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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 2018 M. VEIKLOS PLANAS 

 

VIZIJA 

Siekti, kad gimnazijos bendruomenės nariams būtų gera, kad atsiskleistų kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumas ir, kad kiekvienas 

bendruomenės narys pagal savo gebėjimus ir polinkius įgytų šiuolaikines kompetencijas. 

 

MISIJA 

Gimnazija teikia mokiniams kokybišką pagrindinį (I ir II pakopų) ir vidurinį išsilavinimą, siekia mokinių pažangos, padeda mokiniams įgyti dorinę, 

tautinę ir pilietinę brandą bei profesinės kompetencijos pradmenis, sudaro sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui, yra atvira gyvenvietės ir gimnazijos 

bendruomenei. 

 

FILOSOFIJA 

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo veiklas. 

„Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį. Tobula visuomenė galima tik tada, kai tobuli jos nariai“ 

(Žanas Žakas Ruso) 

 

STRATEGINIAI TIKSLAI 
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1. Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo 

pagal individualius poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti aukštą ugdymo, mokymosi ir pasiekimų kokybę. 

2. Tobulinti vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijas. 

3. Efektyvinti pamokos organizavimą. 

4. Gerinti materialinę, techninę ir informacinę bazę. 

2. Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas. 

Uždaviniai: 

1. Kelti bendruomenės narių elgesio kultūrą. 

2. Kurti patrauklios, konkurencingos gimnazijos įvaizdį. 

3. Formuoti teigiamus asmenybės įgūdžius ir kurti saugią ir sveiką ugdymosi(si) aplinką. 

4. Skatinti saviraišką, saviugdą ir pilietinę savimonę. 

 

Uždavinys Priemonės Laukiami rezultatai, kriterijai Atlikimo 
laikas 

Atsakingo darbuotojo 
vardo raidė ir pavardė 

Lėšos, 
Eur 

1 TIKSLAS. Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams, sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo 
pagal individualius poreikius 
1.1. Užtikrinti aukštą 
ugdymo, mokymosi ir 
pasiekimų kokybę 

1.1.1. Organizuoti Gimnazijos 
tarybos posėdžius: 
2017 m. metinio veiklos plano 
ataskaitos, 2018 m. metinio veiklos 
plano, 2017 m. finansinės 
ataskaitos, mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 2018-2020 m. 
atestacijos programos tvirtinimas, 
2018-2019 m.m. ugdymo plano 

Organizuoti Gimnazijos tarybos 
posėdžiai: 
patvirtintas 2018 m. metinis 
veiklos planas, 2017 m. metinės 
veiklos ataskaita, 2018-2020 m. 
atestacijos programa, 2017-2018 
ir 2018-2019 m.m. ugdymo 
planas bei 2017-2018 m.m. 
finansinių išteklių paskirstymas. 

Sausis Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Vyriausioji buhalterė 
A.Naprienė 

Biudžeto lėšos 
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tvirtinimas, gimnazijos 2018 m.m. 
finansinių išteklių paskirstymo 
planavimas. 
1.1.2. Organizuoti metodinės 
tarybos posėdžius: 
– bandomųjų brandos egzaminų 
organizavimas; 

Organizuoti metodinės tarybos 
posėdžiai, gerės mokytojų 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas,  
dalijimasis patirtimi, rezultatų 
analizė ir numatytos priemonės 
mokinių rezultatams gerinti turės 
įtakos geresniems mokinių 
pasiekimams. Efektyvesnis gabių 
vaikų ugdymas atrenkant ir 
pritaikant ugdymo turinį mokinių 
ugdymo(si) poreikiams. 
Dalyvavimas NMPP ir rezultatų 
aptarimas padės gerinti ugdymo 
kokybę. 

