Pristatys Tytuvėnų seniūnijos Nepriklausomybės ženklus ir 

įvykius, išryškinant jų svarbą ir vertę, kas iš pamatinių 

darbų išliko dabarčiai ir ateičiai. 

„Nebylios identiteto paieškos – vaizdų kalba be 

žodžių“ (dokumentinių filmų peržiūra – analizė) 

skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui 

paminėti. 

E. Butkus Vasario 15 d. Pagilins komunikavimo kompetenciją. Aptars kaip skiriasi 

kino kalba archyvinėje ir kūrėjo filmuotoje medžiagoje.  

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos E. Butkus Vasario 28 d. ir Sustiprins domėjimąsi Lietuvos istorija ir pasididžiavimo 
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žinovas“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui paminėti. 

kovo 10 d. jausmą savo valstybe. Skatins visuomenės 

bendruomeniškumą. 

Tarptautinė mokinių teorinė - praktinė 

konferencija „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, 

skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui. 

E. Butkus Kovo 2 d. Ugdysis mokinių gebėjimą tyrinėti istoriją, dalintis 

atradimais ir patirtimi. 

Gimnazijos pastatų papuošimas  (Gimnazijos 

pastatą, II korpusą, Pagryžuvio ir Mockaičių 

skyrių pastatus)   Lietuvos šimtmečio sutikimui 

ir šventimui: vėliavėlės, tautiniai aksesuarai, 

teminės ir šriftinės kompozicijos. 

Istorijos, pilietiškumo, 

dailės, technologijų 

mokytojai, mokiniai 

Iki vasario 15d.  Suvienys mokinius ir mokytojus siekiant bendro tikslo, 

gilins gimnazijos tradicijas, ugdys kūrybiškumą, 

darbštumą, skatins iniciatyvą.   

Mokiniai pagamins tvarkingus, estetiškus gaminius, 

gerbdami valstybės simbolius. 

100 proc. estetiškai papuošti gimnazijos pastatai. 

Respublikinės ikimokyklinio amžiaus mokinių 

kūrybinių darbų parodos „Aš-lietuvis“, „Mažoj 

širdelėj- Lietuva“, „Rašau žodį LIETUVA“  

R. Kasparavičienė Vasario -kovo 

mėn. 

Puoselėjama vaikų tautinė ir pilietinė savimonė, plečiamos 

žinios apie Lietuvą, skatinamas vaikų kūrybiškumas, 

meninis supratimas.  

Mockaičių skyriaus 5-10 klasių mokinių pilietinė 

iniciatyva - tyrimas ,,Lietuvos Nepriklausomybės 

ženklai  Tytuvėnų apylinkėje“ 

L.Rekštienė 

R.Poškienė 

A.Banys 

D.Baltrušaitienė 

Kovo mėn.  Pačių mokinių parengtos užduotys ir pagal ,,kūrybinių 

partnerysčių“ patirtį suorganizuota 3 val. mokymosi veikla; 

Parengta mokomoji medžiaga lietuvių kalbos, istorijos ir 

geografijos, dailės pamokoms. 

Parengtas stendinis pranešimas. 

Projektas Lietuvos šimtmečiui paminėti 

„Gedimino pilis – Lietuvos simbolis“. 

Mockaičių skyriaus 

pradinių klasių 

mokytojai. 

Vasario mėn. Žinos Gedimino pilies atsiradimo legendą, jo svarbą 

Lietuvai, pagamins pilies maketą, paruoš parodėlę. 

 

Projektas Lietuvos šimtmečiui paminėti 

„ Gėlės Tau – Lietuva“  

 

Mockaičių skyriaus 

pradinių klasių 

mokytojai. 

Vasario mėn. Pažins vėliavos spalvas, lavins motoriką, ugdysis dėmesį, 

susikaupimą, paruoš parodėlę. 

 „Padėkos laiškas Tėvynei“ (Mockaičių skyriaus 

3-5 kl.) 

E. Tamašauskienė Vasario mėn. Logopedines pratybas lankančių mokinių kūrybiškumo 

ugdymas, rašymo įgūdžių tobulinimas. 

Projektinė veikla „100 – atkurtai Lietuvai“: 

edukaciniai karpinių užsiėmimai „100 

vėliavėlių“; „Trispalvė gėlė“; paroda „Graži 

mūsų Lietuva“; sveikinimo atvirutė „100 atkurtai 

Lietuvai“. 

 

R.Guobienė, 

R.Šimkienė, 

bendruomenės 

pirmininkė  

A. Ancikevičienė, 

bibliotekininkė 

Dichavičienė, 

Vasario mėn. 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai geriau pažins Lietuvos istoriją, ugdysis 

pilietiškumą, kūrybiškumą, bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdžius. 
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Pagryžuvio 

ikimokyklinio – 

pradinio ugdymo 

skyriaus mokiniai. 

 

Viktorina „Pažink Lietuvą“, skirta 

Kovo 11 – ajai paminėti. 

D. Lauraitienė 

V. Meškauskienė (3 ir 4 

klasių mokiniai) 

Kovo mėnuo Mokiniai aktyviau domėsis savo tautos ištakomis, kultūra. 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti Maldos pusryčiai. Koncertas Tytuvėnų 

gimnazijoje ir Tytuvėnų kultūros centre. 

Meno skyriaus muzikos 

mokiniai ir mokytojai 

Kovo mėn. Ugdomas patriotiškumas, bendruomeniškumas, 

iniciatyvumas. Mokiniai plėtos sceninę, koncertinę 

praktiką. 

Projektas „ Aš – Lietuvos pilietis“ S. Venckūnienė,  

D. Pocienė,  

D. Lauraitienė,  

V. Meškauskienė, 

 E. Maziukienė. 

Vasario mėn. Mokiniai aktyviau domėsis savo tautos ištakomis, kultūra. 

Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas. 

Papuoštas II gimnazijos korpusas Lietuvos šimtmečiui 

paminėti. 

Suorganizuota viktorina, eilėraščių popietė, piešinių paroda 

apie Lietuvą. 

Paviešinta medžiaga Tytuvėnų gimnazijos svetainėje. 

