
 

 

PATVIRTINTA 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio mėn. 30 d.  

įsakymu Nr. (1.5) V-125 
 

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS  

METINIS VEIKLOS PLANAS  

2019-2020 m. m. 

 
1. Siekti kokybiško ugdymo(si) - kiekvieno mokinio pažangos.  

1.1. Stiprinti mokėjimo mokytis kompetenciją, įgyvendinant Mokymosi paradigmą pamokoje. 

1.2. Kryptingai veikti komandose siekiant ugdymo kokybės ir veiksmingumo. 

2. Aktyvinti mokyklos savivaldos institucijų veiklą: 

2.1. Skatinti iniciatyvas planuojant ir įgyvendinant gimnazijos veiklas. 

2.2. Stiprinti bendruomeniškumą visuose gimnazijos lygmenyse.  

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Numatomas rezultatas Atsakingi 

vykdytojai 

Ištekliai 

 

Laikas Refleksija 

 

1. Siekti 

kokybiško 

ugdymo(si) 

- kiekvieno 

mokinio 

pažangos.  

 

 

1.1. Stiprinti 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją, 

įgyvendinant 

Mokymosi 

paradigmą 

pamokoje. 

 

1.1.1. Mokytojų ekspertų 

vedamos pamokos. Mokėjimo 

mokytis kompetencija pamokoje.   

 

 

Visi mokytojai ekspertai 

praves po 2 atviras 

pamokas, kuriose 

pademonstruos, kaip ugdo 

mokėjimo mokytis 

kompetenciją. Ne mažiau 

nei 60 % mokytojų stebės 

ekspertų pamokas ir 

suteiks GR bei gerąją 

patirtį taikys savo 

pamokose.  

Mokytojai 

ekspertai, MT 

MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos 

pasitarime 

MT posėdyje 

MG pasitarimuose 

 



1.1.2. Bendradarbių pamokų 

stebėjimas. Pamokos studijos 

metodas. Mokėjimo mokytis 

kompetencija.  

Visi mokytojai stebi po 2 

bendradarbių pamokas ir 

po to jas aptaria.  

Mokytojai, MT MK 

lėšos 

2019–2020 

m. m. 

MT 

1.1.3. Mokymo  programa 

mokytojams ,,Ugdymo(si) 

kokybės ir veiksmingumo 

tobulinimas, siekiant sklandaus 

mokymosi ir gyvenimo ryšio“ 

90% mokytojų dalyvaus 

programoje ir įgytas žinias 

panaudos pamokose. 

D. Sabanskienė MK 

lėšos 

2019–2020 

m. m. 

MT posėdyje 
 

1.1.4. Tarptautiniai ERASMUS+ 

projektai K1 ir K2 mokykloje 

Bus įgyvendinti 

tarptautiniai projektai K1 

ir K2. Ne mažiau nei 8 

mokytojai ir 3 

administracijos nariai 

tobulins dalykines 

kompetencijas. Ne mažiau 

nei 5% pagerės mokinių 

užsienio kalbos bei 

matematikos rezultatai. Ne 

mažiau nei 3 produktai bus 

sukurti žinioms 

patobulinti. 

D. Sabanskienė 

L. 

Malinauskienė 

Projekto 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

MT posėdyje 

MG pasitarimuose 

 

1.2. Kryptingai 

veikti 

komandose 

siekiant ugdymo 

kokybės ir 

veiksmingumo. 

 

1.2.1.Vykdomos tarptautinių 

projektų veiklos, praplečiančios 

ugdymo procesą. 

Įgyvendinti ne mažiau nei 

3 tarptautiniai ir mokinių 

mainų projektai. 

Projektuose dalyvaus ne 

mažiau nei 10 procentų 

mokyklos mokinių. 

Mokiniai patobulins anglų 

kalbos, gamtamokslines, 

IKT, retorikos, geografijos 

žinias ir bendrąsias 

I. 

Kačinauskienė 

projektų 

vadovai 

Projektų 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos 

pasitarime 

Tėvų Tarybos 

posėdyje 



kompetencijas.   

1.2.2.Vykdomi tradiciniai 

renginiai, konkursai, 

konferencijos, suteikiantys 

daugiau galimybių siekti ugdymo 

kokybės netradiciniais būdais.    
 