 
 

Sausis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Metodinės tarybos 
pirmininkė 
I.Andruškevičienė 
Metodinės tarybos nariai 
I.Meiluvienė 
Dalykų mokytojai 

Biudžeto lėšos 

– mokymosi pokyčių lyginamoji 
analizė; 

Birželis 

– VBE, PUPP, olimpiadų, konkursų 
rezultatų analizė ir ugdymo turinio 
koregavimas; 

Rugsėjis 

– aptarti priemones, mokinių 
pasiekimams gerinti; 

Sausis – 
gruodis 

– gabių vaikų ugdymo 
organizavimas (laikinų grupių 
sudarymas nuo I kl.); 

Birželis 

– NMPP ir diagnostinių testų 
rezultatų analizė; 

Birželis 

– veiklų, skatinančių mokytojus 
kryptingai tobulinti dalykines, 
profesines ir bendrąsias 
kompetencijas, bendradarbiavimą ir 
gerosios patirties sklaidą, 
įsivertinimo analizė; 

Lapkritis 
Sausis 

– vadovėlių poreikio nustatymas; Birželis 
– mobilių įrenginių, skaitmeninių 
mokymo priemonių, įrankių, 
virtualių mokymosi erdvių 
naudojimo pamokoje patirties 
aptarimas; 

Vasaris 

– sveikos gyvensenos, lytinio 
švietimo ir rengimo šeimai 

Vasaris 
Birželis 
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programos integravimo į dalykus 
analizė; 
– veiklos, skirtos MIP stebėsenos, 
fiksavimo ir rezultatų naudojimo 
asmenybės augimo modeliui 
parengti, įsivertinimas, pasiūlymų 
sistemos gerinimui teikimas; 

Birželis 
Rugsėjis 
Sausis 

Birželis 

– vertinimo sistemos aptarimas, 
koregavimas; 

Birželis 

– aptarti I-jo ir II-jo pusmečio 
ilgalaikių planų vykdymą, 
išsiaiškinant, kaip panaudojama 
standartizuotų testų ir nacionalinio 
matematikos, lietuvių kalbos, 
gamtos mokslų konkursų medžiaga. 

Sausis 
Birželis 

1.1.3. Organizuoti mokytojų 
tarybos posėdžius: 
– 2017-2018 m.m., 2018-2019 
m.m. trimestrų, I ir II pusmečio 
pažangumo ir lankomumo rezultatų 
bei mokytojų savianalizės anketų 
aptarimai, einamieji klausimai. 

Organizuoti mokytojų tarybos 
posėdžiai, atlikta pažangumo 
analizė įgalins gerinti 
pažangumo ir lankomumo 
kokybę, numatytos ugdymo 
proceso tobulinimo kryptys. 
Parengtas 2017-2018 ir 2018-
2019 m.m. ugdymo planas 
maksimaliai tenkins mokinių 
poreikius, efektyviai 
panaudojamas ugdymo proceso 
organizavimui skirtas 
finansavimas. 

 
 

Rugsėjis 
Gruodis 
Sausis 
Vasaris 
Gegužė 
Birželis 

Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A. Galvanauskienė 

Biudžeto lėšos 

1.1.4. Organizuoti klasių vadovų, 
pagalbos mokiniui specialistų 
bendrus susirinkimus: 
– naujų mokinių adaptacija; 
– pamokų lankomumas; 
– sunkaus/probleminio elgesio 

Organizuoti klasių vadovų, 
pagalbos specialistų bendri 
susirinkimai, teikiama 
kvalifikuota pagalba mokiniui ir 
mokytojui sprendžiant 
susidariusias mokymosi ir 

II–IV ketv. 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Klasių auklėtojai 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 
M.Balčiūnaitė 

Biudžeto lėšos 
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sprendimo būdai, pagalba; 
– pokalbiai su mokiniais klasių 
valandėlių metu, psichinę sveikatą, 
motyvaciją, draugystę; 
– paskaitos savižudybių prevencijos 
temomis. 

elgesio problemas. 
Mokiniai turės galimybę išreikšti 
savo nuomonę, pažinti save ir 
kitus bendraamžius. 
Mokytojai įgis žinių ir užtvirtins 
turimus įgūdžius atpažįstant 
suicido grėsmę ir suteikiant 
reikiamą pagalbą. 

R.Erikson 

1.1.5. Dalyvauti žinių 
patikrinimuose pagal Nacionalinio 
egzaminų centro (toliau – NEC) 6 ir 
8 klasių NMPP, 
rekomenduojamame užsienio kalbų 
pasiekimų lygio nustatymo 
testavime. 