Akcija „Šimtas žvilgsnių į Lietuvą“  

 

Tytuvėnų miesto 

bibliotekininkė  

D.Galbuogienė 

E. Maziukienė  

S. Venckūnienė, 

D.Pocienė,  

D. Lauraitienė,  

V. Meškauskienė. 

Vasario– kovo 

mėn. 

Suorganizuota vaikų darbų paroda skirta Lietuvos 

šimtmečiui paminėti. 

Pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas. 

Paviešinta medžiaga Tytuvėnų gimnazijos svetainėje. 

2.2. Uždavinys - Puoselėti svarbias gimnazijos tradicijas, mokinių saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

 

Organizuojami kokybiški tradiciniai gimnazijos 

renginiai: Mokslo metų pradžios šventė, 

Mokytojų diena, Advento renginys, Kalėdiniai 

renginiai, Šimtadienis, Užgavėnės, Kaziuko 

mugė, Jurginių šventė Pagryžuvyje, Rajoninė 

rusų kalbos šventė, mokyklinis ir rajoninis 

angliškų dainų konkursas, koncertas Tytuvėnų 

Mokytojai, gimnazijos 

vadovai 

2018 m. Pravesta 10 tradicinių renginių, kuriuos 75 proc. mokinių ir 

mokytojų vertina kaip iniciatyvumą, pilietiškumą, 

bendruomeniškumą skatinančius renginius. Renginiai turi 

ugdomąjį poveikį. 
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bažnyčioje ,,Muzika iš visos širdies”, Paskutinio 

skambučio šventė, Mockaičių skyriaus 

bendruomenės turizmo diena prie Gauštvinio 

ežero. 

 Informacija apie renginius talpinama gimnazijos 

tinklalapyje, rajoninėje spaudoje.  

Tarptautinis ERASMUS projektas 

„Meilės istorijos senose fotografijose“ 

G. Karpinienė,  

R. Levickas,  

I. Ridikienė 

L. Majauskienė 

D. Čiužauskienė  

Birželio mėn. 30 mokinių, aktyviai dalyvaudami įvairiose projekto 

veiklose, gerins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, 

tobulins anglų kalbos žinias, gilinsis į savo senelių ir 

prosenelių gyvenimo istorijas bei senąsias tradicijas. 

Lietuvių-lenkų bendradarbiavimo projektas. Administracija, 

anglų kalbos mokytojai 

ir kt. 

Birželio mėn., 

rugsėjo mėn. 

Šaškių turnyras 5-8 klasių mokiniams. L. Zaleckienė Kovo mėn. Apie 30 mokinių dalyvaus šaškių turnyre iš įvairių klasių, 

ugdys loginį mąstymą, bendradarbiavimo kompetenciją. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 

konkursas ,,Dainų dainelė“  rajoninis etapas 

Kelmėje; zoninis etapas Tauragėje; 

respublikinis konkursas Lietuvos LRT 

televizijoje Vilniuje. 

N. Astašauskienė 

R. Levickas 

D. Zikienė 

Sausio mėn. 

 

Meno skyriaus mokiniai reprezentuos gimnazijos Meno 

skyrių  respublikiniame renginyje. Gabūs mokiniai gilins 

sceninės – koncertinės praktikos įgūdžius, tenkins 

saviraiškos poreikius. 

 

2018 m. šimtmečio dainų šventė  ,,Vardan 

tos...“ Dainų dienos šventė ,,Vienybė težydi“ 

Vilniuje. 

N. Astašauskienė 

D. Zikienė 

Kovo mėn. 

Liepos mėn. 

Meno skyriaus mokinių jaunių choras  reprezentuos 

gimnazijos Meno skyrių  respublikiniame renginyje, 

ugdomi mokinių meniniai gebėjimai. 

2.3. Išplėtoti bendradarbiavimo su tėvais formas klasės ir gimnazijos lygmeniu, inicijuojant prasmingas veiklas, paskaitas, projektus ar kitas veiklas, 

formuojant stiprią partnerystę su tėvais. 

Konsultacijos  10 klasės, II gimnazijos klasių 

tėvams ,,Mano vaikas renkasi mokymosi kelią”. 

 

D. Hinz, 

L. Rekštienė 

Balandžio mėn. Konsultacijoje dalyvaus ne mažiau kaip 50 proc. 10 klasės 

ir IIg klasių mokinių tėvų.  

Suteiktos žinios apie galimybę pasirinkti tolesnį mokymosi 

kelią, gimnazijos teikiamas mokymo galimybes, pagalbą  

mokiniui susidarant individualų ugdymo planą. 

Tėvų įtraukimas į mokinių ugdymą karjerai A. Urbonaitė, 

klasių auklėtojai  

2018 metai Sudaryta galimybės tėvams įsitraukti į gimnazijos veiklą, 

pasidalyti savo sėkmės istorija. 

Tėvų susirinkimų formų įvairinimas. Klasių auklėtojai, Kovo mėn., Tėvams suteiktos pedagoginės ir psichologinės žinios bus 
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Organizuoti reguliarius susitikimus, diskusijas, 

pedagoginį tėvų švietimą.  

2-3 kartus per metus rengti mokinių tėvų dienas 

ar teminius vakarus. 

direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui, 

skyriaus vedėja. 

gegužės mėn. 

Spalio mėn. 

tvirta pagalba, siekiant padėti vaikui siekti geresnių 

ugdymosi rezultatų. Mokinių tėvai aktyviai  dalyvaus 

priimant gimnazijos sprendimus, užtikrinančius veiklos 

sėkmę, stiprinami ryšiai tarp mokinių, mokytojų, tėvų, 

vadovų. 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 psichologų iš išorės 

paskaitos tėvams. 

Atvira ankstyvojo meninio ugdymo muzikos 

pamoka tėveliams, įtraukiant juos į pamokos 

veiklą. 

N. Astašauskienė 

L. Baranauskienė 

 

Kovas  75 proc. mokinių tėvų dalyvaus pamokoje. Ryšys tarp tėvų, 

vaikų ir mokytojų taps glaudesnis. Individualus 

bendravimas  su mokinių tėvais gerins mokinių mokymosi 

motyvacija, tarpusavio santykius. 