Kiekviena MG praves ne 

mažiau nei po vieną 

renginį. 90 procentų 

mokyklos mokinių 

dalyvauja 

organizuojamuose 

renginiuose.  

MG, klasių 

vadovai  

MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

MT 

1.2.3.VGK organizuoja diskusiją 

su gabiais mokiniais ir jų tėvais 

apie lūkesčius ir ugdymo kokybę. 

 

Gabūs mokiniai ir jų tėvai 

dalyvauja diskusijoje, 

įsijungia į ,,Mokinys 

mokiniui“ veiklas 

VGK, klasių 

vadovai 

MK 

lėšos 

1 pusmetis VGT, MT 

1.2.4. Suburiama darbo komanda 

gabių mokinių skatinimo sistemai 

sukurti. 

1.2.4.1. Sukuriama gabių 

mokinių skatinimo 

sistema.  

1.2.4.2. Surasti nuolatiniai 

programos rėmėjai. 

GT, Tėvų taryba Išorės 

lėšos 

1 pusmetis GT, Mokytojų 

tarybos pasitarime 

1.2.5. Refleksinių pokalbių metu 

išsiaiškinami mokinių pagalbos 

poreikiai ir tarpininkaujama ją 

teikiant.  

Visi mokiniai pildo 

refleksijos lapus, nusimato 

metų tikslus. Teikiama 

mokinių poreikius 

atitinkanti pagalba. Ne 

mažiau nei 50% mokinių 

pagerins savo ugdymosi 

rezultatus.  

Klasių vadovai MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos 

pasitarime 

Tėvų tarybos 

posėdyje 

1.2.6. Įgyvendinamos prevencinės 

ir mokinių bendrųjų kompetencijų 

tobulinimo veiklos.  

 

 

1.2.6.1. Įgyvendinama 

neformaliojo švietimo 

programa VEIK. Ne 

mažiau nei 80 proc. 

mokinių iš soc. rizikos 

šeimų dalyvauja 

programoje. Ne mažiau 

nei 30 procentų mokinių, 

nurodančių, kad turi 

emocijų valdymo 

problemų, dalyvauja 

programoje. 

1.2.6.2. Įgyvendinta 

neformaliojo švietimo 

programa ,,Forumo 

Neformaliojo 

švietimo 

vadovai 

MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos 

pasitarime 
 



teatras“.  

Ne mažiau nei 30 procentų 

mokinių, nurodančių, kad 

tarpasmeniniai santykiai 

yra jų silpnoji sritis, 

dalyvauja programoje.  

2. 
Aktyvinti 

mokyklos 

savivaldos 

institucijų 

veiklą 

2.1. Skatinti 

iniciatyvas 

planuojant  ir 

įgyvendinant 

gimnazijos 

veiklas. 

 

2.1.1. GMS organizuoja mokinių  

iniciatyvų mugę ir prisideda prie 

iniciatyvų įgyvendinimo 

2.1.1.1. Išgrynintos ne 

mažiau nei 2 idėjos ir 

mokiniai dalyvauja jas 

įgyvendinant.  

2.1.1.2. Mokiniai 

inicijuoja ir organizuoja 6 

gimnazijos renginius. Ne 

mažiau nei 30% padidėja 

mokinių aktyvus 

dalyvavimas renginiuose. 

GMS MK 

lėšos 

 

1 pusmetis 

 

Visus metus 

Mokytojų tarybos, 

GMS 

pasitarimuose. 

2.1.2. Tėvų taryba imasi 

iniciatyvų prisidėti prie 

gimnazijos veiklos tobulinimo. 

2.1.2.1. Įvykdytos ne 

mažiau nei 2 tėvų akcijos 

prieš rūkymą ir už 

uniformų dėvėjimą. 

2.1.2.2. Suorganizuoti 1-2 

švietėjiški renginiai 

tėvams. Ne mažiau nei 

25% tėvų dalyvaus šiuose 

renginiuose.   

Tėvų tarybos 

pirmininkas, 

klasių vadovai, 

administracija 

MK 

lėšos 

Paramos 

lėšos 

Savivald

ybės 

lėšos 

Visus mokslo 

metus  

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

2.1.3. MT ir GMS organizuojama 

diskusija dėl mokiniams 

priimtiniausių ugdymo metodų ir 

pamokų organizavimo. 