Metodinėje taryboje išanalizuoti 
NMPP 6-ose ir 8-ose klasėse 
rezultatai, bandomųjų BE, 
bandomųjų PUPP, nacionalinio 
matematinio ir gamtamokslinio 
raštingumo konkurso rezultatai, 
numatytos priemonės mokinių 
pasiekimams, mokytojų darbo 
kokybei pamokoje gerinti. 
Mokiniams padės pasitikrinti 
savo pasiekimus ir pažangą, 
priimti sprendimus dėl tolesnio 
mokymosi ar veiklos. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
dalykų mokytojai 
6 ir 8 klasių vadovai 

Biudžeto lėšos 

1.1.6. Parengti III-IV klasių 
mokinių individualius ugdymo 
planus atsižvelgiant į mokinių 
poreikius ir gimnazijos galimybes. 

Parengti III klasių mokinių ir 
pakoreguoti IV klasių mokinių 
individualūs ugdymo planai 
sudarys sąlygas maksimaliai 
patenkinti mokinių pasirinkimo 
galimybes, geriau 
individualizuoti ir diferencijuoti 
mokymą(si). 

Kovas-
gegužė 

Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
II ir III klasių vadovai 

Biudžeto lėšos 

1.1.7. Pasirengti 2018 m. BE ir 
PUPP organizavimui: 
– supažindinti IV ir II klasių 
mokinius su 2018 m. BE ir PUPP 
organizavimo ir vykdymo tvarkos 

Išsiaiškintas IV klasės mokinių 
brandos egzaminų pasirinkimas, 
surinkti prašymai (iki sausio 16 
d., vasario 24 d.), parengtas 
įsakymas, duomenys suvesti į 

Sausis-
gegužė 

Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė  
II ir IV klasių vadovai 
dalykų mokytojai 

Biudžeto lėšos 
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aprašais; KELTĄ. 
Organizuota ir pravesta IV klasių 
mokinių lietuvių kalbos ir 
literatūros  įskaita. Mokiniai 
pasirašytinai supažindinti su 
įskaitos, BE, PUPP 
organizavimo ir vykdymo 
tvarka. 

– padėti IV klasės mokiniams 
pasirinkti BE, surinkti prašymus 
(iki sausio 16 d., vasario 24 d.), 
parengti įsakymus, duomenis 
suvesti į duomenų perdavimo 
sistemą KELTĄ (toliau – 
KELTAS); 

Balandis  

– organizuoti IV klasių mokinių 
lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą; 

Gegužė Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
Lietuvių k. mokytojos 
Rusų k. mokytojos 
Anglų k. mokytojos 
Matematikos mokytojos 

– organizuoti privalomą PUPP. 

1.1.8. Organizuoti: 
– BE (lietuvių k. ir literatūros, 
užsienio kalbų (anglų, rusų), 
matematikos, istorijos, geografijos, 
biologijos, chemijos, fizikos, IT 
bandomuosius egzaminus; 
– PUPP (lietuvių kalbos, 
matematikos,) bandomuosius 
pasiekimų patikrinimus. 

Bandomųjų brandos egzaminų 
rezultatai padės IV klasių 
mokiniams apsispręsti dėl 
brandos egzaminų pasirinkimo, 
tikslingiau jiems pasirengti. 
Bandomųjų PUPP rezultatai 
sudarys sąlygas II klasių 
mokiniams pasirengti 
individualius ugdymo planus 
pagal savo poreikius ir 
galimybes. 

Sausis-
kovas 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Lietuvių k. mokytojos 
Anglų k. mokytojos 
Rusų k. mokytojos 
Matematikos mokytojos 
Istorijos mokytojai 
Geografijos mokytojai 
IT mokytojos 
I.Mikoliūnienė (chemija) 
A.Vdovenko (fizika) 

Biudžeto lėšos 

1.1.9. Organizuoti: 
– adaptacinius lietuvių kalbos 
kontrolinius darbus 5 klasėse; 

Įvertinti mokymosi rezultatai 
panaudoti diferencijuojant ir 
individualizuojant ugdymo 
turinį, siekiant geresnių 
rezultatų. 