Pokalbis - diskusija ,,Kaip bendromis jėgomis 

padėti vaikui adaptuotis mokymo įstaigoje?" 

R. Kasparavičienė, 

ugdytinių tėvai 

 

Rugsėjo mėn. 100 proc. tėvai bus supažindinti su ikimokyklinio ugdymo 

programa, grupės veikla mokslo metams. Tėvai išsakys 

lūkesčius, pageidavimus, pastebėjimus, pasiūlymus. 

  

Tėvų įtraukimas į respublikinį tarpmokyklinį 

projektą „Būsiu sveikas“ ( dalyvaus sąskrydyje 

„Judėti ir sveika, ir smagu“, kartu su vaikais 

rinks reikalingą informaciją). 

D. Lauraitienė 

V. Meškauskienė (3 ir 4 

klasių mokiniai) 

2018 metai, 

sąskrydis gegužės 

mėnesį. 

Gerės mokinių fizinis aktyvumas, sveiko gyvenimo 

įgūdžiai. 75 proc. mokinių tėvų dalyvaus veiklose. 

Skatinti tėvų savanorystę ir bendradarbiavimą 

ugdymo procese (vesti pamokas, klasės 

valandėles, popamokinius renginius). 

Mokytojai, klasių 

auklėtojai 

2018 metai Pamokų, renginių, kuriuos padeda vesti tėvai skaičius. 

 Bent 2 kartus per metus tėvai padeda organizuoti veiklą, 

susijusią su klasės bendruomene. 

Teikti tėvams (globėjams, rūpintojams) 

šiuolaikišką ir efektyvią informaciją, atspindinčią 

gimnazijos veiklą, ugdymo procesą. 

I.  Stankuvienė,  

V. Volskienė, 

D. Hinz, 

L. Rekštienė 

2018 metai Informacija teikiama e. dienyne, gimnazijos tinklalapyje. 

Plėtojamos bendradarbiavimo formos elektroninėje erdvėje 

Atvirų logopedinių pratybų ugdytinių tėveliams 

demonstravimas. 

D. Griciūtė, 

E. Tamašauskienė, 

E. Gudauskienė 

Spalio mėn. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais plėtojimas. 

Rekomendacijų teikimas ugdytinių tėveliams 

apie kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos 

bei šalinimo būdus namuose. 

D. Griciūtė, 

E. Tamašauskienė, 

E. Gudauskienė 

2018 m. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais plėtojimas. 
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3. Tikslas - Įrengti naujas erdves, pritaikyti esamas patalpas, skatinančias mokinių savarankišką mokymąsi, aktyvų poilsį ir galimybę dirbti 

įvairiomis socialinėmis formomis. 

 

Ištekliai: paramos lėšos, mokymo aplinkos lėšos.  

 

3.1. Uždavinys – Aktyvinti gimnazijos savivaldą inicijuojant, priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl edukacinių erdvių. 

 

Priemonė Vykdytojai  Vykdymo 

terminas  

Kriterijai, rezultatas 

Dalyvavimas projektuose, teikiančiuose galimybę 

atnaujinti materialinę bazę, edukacines erdves. 

Gimnazijos taryba, 

administracija 

Metų eigoje Parengti projektai, atnaujinta materialinė bazė, įrengtos 

edukacinės erdvės 

Savivaldos institucijose teikiami pasiūlymai, 

priimami sprendimai dėl edukacinių erdvių 

poreikio. 

Gimnazijos taryba, 

mokinių taryba, 

mokytojų taryba 

Metų eigoje Išsakytas poreikis, priimti sprendimai dėl tikslingo lėšų 

naudojimo. Įgyvendintos ne mažiau kaip dvi savivaldos 

institucijų iniciatyvos dėl edukacinių erdvių atnaujinimo. 

3.2. Uždavinys - Racionaliai naudojant lėšas, įrengti mokiniams naujas poilsio zonas gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

 

Gimnazijos parkelio pritaikymas edukacinei 

erdvei. 

 

L. Rekštienė, 

D. Hinz, 

A. Žukauskas 

Gegužės, birželio 

mėn. 

Įrengta ugdymo ir poilsio erdvė  lauke. 

Mokiniai galės atpažinti parkelyje augančius augalus, bus  

pagamintos informacines lenteles su augalų pavadinimais ir 

sudarytas parkelio augalų planas, kad mokiniai galėtų; 

 mokytis ne tik klasėje, bet ir už klasės ribų;  

Įrengtos judriesiems žaidimams skirtos vietos.  Pagerės 

mokinių fizinis aktyvumas pertraukų metu ir po pamokų.  

Lauko bibliotekėlė ,,Knygų namelis“ prie II 

korpuso. 

 

L. Rekštienė, 

A. Žukauskas 

Liepos, rugpjūčio 

mėn. 

Vyks socialinis bendravimas dalijantis perskaitytomis 

knygomis, žurnalais. 

Gimnazijos kiemo ,,Močiutės darželis“   

įrengimas arba ,,Poilsio zona prie gėlyno“ 

 

I. Stankuvienė 

L. Rekštienė 

Gegužės, 

rugpjūčio mėn. 

Įkurta mokiniams poilsio zona ir edukacinė aplinka.  

Minkštų suolelių įrengimas 1 aukšte. E. Baranauskas Kovo mėn.  Per technologijų pamokas pagaminti ir įrengti 4 suoleliai. 

Lauko žaidimai ant asfalto ar plytelių dangos 

„Klasės“. 

 

A. Žukauskas, 

E. Baranauskas, 

I. Lileikienė 

Gegužės-birželio 

mėn. 

Įrengtos 2 zonos aktyviam poilsiui mergaitėms gryname 

ore pertraukų metu. 

 

Stalai su šaškių ar šachmatų lentomis 1 ir 2 I. Stankuvienė, Birželio mėn. Įrengtos 2 poilsio zonos prasmingas laiko leidimas. 
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aukštuose – koridorių galuose.  L. Rekštienė, 

E. Baranauskas 

Mokinių kūrybinių darbų eksponavimo erdvės Administracija 2018 m. Didės mokinių mokymosi motyvacija ir didžiavimasis 

mokykla, pasitikėjimas savimi. 

Krepšinio aikštelės įrengimas Mockaičių skyriuje. 

