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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS  

METINIO VEIKLOS PLANO ĮSIVERTINIMAS  

2017-2018 m.m. 

1. Teikti kokybišką ugdymą: 

1.1. Užtikrinti ugdymo turinio ir formų atitiktį kiekvieno mokinio ir mokytojo individualių poreikių tenkinimui; 

1.2. Skatinti tėvus aktyviau dalyvauti ugdymo procese. 

2. Kurti mokymui(si) ir emocinei savijautai palankią aplinką: 

2.1.Kurti edukacines erdves, reprezentuojančias gimnazijos; 

2.2.Aktyvinti socialinę-pilietinę ir prevencinę mokinių ir mokytojų veiklą. 
 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Įvykdytas 

rezultatas 

Atsakingi 

vykdytojai 

Ištekliai 

 

Laikas Refleksija 

 

1. Tikslas - 

teikti 

kokybišką 

ugdymą. 

 

1.1. Užtikrinti 

ugdymo 

turinio ir 

formų atitiktį 

kiekvieno 

mokinio ir 

mokytojo 

individualių 

poreikių 

tenkinimui 

1.1.1. 

Individuali

os mokinio 

pažangos 

stebėjimas, 

refleksijos 

lapų 

pildymas.  

Organizuoti ne mažiau nei 

3 metodinės tarybos 

posėdžius apie mokinio 

individualią pažangą.  

100% mokytojų stebės 

individualią mokinio 

pažangą, analizuos PUPP, 

brandos, bandomųjų 

egzaminų ir diagnostinių 

testų  rezultatus ir 

numatys priemones ir 

būdus rezultatams gerinti. 

80% mokinių pildys 

refleksijos lapus. 

Suorganizuoti 3 

metodinės tarybos 

posėdžiai apie 

mokinio 

individualią 

pažangą.  

100% mokytojų 

stebėjo 

individualią 

mokinio pažangą, 

analizavo PUPP, 

brandos, 

bandomųjų 

egzaminų ir 

diagnostinių testų  

rezultatus ir 

numatė priemones 

L.Malinauskienė 

D.Sabanskienė, 

dalykų 

mokytojai,  

klasių vadovai. 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų Tarybos pasitarime 

MT posėdyje 

MG pasitarimuose 

 



ir būdus 

rezultatams 

gerinti.(MG 

pasiūlymai dėl 

rezultatų 

gerinimo) 

90% mokinių 

pildė refleksijos 

lapus. 

1.1.2. 

Šiuolaikinių 

mokymo 

metodų ir 

priemonių 

diegimas 

ugdymo 

procese. 

Įgyvendintos ne mažiau 

kaip 2 naujos šiuolaikinių 

mokymo metodų taikymo 

ugdymo procese ir ne 

mažiau kaip 2 naujos 

šiuolaikinių mokymo 

priemonių taikymo 

ugdymo procese veiklos.  

Ugdymo procese 

taikyti didžiausią 

poveikį turintys 

mokymo metodai 

ir kalbėta apie jų 

taikymo 

efektyvumą, 

reflektyviojo 

mokymo metodai. 

Mokytojai 

susipažino su 

virtualių erdvių 

panaudojimo 

galimybėmis, 

taikė jas ugdymo 

procese, 

susipažino su 

EDUKA virtualia 

aplinka ir jos 

teikiamomis 

galimybėmis bei 

taikė procese.   

L.Malinauskienė 

D.Sabanskienė, 

dalykų 

mokytojai 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų Tarybos pasitarime 

MT posėdyje 

MG pasitarimuose 

 

1.1.3. Gabių 

mokinių 

ugdymo veiklų 

plėtimas. 

 Įgyvendintos ne mažiau 

kaip 2 naujos gabių 

mokinių skatinimo 

veiklos. 

Gabūs mokiniai 

skatinti mokslo 

metų pabaigoje 

padėkomis, 

organizuotos 

išvykos į 

aukštąsias 

mokyklas, 

laboratorijas, 

L.Malinauskienė 

D.Sabanskienė. 

MK lėšos 

Rėmėjų 

lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų Tarybos pasitarime,  

MT posėdyje 



paskaitas (VGTU, 

KU) 

1.1.4. 

Refleksyvus 

mokytojų ir 

kuruojančių 

vadovų 

pokalbis apie 

ugdymo 

kokybę. 

100% mokytojų analizuos 

savo ugdymo rezultatus ir 

dalyvaus refleksiniuose 

pokalbiuose. 

100proc. 

mokytojų 

analizavo savo 

ugdymo 

rezultatus, 

dalyvavo 

refleksiniuose 

pokalbiuose.  