 
Rugsėjis 
Lapkritis 
Balandis 
Gegužė 

Direktoriaus pavaduotojos 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
Anglų k. mokytojai 
Lietuvių k. mokytojai 
Matematikos mokytojai 
Istorijos mokytojai 

Biudžeto lėšos 

– diagnostinius kontrolinius darbus 
6 ir 8, I klasėse (lietuvių k., 
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užsienio k. ir matematikos); 
– istorijos diagnostinius testus II ir 
III gimnazijos klasėse. 

Spalis 
Birželis 

1.1.10. Organizuoti mokinių 
priėmimą 2018-2019 m.m. 

Suformuotos naujos 5 klasės, 
naujais mokiniais pasipildys 
kitos klasės. 

 Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 

Biudžeto lėšos 

1.1.11. Organizuoti projektinius 
darbus III klasėse ( temų 
formulavimas, pasirinkimas, darbų 
rengimas, gynimas, rezultatų 
analizė). 

Mokiniai geriau pasirengs 
projektinių darbų rengimui, 
išmoks rengti brandos darbą, 
pagerės mokinių dalykiniai 
gebėjimai, stiprės mokymosi 
motyvacija, gebėjimai kritiškai ir 
kūrybiškai mąstyti. 

Vasaris-
balandis 

Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
Dalykų mokytojai 

Biudžeto lėšos 

1.1.12. Parengti Sveikos 
gyvensenos integravimo į dalykus 
programą. 

Parengta integruota Sveikos 
gyvensenos programa, mokiniai 
įgis žinių apie sveiką gyvenseną. 

Balandis Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

1.1.13. Organizuoti netradicinio 
ugdymo dienas: 
– Europos kalbų dienai paminėti – 
kasmetinis renginys „Kalbos atveria 
duris į pasaulį!“ Valstybės 
institucijų kalbų centre, renginiai 
gimnazijoje; 

Susipažins su Europos šalių 
kultūra, tradicijomis, kalbomis. 

 
 

Rugsėjis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
J.Atkočiūnienė 
G.Navickienė 
Užsienio kalbų mokytojai 

Biudžeto lėšos 

– Tradicinis integruotas 
matematikos, anglų k., rusų k. 
„Brain ringas“ skirtas Kalbų dienai 
8 kl.; 

 Rugsėjis L.Rutavičienė 
J.Blaščiuk 

– Gimnazijos diena; Formuojamas teigiamas 
gimnazijos įvaizdis, įtraukiant į 
veiklą visą Grigiškių 
bendruomenę. Mokiniai pagilins 
žinias, stiprės motyvacija 

Spalis I.Andruškevičienė 
Menų ir technologijų 
mokytojai 
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mokytis, bus lavinami viešojo 
kalbėjimo įgūdžiai, skatinama 
mokinių saviraiška. 

– gamtos mokslų: Molėtų 
observatorijos, Lietuvos 
energetikos, Vievio kelių muziejų 
lankymas; kelionė po Varnikų 
pažintinį taką, Aukštaitijos, 
Dzūkijos nacionalinių parkų bei 
LEU oranžerijos lankymas; 

 Sausis-
gruodis 

Gamtos mokslų metodinė 
grupė: D.Antanavičienė, 
I.Dabkevičienė, 
I.Mikoliūnienė, 
A.Vdovenko, 
V.Batkauskas 

– renginiai, skirti Europos dienai: 
išvyka į Europos parlamento 
informacijos biurą (6-8 kl.), 
renginiai gimnazijoje (5, I-IV kl.); 

Susipažins su Europos Sąjungos 
struktūra, piliečių teisėmis, 
pareigomis, galimybėmis. 

Gegužė Užsienio kalbų metodinė 
grupė 

– Sporto šventė – „Olimpinė 
diena“. 

Susipažins su atskirų sporto šakų 
paprastais elementais, lydės 
geros emocijos. 

Gegužė E.Jonaitytė 
R.Kiršys 

1.1.14. Organizuoti olimpiadas 
gimnazijoje: 
– lietuvių kalbos I-II, III-IV, 8, 6 
klasėms; 

Gabiausi mokiniai pagilins 
lietuvių kalbos žinias, atrinkti 2 
geriausi kiekvienos grupės 
mokiniai atstovaus gimnazijai 
Vilniaus miesto olimpiadose. 