 

I. Stankuvienė, 

L. Rekštienė, 

D. Šimkus 

Gegužės - liepos 

mėn. 

Krepšinio aikštelėje mokiniai turės galimybę prasmingai 

praleisti laisvalaikį. 

 

Žaidimų aikštelės įrengimas ikimokyklinukams, 

pradinukams Mockaičių skyriuje 

I. Stankuvienė, 

L. Rekštienė, 

D. Šimkus 

Gegužės - liepos 

mėn. 

Įrengta mini žaidimų aikštelė suteiks mokiniams galimybę 

aktyviai judėti. 

 

 

V SKYRIUS 

LĖŠOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

21. Lėšos skirtos Tytuvėnų gimnazijos veiklos įgyvendinimui: 

Finansavimo šaltiniai Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur 

Iš viso Išlaidoms Turtui įsigyti 

 Iš viso Iš jų darbo užmokesčiui 

Specialiosios tikslinės dotacijos ir valstybės 

investicijų programos, iš jų: 

744400 744400 511300 0 

Socialinių paslaugų programa (4) 56000 56000 1300 0 

Švietimo veiklos programa (6) 688400 688400 510000 0 

Savarankiškoms funkcijoms, iš jų  357100 357100 201500 0 

Socialinių paslaugų programa (4) 3400 3400 0 0 

Švietimo veiklos programa (6) 353700 353700 201500 0 

Iš įstaigos gautų pajamų, iš jų 12100 12100 0 0 

Švietimo veiklos programa 12100 12100 0 0 

Iš Viso: 1113600 1113600 712800 0 

 

 

VI SKYRIUS 

ATSISKAITYMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 
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22. Atsiskaitymų ir visuomenės informavimų tvarka: 

Kas atsiskaito Kam atsiskaitoma Atsiskaitymo ir informavimo forma Vykdymo terminas 

Direktorė Irma Stankuvienė Kelmės rajono savivaldybės tarybai Vadovo veiklos ataskaita  Balandžio mėn. 

Direktorė Irma Stankuvienė Visuomenei Vadovo veiklos ataskaita internetiniame gimnazijos 

puslapyje 

Gegužės mėn. 

Direktorė  Gimnazijos tarybai Gimnazijos veiklos ataskaita;   

Gimnazijos metinis veiklos planas (pranešimas) 

Kovo mėn. 

2 proc. paramos lėšų panaudojimas, ugdymo bazės 

turtinimas (pranešimas); 

Strateginio plano įgyvendinimas (ataskaita). 

Gruodžio mėn. 

Direktorės pavaduotojos 

ugdymui Vilija Volskienė, 

Daiva Hinz, 

Skyriaus vedėja  

Laima Rekštienė 

Mokytojų tarybai Mokinių asmeninė pažangos, ugdomosios veiklos ir 

lankomumo analizė (pranešimai). 

Vasario, gegužės, birželio 

mėn. 

Gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo grupės vadovas 

Robertas Gudauskas 

Mokytojų tarybai,  

Gimnazijos tarybai 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai. Birželio mėn. 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė Vilija Volskienė 

Gimnazijos direktoriui Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaita 

(pranešimas). 

Kovo mėn. 

Vyr. bibliotekininkė Ona 

Zakarienė 

Metodinei tarybai Mokinių aprūpinimas vadovėliais ir grožine literatūra 

(pranešimas). 

Balandžio mėn. 

Direktorės pavaduotojos 

ugdymui Vilija Volskienė, 

Daiva Hinz, skyrių vedėjos 

Nijolė Astašauskienė ir 

Laima Rekštienė 

Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai Ugdymo planų įgyvendinimas ir numatomi prioritetai, 

susitarimai, rengiant 2018-2019 mokslo metų ugdymo 

planus (pranešimai). 

2018–2019 mokslo metų Ugdymo planai. 

Gegužės, birželio mėn. 

 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Vilija Volskienė 

Mokytojų tarybai Nacionalinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė 

(pranešimas). 

Birželio mėn. 
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Direktorė Irma Stankuvienė, 

Direktorės pavaduotojos 

ugdymui Vilija Volskienė, 

Daiva Hinz, skyrių vedėjos 

Nijolė Astašauskienė ir 

Laima Rekštienė 

Mokytojų tarybai Pamokų stebėsenos rezultatai, rekomendacijų teikimas 

bei jų vykdymo grįžtamoji analizė (pranešimai). 

Rugpjūčio mėn. 

Direktorės pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems reikalams 

Laima Rekštienė 

Direktorei Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Rugpjūčio mėn. 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Daiva Hinz 

Mokytojų tarybai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos 

egzaminų rezultatai gimnazijos ir rajono kontekste, 

tolesnė mokinių veikla. 

Rugpjūčio mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai,  

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Mokytojų tarybai Metodinių grupių veiklos ataskaita ir įsivertinimas. Rugpjūčio mėn. 

Vyriausioji buhalterė Gimnazijos direktoriui;  

VMI; 

VSDFV,  

Kelmės rajono savivaldybės 

administracijos finansų skyriui; 

Statistikos skyriui 

Finansinės veiklos, biudžeto vykdymo ataskaitos. 

 

 

 

Investicijų ataskaita. 

Kiekvieną mėnesį iki 5 d. 

Kiekvieną mėnesį iki 15 d. 

Pagal patvirtintą grafiką 

 

Per 7 d. d. ketv. pasibaigus 

 

VII SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

23. Įgyvendinus tikslus ir uždavinius: 

23.1. bus užtikrintas mokinio individualios pažangos augimas bei stebėsena, sėkmingas ugdymo proceso organizavimas;  

23.2. pasiekiami aukštesni PUPP ir brandos egzaminų rezultatai;  

23.3. aktyvus ir įtraukiantis mokymas ir mokymasis, tinkamai organizuojama pagalba mokiniui tenkins mokinių poreikius, 

mažins mokymosi krūvį, didins motyvaciją;  

23.4. vyks tikslingas kompetencijų ugdymasis, mokytojų bendravimas ir bendradarbiavimas; 

23.5. bus įrengta naujų poilsio zonų; 

23.6. parengti pagrindiniai gimnazijos veiklą bei ugdymo procesą reglamentuojantys dokumentai. 
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VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriaus vedėjos. Priežiūrą vykdys gimnazijos direktorius, 

įsivertinimo grupė.  