 Diskusijos metu priimta 

ne mažiau nei 3 

susitarimai dėl ugdymo 

metodų ir pamokų 

organizavimo. 

MT, GMS 

 

MK 

lėšos 

I pusmetis Mokytojų tarybos 

pasitarime 

Gimnazijos tarybos 

pasitarime 
 

2.1.4.Mokytojų ekspertų 

pranešimai mokytojų 

bendruomenei apie mokėjimo 

mokytis kompetencijos ugdymą 

pamokose. 

Mokytojai patobulina 

žinias apie mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymą. Visi mokytojai 

taiko savo darbe mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymą. 

MT MK 

lėšos 

 

Visus mokslo 

metus 

MT posėdyje 



2.1.5. Atnaujintos viešosios 

erdvės gimnazijos teritorijoje. 

2.1.5.1. Atnaujinta ir 

sutvarkyta „lauko klasė“.  

2.1.5.2. Įrengtos viešosios 

erdvės pamokoms-

diskusijoms lauke. 

2.1.5.3. Bendradarbiaujant 

su Gimnazijos mokinių 

seimu įrengtos 1–2 poilsio 

zonos mokiniams 

gimnazijoje. 

GMS, 

administracija 

MK 

lėšos, 

išorės 

lėšos 

2019 m. IV 

ketvirtis 

GMS, GT, TT ir 

mokytojų tarybos 

pasitarimuose 

2.2. Stiprinti 

bendruomenišku

mą visuose 

gimnazijos 

lygmenyse.  

 

2. 2. 1. Paauglių aplinkai draugiško 

elgesio skatinimo tyrimas. 

Visi I-II klasių mokiniai 

dalyvauja tyrime. 

Priimami ne mažiau nei 3 

bendri susitarimai 

iškilusioms problemoms 

išspręsti. 

Klasių vadovai, 

administracija,  

Tėvų taryba 

MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Mokytojų tarybos 

pasitarime 

Tėvų tarybos 

posėdyje 

2.2.2. Akcija ,,Pasidalinkime 

gerumu“ . 

 

Visos metodinės grupės ir 

visos I -II klasės dalyvauja 

akcijoje. 

VGK, MG, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

3 kartus per 

metus 

Mokytojų tarybos 

posėdyje. 

2.2.3. Mokytojai ir tėvai 

dalyvauja tradiciniuose 

gimnazijos renginiuose kaip 

komandos. 

Mokytojų ir tėvų 

komandos dalyvauja 

,,Protų mūšiuose“, 

,,Žiburio“ Mokytojo 

dienos Regatoje, 

kalėdinėje pamokoje, 

Šeimos savaitėje, Mados 

dienoje. 

Administracija, 

klasių vadovai, 

mokytojai, Tėvų 

taryba, GT  

MK 

lėšos 

Visus metus Mokytojų tarybos 

posėdyje, Tėvų 

tarybos, GT 

pasitarimuose 

2.2.4. Mokinys - mokiniui. 

Mokinių vedamos dalykų 

konsultacijos. 

 

 

2.2.4.1. Vieną kartą 

savaitėje organizuojamos 

mokinių konsultacijos 

mokiniams. 

 2.2.4.2. Ne mažiau nei 

10% mokinių konsultuoja 

savo bendraamžius.  Ne 

mažiau nei 15% mokinių 

dalyvauja konsultacijose.  

Administracija, 

klasių vadovai 

MK 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

MT posėdyje 

2.2.5.Įkurtas alumnų klubas.  Įkuriamas Prienų 

„Žiburio“ gimnazijos 

Administracija, 

GT 

Išorės 

lėšos 

Visus mokslo 

metus 

Alumni klubo 

pasitarime 



Alumni klubas. Klubo 

veikloje dalyvauja ne 

mažiau nei 15 narių. 

Surogranizuojami ne 

mažiau nei 2 susitikimai. 

 

 

*GMS – Gimnazijos mokinių seimas 

*MT – Metodinė taryba 

*MG – Metodinė grupė 

*GT – Gimnazijos taryba  

*TT – Tėvų taryba 