L.Malinauskienė 

D.Sabanskienė, 

I.Kačinauskienė 

MK lėšos 

 

2018 - 06 Direkciniame pasitarime 

1.1.5. Seminaras 

mokytojams:  

Reflektyviojo 

mokymo 

galimybės 

ugdymo procese. 

Ne mažiau nei 70% 

mokytojų susipažins su 

reflektyviojo mokymo 

galimybėmis ugdymo procese 

ir ne mažiau kaip 60% 

mokytojų taikys savo 

praktikoje. 

Metodinėje 

taryboje skaitytas 

pranešimas. 

Mokytojai turėjo 

galimybę 

susipažinti su 

medžiaga, išsiųsta 

į dienyną. 100 

proc. mokytojų 

bandė taikyti savo 

darbe. 

I. Kačinauskienė MK lėšos 

 

I pusmetis 

(lapkričio 

mėn.) 

MT posėdyje 



1.2. Skatinti 

tėvus aktyviau 

dalyvauti 

ugdymo 

procese 

1.2.1. Skatinti 

tėvus sistemingai 

jungtis prie 

dienyno stebint  

vaiko dalykinę 

pažangą, 

susipažįstant su 

gimnazijos 

teikiama 

informacija.  

Ne mažiau nei 80%  

mokinių tėvų  sistemingai 

(kartą per savaitę) jungiasi 

prie el. dienyno 

www.manodienynas.lt    

82 proc. tėvų 

sistemingai 

jungėsi prie el. 

dienyno 

Klasių vadovai, 

administracija,  

Tėvų taryba 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Tėvų Tarybos posėdyje 

1.2.2. Skatinti 

tėvus dalyvauti 

gimnazijos 

organizuojamu

ose 

susirinkimuose

, Tėvų dienose, 

informacinėse 

paskaitose, 

renginiuose. 

Ne mažiau nei 50% tėvų 

dalyvaus gimnazijos 

organizuojamuose 

susirinkimuose, Tėvų 

dienose, renginiuose. 

80 proc. tėvų 

dalyvavo 

susirinkimuose, 

tėvų dienose, 

renginiuose 

Klasių vadovai, 

administracija, 

Tėvų taryba 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Tėvų Tarybos posėdyje 

http://www.manodienynas.lt/


1.2.3. 

Efektyvinti 

tėvų 

motyvavimą 

dalyvauti 

organizuojamu

ose 

mokymuose, 

psichologiniuo

se 

seminaruose, 

paskaitose, 

konsultacijose. 

Per metus pravesti ne 

mažiau kaip 1- 3 

švietėjiškus renginius 

tėvams. Tėvai padeda 

organizuoti renginius, 

juose dalyvauja. 

Per metus pravesti 

2 švietėjiški 

renginiai tėvams. 

Tėvai padėjo 

organizuoti 

renginius, juose 

dalyvavo. 

Tėvų taryba, 

Klasių vadovai, 

psichologė, 

administracija 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Tėvų Tarybos posėdyje 

1.2.4. Įtraukti 

tėvus į mokinio 

asmeninės ir 

dalykinės 

pažangos 

stebėjimą 

(mokinio 

refleksiniai 

pokalbiai su 

klasės vadovu), 

aptariant 

mokinio 

individualią 

pažangą, 

mokymosi 

pasiekimus, 

sėkmes,  

nesėkmes, 

tolesnį 

mokymąsi bent 

kartą per 

mokslo metus. 

Ne mažiau nei 80% tėvų 

susipažįsta su mokinio 

asmeninės ir dalykinės 

pažangos aprašu, pareiškia 

savo nuomonę  apie 

mokinio pasiekimus, 

reikalingą pagalbą. 

100 proc. I-II 

klasių ir 70 proc. 

III-IV klasių tėvų 

pareiškė nuomonę 

apie mokinio 

pasiekimus ir 

reikalingą pagalbą  

Klasių vadovai, 

administracija 

MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Tėvų Tarybos posėdyje 



1.2.5.Plėtoti 

Tėvų Tarybos 

veiklas ir 

iniciatyvas. 

Sistemingas Tėvų Tarybos 

darbas, didėjantis tėvų 

aktyvumas ir 

iniciatyvumas. 

Tėvų taryba dirba 

sistemingai, 

organizavo akciją 

„Dėvėk unifomą“. 

Tėvų taryba MK lėšos Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Tėvų Tarybos posėdyje 

1.2.6.  Klasės 

tėvų 

susirinkimai  

m.m. pradžioje 

ir pasibaigus I 

– ajam 

pusmečiui. 

Ne mažiau nei 50% tėvų 

dalyvaus klasės tėvų 

susirinkimuose, per 

mokslo metus bus priimti 

ne mažiau nei 2 konkretūs 

sprendimai dėl vaiko 

ugdymo kokybės 

gerinimo. 