25. Planą papildo priedai. 

 

 

PRITARTA  

Gimnazijos tarybos posėdyje  

2018-03-22 protokolas Nr. GT-1 
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Metinio veiklos plano priedas Nr. 1 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLA 

 

Uždaviniai Priemonės Atsakingas  Data 

Plėtoti aktyvaus ir įtraukiančio 

mokymo(si) formas, kaip prielaidą 

mokymosi motyvacijos stiprinimui, 

mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymui, profesiniam savęs pažinimui. 

Metodinės tarybos veiklos tikslo, 

uždavinių formulavimas bei plano 

sudarymas. 

Metodinių grupių veiklos planų 

aptarimas ir derinimas. 

Metodinių grupių pirmininkai 

V. Volskienė 

D. Hinz 

N. Astašauskienė 

Sausio mėn. 

Kvalifikacijos tobulinimo analizė, 

planavimas, kryptingumas. 

Metodinių grupių pirmininkai 

I. Stankuvienė 

Vasario mėn. 

Mokytojų bendradarbiavimas planuojant 

ir įgyvendinant ugdymo turinį. 

V. Volskienė 

D. Hinz 

L. Rekštienė 

Kovo mėn. 

Mokytojų veiklos įsivertinimo anketų 

analizė. 

I. Stankuvienė Birželio mėn. 

Išnaudoti ugdymo plano galimybes 

įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams 

pasiekti aukštesnių mokymosi 

rezultatų. 

 

Neformaliojo švietimo užsiėmimų 

veiksmingumas. 

V. Volskienė 

L. Rekštienė 

 

Balandžio mėn. 

Ugdymo plano susitarimai dėl 

mokymosi pasiekimų gerinimo ir 

mokymosi pagalbos teikimo. 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

Gegužės mėn. 

2, 4, 6, 8 klasių Nacionalinio mokinių 

pasiekimų patikrinimo vykdymas ir 

analizė. 

PUPP rezultatų kokybinė analizė. 

V. Volskienė 

D. Hinz 

L. Rekštienė 

 

Birželio mėn. 

 

Sistemingai analizuojant pasiekimus ir 

pažangą užtikrinti savalaikę 

atskaitomybę. 

 

Metodinės veiklos įtakos mokinių 

pažangos gerinimui analizavimas. 

 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

Lapkričio mėn. 

Pirmokų, penktokų, naujai atvykusių 

mokinių stebėsenos rezultatai. 

D. Hinz 

V. Volskienė 

Spalio mėn. 
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L. Rekštienė 

Organizuoti valstybinių švenčių 

paminėjimus, dalyvauti pilietinėse 

akcijose, projektuose. 

 

Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, 

turnyruose, varžybose, šventėse, 

projektinėje veikloje ir kt. 

V. Volskienė Gegužės mėn. 

Puoselėti svarbias gimnazijos 

tradicijas, mokinių saviraiškų 

dalyvavimą mokyklos gyvenime. 

Gimnazijos organizuojamų renginių 

mokinių apklausos analizė. 

V. Volskienė 

D. Hinz 

L. Rekštienė 

Gruodžio mėn. 

Išplėtoti bendradarbiavimo su tėvais 

formas klasės ir gimnazijos lygmeniu, 

inicijuojant prasmingas veiklas, 

paskaitas, projektus ar kitas veiklas, 

formuojant stiprią partnerystę su 

tėvais. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

kiekybinė ir kokybinė analizė. 

D. Hinz 

V. Volskienė 

L. Rekštienė 

 

Lapkričio mėn. 

Aktyvinti gimnazijos savivaldą 

inicijuojant, priimant ir įgyvendinant 

sprendimus dėl edukacinių erdvių. 

Metodinių grupių veiklos analizė. Metodinių grupių pirmininkai 

 

Vasario mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Racionaliai naudojant lėšas, įrengti 

mokiniams naujas poilsio zonas 

gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

Lėšų panaudojimas naujoms poilsio 

zonoms įrengti. 

I. Stankuvienė 

L. Rekštienė  

 

Gruodžio mėn. 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui        Vilija Volskienė 
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Metinio veiklos plano priedas Nr. 2 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

 

Tikslas: Rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.  

 

Uždavinys: Spręsti vaiko gerovės užtikrinimo klausimus, analizuojant asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime, 

mokymosi aplinkos, ieškant naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkiant reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 

 

Veikla Vykdymo 

terminas 

Atsakingi 

asmenys 

Organizacinė veikla   

Organizuoti VGK posėdžius. Kas du mėnesiai V. Volskienė 

Organizuoti VGK pasitarimus teisės pažeidimų, gimnazijos nelankymo, mokinių elgesio klausimais. Pagal poreikį V. Volskienė 

Organizuoti išplėstinius VGK pasitarimus, kuriuose dalyvautų mokiniai, jų tėvai, gimnazijos 

administracija ar kitų institucijų atstovai 

Pagal poreikį V. Volskienė 

 

Sudaryti gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planą 2018 metams. Sausio  mėn. V. Volskienė 

Specialusis ugdymas   

Sudaryti ir patvirtinti Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, mokinių turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

sąrašą, mokinių, tirtų PPT, sąrašą.  

Nustatyti specialiųjų ugdymosi poreikių lygius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Tikslinti duomenų bazę. 

Rugsėjo mėn. 

 

Vasario mėn. 

V. Volskienė 

E. Gudauskienė 

 

Logopedinės, specialiosios pagalbos planavimas. 

Logopedinių pratybų, specialiųjų pamokų tvarkaraščio derinimas.  

Aptarti tolimesnį specialiųjų poreikių mokinių ugdymą(si), sudarytas programas.  