42 proc. tėvų 

dalyvavo klasių 

susirinkimuose. 

 

L.Malinauskienė 

Klasių vadovai 

MK lėšos 

 

2 k. per 

mokslo 

metus 

(arba 

pagal 

klasės 

vadovo 

poreikį) 

Mokytojų tarybos posėdyje  

Klasės vadovų pasitarime 

1.2.7. Tėvų 

diena 

organizuojama 

2 kartus per 

metus I – IV 

klasių 

mokiniams 

rugsėjo ir 

balandžio mėn. 

Ne mažiau nei 60 % tėvų 

dalyvaus individualiuose 

pokalbiuose su mokytojais 

ir turės galimybę aptarti 

savo vaiko ugdymo 

rezultatus, mokinio 

pažangą, lankomumą. 

39 proc. tėvų 

dalyvavo 

individualiuose 

pokalbiuose su 

mokytojais tėvų 

dienų metu. 

I.Kačinauskienė 

L.Malinauskienė 

D.Sabanskienė 

Klasių vadovai 

 

MK lėšos 2 k. per 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos pasitarime 

 



1.2.8. 

Diskusijos 

tėvams ir 

gimnazijai 

aktualia tema. 

Priimti ne mažiau nei 2 

gimnazijos bendruomenei 

aktualūs sprendimai. Ne 

mažiau nei 50 % 

mokytojų, 20 % tėvų, 25 

% mokinių dalyvaus 

diskusijoje.  

Priimti 4 

gimnazijos 

bendruomenei 

aktualūs 

sprendimai. Ne 

mažiau nei 50 % 

mokytojų, 20 % 

tėvų, 25 % 

mokinių dalyvavo 

diskusijoje „Tėvų, 

klasės vadovų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

bendradarbiavima

s siekiant vaiko 

asmeninės 

pažangos“. 

Tėvų taryba 

I.Mažeikienė 

I.Kačinauskienė 

MK lėšos I-II 

pusmetis 

Mokytojų tarybos pasitarime 

Gimnazijos tarybos posėdyje 

1.2.9. 

Susirinkimas 

IV kl. mokinių 

tėvams 

„Brandos 

egzaminų 

pasirinkimo 

galimybės“. 

Ne mažiau nei 50 % tėvų 

dalyvaus susirinkime ir 

turės galimybę sužinoti 

apie brandos egzaminų 

pasirinkimo galimybes.  

34 proc. tėvų 

dalyvavo 

bendrame 

susirinkime. Kiti 

turėjo galimybę 

susipažinti su 

informacija, 

atsiųsta į dienyną. 

Administracija 

IV kl.vadovai 

MK lėšos II 

pusmetis 

 

  1.2.10. 

Susirinkimas II 

kl. mokinių 

tėvams 

„Vidurinio 

ugdymo 

programa. 

Individualieji 

ugdymo 

planai.“ 

Ne mažiau nei 50 % tėvų 

dalyvaus susirinkime ir 

turės galimybę susipažinti 

su vidurinio ugdymo 

programa bei kaip yra 

sudaromi individualūs 

ugdymo planai.  

18 proc. dalyvavo 

bendrame 

susirinkime ir 40 

proc. klasių 

susirinkimuose, 

individualiuose 

pokalbiuose. Kiti 

turėjo galimybę 

susipažinti su 

Administracija 

II kl.vadovai 

MK lėšos II 

pusmetis 

 



informacija, 

atsiųsta į dienyną.  

  1.2.11. Tėvų 

tarybos 

įsitraukimas į 

gimnazijos 

veiklas bei 

iniciatyvos: 

dalyvavimas 

akcijose, 

varžybose, 

šventėse, 100 – 

mečio 

renginiuose, 

ieško rėmėjų, 

socialinių 

partnerių, 

bendradarbiauj

a su Prienų 

rajono 

savivaldybės 

administracija. 

Ne mažiau nei 25% tėvų 

dalyvaus įvairiose 

mokyklos veiklose. 

Ne mažiau kaip 3 

iniciatyvos per metus. 

30% tėvų 

dalyvavo įvairiose 

mokyklos 

veiklose. 

Įgyvendintos 2 

iniciatyvos per 

metus. 

Tėvų taryba 

I.Kačinauskienė 

I.Mažeikienė 

 Visus 

mokslo 

metus 

Tėvų tarybos posėdyje 

2. Tikslas -

kurti 

mokymui(s

i) ir 

emocinei 

savijautai 

palankią 

aplinką 

2.1. Kurti 

edukacines 

erdves, 

reprezentuojan

čias 

gimnazijos 

istoriją 

2.1.1. 

Kabinetų, 

skirtų 

gimnazijos 

100-čiui,  

projektavimas, 

įrengimas ir 

pristatymas.  

Kartu su atsakingais 

vykdytojais, kabinetų 

vadovais ir mokytojais 

įrengti tris mokymosi 

erdves: 301 – 

J,Marcinkevičiui, 305 – 

J.Kazlauskui,  205 – 

J.Stravinskui atminti. 

Sukurtos 3 

edukacinės 

erdvės, surengtas 

jų pristatymas. 

I.Kačinauskienė 

A.Volungevičiu

s 

Kabinetų 

vadovai, lietuvių 

k., istorijos ir 

menų metodinės 

grupės. 

MK lėšos 

Paramos 

lėšos 

Savivaldyb

ės lėšos 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos, metodinių 

grupių pasitarimuose. 



2.1.2. Bendrų 

mokyklos 

erdvių 

projektavimas, 

įrengimas ir 

dekoravimas. 

Įengti ne mažiau kaip 2 

bendras mokyklos erdves: 

gimnazijos skaityklą, 

skirtą A. Maceinai, ir 

Aktų salę, skirtą P. 

Martišiui.  

Įrengtos 2 erdvės, 

surengtas jų 

pristatymas. 

I.Kačinauskienė 

A.Volungevičiu

s, L. Krūvelytė, 

I. 

Rasimavičienė. 

MK lėšos 

Paramos 

lėšos 

Savivaldyb

ės lėšos 

Visus 

mokslo 

metus  

Mokytojų tarybos posėdyje. 

2.1.3. Mokinių 

darbų 

demonstravim

as  mokyklos 

patalpose, 

Prienų kultūros 

ir laisvalaikio 

centre ir 

Nemuno kilpų 

regioniniame 

parke.  

Mokinių darbų paroda, 

MMG renginys „Kalėdinis 

mokyklos puošimas“. 

Projektas I klasių 

mokiniams „Kuriu 

mokyklai“ (eksponuota 

paroda). 

Dailės ir technologijų 

egzaminų darbus 

eksponuojame mokyklos 

erdvėse. 

 

Įvyko 4 parodos, 

mokinių darbai 

demonstruoti 

mokykloje, 

Nemuno kilpų 

regioniniame 

parke, Prienų Just. 

Marcinkevičiaus 

viešojoje 

bibliotekoje, 

Prienų kultūros ir 

laisvalaikio 

centre. 

I.Kačinauskienė, 

A.Volungevičiu

s, 

Menų MG 

grupė. 

MK lėšos 

Paramos 

lėšos 

Savivaldyb

ės lėšos 

Visus 

mokslo 

metus  

MG pasitarime, mokytojų tarybos 

posėdyje. 

 

2.2. Aktyvinti 

socialinę-

pilietinę ir 

prevencinę 

mokinių ir 

mokytojų 

veiklą. 

2.2.1.Vykdyti 

prevencinę 

programą 

VEIK. 

 

 

Per mokslo metus 100% 

mokinių, klasių vadovų, 

10 mokytojų ir 10 tėvų 

dalyvaus projekto 

veiklose. 10% sumažės 

mokinių, kurie nesityčiojo 

iš kitų ir iš kurių niekas 

nesityčiojo mokykloje.   

100 proc. 

mokinių, klasių 

vadovų, 5 

mokytojai ir 12 

tėvų dalyvavo 

projekto veiklose.  

3 proc. sumažėjo 

mokinių, kurie 

nesityčiojo iš kitų, 

patyčias 

patiriančių 

mokinių skaičius 

išliko stabilus. 

VGK 

pirmininkė, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė 

 Visus 

mokslo 

metus  

VGK posėdyje 

2.2.2. 

Dalyvauti 

akcijose ir 

šventėse, 

skirtose 

valstybės ir 

gimnazijos 

šimtmečiui 

paminėti. 

Per mokslo metus 

dalyvaus 100% mokinių ir 

mokytojų dalyvaus 

akcijose ir šventėse. 

100 proc. 

mokytojų ir 

mokinių dalyvavo 

akcijose ir 

šventėse. 

Pavaduotojos 

ugdymui 

 Visus 

mokslo 

metus 

MT posėdyje 



 

2.2.3. Skatinti 

mokinių 

dalyvavimą  

savanoriškose 

akcijose ir 

visuomeninių 

organizacijų 

veiklose. 

Per mokslo metus 50% 

mokyklos mokinių ir 10% 

mokytojų dalyvaus 

savanoriškose veiklose ir 

visuomeninėse 

organizacijose.  

Per mokslo metus 

50% mokyklos 

mokinių ir 10% 

mokytojų 

dalyvavo 

savanoriškose 

veiklose ir 

visuomeninėse 

organizacijose. 

Pavaduotojos 

ugdymui, 

socialinė 

pedagogė 

 Visus 

metus 

Mokytojų tarybos posėdyje 

 