Rugsėjo mėn. 

ir pagal poreikį 

E. Gudauskienė 

D. Griciūtė  

E. Tamašauskienė 

Rinkti informaciją apie mokinius, turinčius mokymosi sunkumų: 

1. Gavus tėvų sutikimą atlikti pirminį įvertinimą; 

2. Aptarti įvertinimo rezultatus, skirti specialųjį ugdymą. 

Pagal poreikį Mokytojai,  

klasių auklėtojai  

VGK nariai 

Socialinė pedagoginė, psichologinė pagalba specialiųjų poreikių mokiniams. Visus metus L. Gečienė 

R. Pažerauskienė 
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Metodinės medžiagos apie SUP mokinių ugdymą kaupimas, vaizdinių priemonių gaminimas. Visus metus E. Gudauskienė 

D. Griciūtė 

E. Tamašauskienė 

Prevencinė veikla   

Vykdyti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programą.  Visus metus Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai,  

pagalbos mokiniui 

specialistai  

Vykdyti nusikalstamumo, smurto, prekybos žmonėmis, lytiškumo ugdymo prevencijos priemonių 

programą.  

Visus metus Pagalbos mokiniui 

specialistai, 

klasių auklėtojai 

Konsultuoti mokinius bei jų tėvus sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais. Vesti pokalbius 

klasėse sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių klausimais. 

 I. Stonkienė 

Rengti informacinius stendus, skirtus žalingų įpročių prevencijai.  Kartą į mėnesį I. Stonkienė 

L. Gečienė 

Mokinių lankymas namuose. Pagal poreikį VGK nariai, 

klasių auklėtojai 

Gimnazijos mokinių pamokų lankomumo ataskaitos ir analizė. Iki mėnesio 5 d. Klasių auklėtojai 

V. Volskienė 

D. Hinz 

L. Rekštienė 

Mokinių saugumo pamokose, pertraukų metu, gimnazijos renginiuose užtikrinimas. Per metus Gimnazijos vadovai 

Vesti specialias valandėles tėvams, dalyvauti susirinkimuose, vykdyti tėvų švietimą. Pagal poreikį VGK nariai 

Pašalinių asmenų patekimo į gimnaziją registravimas, kontrolės stiprinimas, gimnazijos teritorijos ir 

jos prieigų stebėjimas. 

Per metus 

 

L. Rekštienė,  

aptarnaujantis 

personalas 

Socialinė, pedagoginė, psichologinė pagalba   

Rizikos grupės mokinių stebėjimas, konsultavimas, priežiūra. Visus metus V. Volskienė 

L. Gečienė 

R. Pažerauskienė  

Būsimųjų penktokų diena. Balandžio mėn. L. Gečienė 

R. Pažerauskienė 

Būsimųjų pirmokų savaitė.  Birželio mėn. Pagalbos mokiniui 

specialistai 
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Pirmokų ir penktokų, naujai atvykusių mokinių adaptacija.  Spalio mėn.  L. Gečienė  

R. Pažerauskienė 

Klasėse dėstančių mokytojų susirinkimai.  Pagal poreikį V. Volskienė 

Individualios konsultacijos, pokalbiai su mokiniais, turinčiais socialinių, pedagoginių, psichologinių 

problemų. 

Pagal poreikį VGK nariai 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais bei kitais specialistais, teikiančiais 

pagalbą vaikui ir šeimai. 

Visus metus VGK nariai 

 

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų 

dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais. 

Visus metus Mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Krizių valdymas   

Įvertinti krizės aplinkybes, parengti krizės valdymo planą. Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

Parengti informaciją ir informuoti apie krizę gimnazijos bendruomenę, žiniasklaidą, švietimo, kultūros 

ir sporto skyrių, teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą (pagal krizinę situaciją). 

Esant krizinei 

situacijai 

V. Volskienė 

Įvertinti gimnazijos bendruomenės grupes ir asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir 

organizuoti jos teikimą. 

Esant krizinei 

situacijai 

VGK nariai 

 

   

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė      Vilija Volskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Metinio veiklos plano priedas Nr. 3 

 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 

 

Priemonės Vykdytojai  Vykdymo 

terminas 

Sėkmės kriterijai, rezultatas 

Dalyvavimas projektinėse veiklose, akcijose, rajono 

mokinių parlamento veikloje. Bendradarbiavimas  su 

respublikos mokyklų mokinių savivaldomis. 

Dalijimasis naujovėmis grįžus iš respublikinių ir rajoninių 

renginių. 

D. Stoškutė 

K. Gričiūtė 

2018 m.  Motyvacijos skatinimas, įgyjamos 

naujos kompetencijos, aktyvi veikla. 

Įdiegti pagalbos „Mokinys-mokiniui“ modelį. Mokinių taryba Per mokslo metus 2-3 kartus per savaitę mokiniai renkasi 

informaciniame centre, padeda vieni 

kitiems išsiaiškinti nesuprantamus 

uždavinius, temas. 

Stovykla „Naktis gimnazijoje. Išdrįsk būti savimi“. 

 

D. Stoškutė 

 

 

Vasario mėn. Pasidalyti patirtimi, idėjomis, užmegzti 

ryšius su kitų mokyklų mokinių 

savivaldos institucijomis. 

Akcija „Savaitė be namų darbų“. 

 

D. Stoškutė Kovo mėn. Mokinių mokymosi krūvio mažinimas..  

Akcija „Pižamų diena“. D. Stoškutė 

 

Balandžio mėn. Tarpusavio bendravimo ryšio 

stiprinimas. 

Akcija „Spalvų savaitė“. D. Stoškutė Gegužės mėn. Veiklos įvairovė. Mokinių aktyvumas. 

Mokslo metų užbaigimo šventė. V. Volskienė 

 

Birželio mėn. Veiklos įvairovė. Atstovavimas mokinių 

interesams. 

Tradicinių renginių organizavimas: Mokslo metų pradžios 

šventė, Mokytojų dienos šventė, Šv. Kalėdų renginiai. 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 

2018 m. Kūrybiškumo, iniciatyvumo skatinimas, 

tradicijų tęsimas. Mokymas organizuoti 

renginius. 

Veiklos rezultatų aptarimas ir plano sudarymas 2019 m.  Mokinių tarybos 

pirmininkas 

Gruodžio mėn. 

 

Didinamas mokinių iniciatyvumas, 

atsakingumas. Pirmininko ataskaita. 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė       Donata Stoškutė 
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Metinio veiklos plano priedas Nr. 4 

 

TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS MENO SKYRIAUS METINĖ VEIKLA 

 

Priemonės Vykdytojai Vykdymo terminas Kriterijai, rezultatas, atsiskaitymo forma 

Geriausių I pusmečio dailės darbų paroda gimnazijos I 

aukšte.  

R. Bingelienė, 

D. Žukauskienė  

Sausio  mėn. Gabių mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimas. 

I pusmečio atsiskaitymai, dailės darbų peržiūra. 

II pusmečio atsiskaitymai, dailės darbų peržiūra. 

N. Astašauskienė, 

Meno skyriaus 

mokytojai 

Sausio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

75 proc. mokinių padarys asmeninę 

mokymosi pažangą, mokiniai gebės 

įsivertinti savo mokymosi rezultatus. 

 

Sisteminga Meno skyriaus mokytojų veiklos stebėsena,  

priežiūra, kolegialus ryšys. 

N. Astašauskienė, 

Meno skyriaus 

mokytojai 

Metų eigoje Aptarus ir įvertinus mokytojų veiklos 

rodiklius, bus numatytos veiklos ir 

kompetencijų tobulinimo kryptys.  

Meno skyriaus dailės klasės mokinės Justės Baltrušaitytės 

autorinė paroda Tytuvėnų bibliotekoje. 

D. Žukauskienė, 

Ž. Armalienė 

Sausio mėn. Gabaus mokinio saviraiškos poreikių 

tenkinimas. Meno skyriaus 

reprezentavimas Tytuvėnų miesto 

bendruomenei. 

Meno skyriaus mokytojų metodinės grupės posėdžiai. N. Astašauskienė, 

Ž. Armalienė 

3 kartus per metus  Aptarta individuali mokinio pažanga, 

koncertinė, projektinė veikla. 

Integruotos dainavimo ir anglų kalbos pamokos. N. Astašauskienė, 

Anglų kalbos 

mokytojai 

Vasario, kovo mėn. Mokiniai mokysis mokomųjų dalykų 

integruodami veiklas, geriau įsisavins 

ugdomąją medžiagą. 

Seminaras ,,Visapusiškas meninis ugdymas: pamoka ir 

koncertinė veikla“ Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-

Putvinskio gimnazijoje. 

 

N. Astašauskienė 

G. Astašauskas 

Ž. Armalienė 

R. Levickas 

A. Ščeponavičienė 

D. Zikienė 

Vasario mėn.  Gerosios darbo patirties sklaida. 

Bendradarbiavimas su Šaukėnų Vlado 

Pūtvio – Putvinskio, Užvenčio Šatrijos 

Raganos gimnazijų muzikos skyriais. 

Metodinės veiklos efektyvinimas. 

Integruotos fortepijono ir smuiko ansamblio pamokos. Ž. Armalienė 

D. Zikienė 

Kovo, balandžio, 

gegužės mėn. 

Integruotos veiklos mažins mokinių 

mokymosi krūvį, bus įdomesnės 

mokiniams. 

Respublikinis fortepijoninės muzikos konkursas ,,Rubato“ 

Pakruojo meno mokykloje. 

D. Zikienė Kovo mėn. Gabių mokinių saviraiškos poreikių 

tenkinimas, mokiniai reprezentuos 
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Meno skyrių respublikiniame konkurse, 

įgis sceninės patirties. 

Techniniai atsiskaitymai. Meno skyriaus 

muzikos mokytojai 

Kovo, spalio mėn. Mokiniai gilins techninės praktikos 

įgūdžius, įgis įsivertinimo 

kompetencijas. 

 

Fortepijono muzikos meistriškumo kursai Kelmės A. 

Lipeikos menų mokykloje. 

G. Astašauskas 

D. Zikienė 

Kovo mėn. Mokytojai pagilins profesines žinias, 

kurias pritaikys ugdymo procese, 

dalinsis šia patirtimi su Meno skyriaus 

mokytojais. 

Koncertas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti Pagryžuvio kultūros centre. 

 

N. Astašauskienė 

G. Astašauskas 

L. Baranauskienė 

R. Levickas 

D. Zikienė 

Kovo  mėn. Ugdomas patriotiškumas, 

bendruomeniškumas, iniciatyvumas. 

Mokiniai plėtos sceninę, koncertinę 

praktiką. 

Žemės dienos šventė ,,Mūsų padėka tau, Žeme“ Tytuvėnų 

regioninio parko lankytojų   centre. 

N. Astašauskienė Kovo mėn. Ugdoma meilė gamtai, žmogui. 

Mokiniai koncertuos netradicinėje 

aplinkoje. 

Netradicinė muzikos pamoka-susitikimas su ŠU muzikos 

pedagogikos studentais ir dėstytojais. 

N. Astašauskienė Kovo mėn.  Mokiniai turės galimybę susipažinti su 

ŠU muzikos pedagogikos veikla. 

Vykdomas profesinis švietimas. 

Vaikų ir jaunimo lietuviškos muzikos festivalis ,,Ant 

muzikos kranto“ Ventos muzikos mokykloje. 

Ž. Armalienė 

A. Ščeponavičienė 

Kovo mėn. Gabūs meno skyriaus mokiniai dalyvaus 

festivalyje, lavins sceninius įgūdžius, 

reprezentuos rajoną ir meno skyrių. 

Pasirenkamo, antrojo  instrumento perklausa. N. Astašauskienė Balandžio mėn. Ugdymo proceso kontrolė. Ugdymo(si) 

rezultatų tarpinė analizė. 

,,Europos dienos“ koncertas - paroda Kelmės kultūros 

centre. 

N. Astašauskienė 

Meno skyriaus 

mokytojai 

Gegužės mėn. Meno skyriaus reprezentavimas 

rajoniniame renginyje. Tradicijų 

puoselėjimas, pagarbos tautoms 

ugdymas. 

Baigiančiųjų Meno skyrių mokinių pagrindinio ir 

pasirenkamo instrumento perklausos. 

Baigiamieji  egzaminai. Keliamieji egzaminai. 

Akademiniai atsiskaitymai. 

N. Astašauskienė 

Meno skyriaus 

muzikos mokytojai 

Gegužės mėn. 100 proc. mokinių, baigiančių pradinę 

muzikinę, pagrindinę  muzikinę 

formaliojo švietimo ugdymo programą 

įsivertins savo pasiekimus. Mokiniai 
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dalyvaus atsiskaitymuose, egzaminuose, 

bus įvertinta individuali mokinio 

pažanga per visus mokslo metus. 

Pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė. 

I. Stankuvienė 

N. Astašauskienė 

Gegužės mėn. Puoselėjamos Meno skyriaus tradicijos. 

Stojamųjų egzaminų į Meno skyrių organizavimas. Klasių, 

grupių formavimas 2018-2019 m. m.  

 

I. Stankuvienė 

N. Astašauskienė 

Pagal planą Priimti mokiniai į Meno skyrių. 

Sudarytos grupės, parengta informacija 

Kelmės rajono savivaldybės tarybai. 

2017-2018 m. m. įgyvendinimo analizė. 

2018-2019 m. m. ugdymo plano parengimas. Tarpinė Meno 

skyriaus metinės veiklos analizė. 

 

I. Stankuvienė 

N. Astašauskienė 

 

Gegužės-birželio 

mėn. 

Numatytos ugdymo plano tobulinimo 

kryptys, įvertinta skyriaus veikla. 

Parengtas 2018-2019 mokslo metų 

ugdymo planas. 

Bendradarbiavimas su tėvais ugdymo procese. N. Astašauskienė 2018 m. Ryšys tarp tėvų, vaikų ir mokytojų taps 

glaudesnis. Kiekvienas mokytojas 

individualiai bendraus su mokinių tėvais 

kartą per mėnesį. Gerės mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Dalyvavimas Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje 

Lietuvos 100-mečiui pažymėti Klaipėdos vasaros koncertų 

estradoje. 

N. Astašauskienė 

G. Astašauskas 

R. Levickas 

D. Zikienė 

Birželio mėn. Užtikrinama mokinių užimtumo 

įvairovė, prevencinė veikla, mokiniai 

aktyviai  dalyvaus respublikinėje dainų 

šventėje, ugdys meninius gebėjimus, 

sceninę kultūrą. 

Konkursų nugalėtojų, dalyvių, gabių mokinių išvyka. N. Astašauskienė 

G.Astašauskas 

L. Baranauskienė 

R. Levickas 

D. Zikienė 

Birželio mėn Suorganizuota kelionė - padėka Meno 

skyriaus mokiniams, kurie dalyvavo 

konkursuose, šventėse, koncertuose. 

Bendruomeniškumo puoselėjimas. 

Mokslo metų pradžios šventė. N. Astašauskienė 

Meno skyriaus 

mokytojai 

Rugsėjo mėn. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas. 

 

Edukacinė kelionė į Kauno muzikinį teatrą.  Meno skyriaus 

mokiniai ir 

mokytojai 

Spalio-gruodžio 

mėn. 

Mokiniai plėtos  kultūrines, pažintines 

kompetencijas.  

Pasirenkamojo, antrojo instrumento apskrities festivalis- A. Ščeponavičienė Lapkričio  Suorganizuotas Šiaulių apskrities 
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koncertas ,,Muzikos  garsai“. N. Astašauskienė Gruodžio mėn. festivalis-koncertas. 35 proc. 

pasirenkamuoju ir antruoju muzikos 

instrumentu grojančių mokinių gilins 

koncertinės praktikos įgūdžius, tenkins 

saviraiškos poreikius.  

Kalėdinė šventė Meno skyriaus mokinių tėveliams. 

 

Meno skyriaus 

mokytojai 

Gruodžio mėn. Tradicijų, bendruomeniškumo  

puoselėjimas. Aktyvus tėvų 

dalyvavimas Meno skyriaus 

organizuojamoje veikloje. 

Dalyvavimas Tarptautiniame sakralinės-vokalinės  muzikos 

konkurse-festivalyje ,,Skriski, giesmele“ Šaukėnuose. 

N. Astašauskienė 

G. Astašauskas 

R. Levickas 

D. Zikienė 

Gruodžio mėn. Meno skyriaus reprezentavimas 

tarptautiniame renginyje. Gabių 

mokinių saviraiškos skatinimas. 

 

 

 

Meno skyriaus vedėja         Nijolė Astašauskienė 
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Metinio veiklos plano priedas Nr. 5 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLA 

 

 

Priemonės Vykdytojai ir 

partneriai 

Vykdymo 

terminas 

Sėkmės kriterijai, rezultatas 

Posėdis: 

2017 metų biudžeto įvykdymo ataskaita.  

2018 metų biudžetas. 2 proc. GPM lėšų naudojimo 

prioritetai. 

Gimnazijos direktoriaus 2017 metų  veiklos 

ataskaita.  

2018 m. gimnazijos veiklos plano aptarimas. 

Kiti klausimai. 

R. Sukackas, 

I. Stankuvienė, 

R. Laurinavičienė 

 

Kovo mėn. Išklausytos atskaitos, pritarta 2018 m. 

gimnazijos veiklos tikslams, uždaviniams ir 

priemonėms. 

Suderintas 2018 metų biudžetas. 

Ugdymo planų 2018–2019 m. m. projektų 

suderinimas. 

Strateginio plano 2018-2020 metams aptarimas. 

Įsivertinimo išvados ir siūlymai. 

Kiti klausimai. 

R. Sukackas, 

V. Volskienė,  

L. Rekštienė 

D. Hinz, 

N. Astašauskienė, 

R. Gudauskas, 

I. Stankuvienė 

Birželio mėn. Suderinti ugdymo planai 2018-2019 m. m.  

Aptartos įsivertinimo išvados, pritarta 

įsivertinimo grupės siūlymams. 

2 proc. paramos lėšų panaudojimas, ugdymo bazės 

turtinimas. Strateginio plano įgyvendinimas. 

Kiti klausimai. 

R. Sukackas, 

I. Stankuvienė 

 

Gruodžio mėn. Priimti Gimnazijos tarybos nutarimai, siūlymai 

dėl prioritetų ugdymo bazės turtinimui, 

paramos lėšų naudojimui. Aptartas tarpinis 

strateginio plano įgyvendinimas. 

 

 

 