Gruodis-
sausis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
V.Petrošienė 
J.Surgautienė 
L.Likatavičienė 
V.Vėtaitė 
I.Andruškevičienė 
I.Šilkūnienė 
J.Surgautienė 
V.Vėtaitė 

Biudžeto lėšos 

– matematikos, IT II-IV klasėms, 5-
8 klasėms; 

Mokiniai gilins matematines bei 
IT žinias, gabiausi mokiniai 
važiuos į miesto olimpiadas. 

Gruodis-
kovas 

Matematikos ir IT 
metodinė grupė 

– užsienio kalbų (anglų rusų k.) 
anglų k. – I-II kl., anglų k. III kl., 

Mokiniai gilins užsienio kalbų 
žinias, gabiausi mokiniai važiuos 

Sausis-
kovas 

J.Atkočiūnienė 
D.Tarosaitė 



9 

rusų k. – 8-I kl., rusų k. – II-III kl.; į miesto olimpiadas. G.Ozarovskytė 
rusų k. mokytojos 

– gamtos mokslų olimpiada (I 
etapas) I-IV kl. mokiniams; 

Mokiniai gilins gamtos mokslų 
žinias. 

Spalis Gamtos mokslų metodinė 
grupė: D.Antanavičienė, 
I.Dabkevičienė, 
I.Mikoliūnienė, 
A.Vdovenko, 
V.Batkauskas 

– istorijos olimpiada (I etapas) II-
IV kl.; 

Bus atrinkti gabiausi mokiniai ir 
važiuos į miesto olimpiadą 
atstovauti gimnaziją. 
Ruošdamiesi mokiniai gilins 
žinias. Laimėtojas vyks į miesto 
istorijos olimpiadą. 

Gruodis-
sausis 

J.Šalnienė 
M.Olbutas 
J.Lukoševičienė 

– geografijos olimpiada I-IV 
klasėms; 

Mokiniai pagilins geografijos 
žinias gilinimas. Laimėtojo 
dalyvavimas II etape. 

Gruodis-
sausis 

E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 

– mokyklinis geografijos konkursas 
„Mano gaublys“ (6-IV klasėms); 

 Vasaris E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 

– mokyklinis konkursas 
“Protonautai“ (5-8 kl.). 

Bendruomenė aktyviai dalyvaus 
konkurse, augs motyvacija 
domėtis krašto istorija. 

Vasaris J.Šalnienė 
A.Vaickūnienė 

1.1.15. Dalyvauti respublikiniuose 
ir Vilniaus miesto 
olimpiadose/konkursuose: 
– dailės olimpiadoje; 

 Sausis Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
R.Dambrauskas 

Biudžeto lėšos 

– Nacionaliniame V.Kudirkos 
dailyraščio konkurse ,,Rašom“; 

Bus atkreiptas dėmesys į  rašto 
kultūrą, 50 geriausių darbų bus 
atrinkta į miesto turą. 

Gruodis- 
sausis 

Lietuvių kalbos mokytojos 
I.Andruškevičienė 
V.Vėtaitė 

– respublikiniame jaunųjų filologų 
konkurse (I– IV); 

Mokiniai pagilins tiriamosios 
veiklos įgūdžius, bus atskleisti 
kūrybiniai gabumai, geriausio 

Lapkritis-
gruodis 

L.Likatavičienė 
V.Petrošienė 
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mokinio darbas išsiųstas į miesto 
turą. 

– respublikiniame epistolinio 
rašinio konkurse 5-8 kl.; 

Atskleisti gabių vaikų kūrybiniai 
gebėjimai, 2 geriausi darbai 
atrinkti į miesto turą. 

Lapkritis-
gruodis 

L.Likatavičienė 
V.Petrošienė 

– meninio skaitymo konkurse 5-8 
kl. gimnazijoje ir Vilniaus mieste; 

Kiekvienoje klasėje bus rengiami 
konkursai ir gimnazijoje pagerės 
raiškiojo skaitymo įgūdžiai, 
sudarys sąlygas atsiskleisti 
mokinių meniniams gebėjimams, 
padidins susidomėjimą literatūra. 

Gruodis-
sausis 

I.Šilkūnienė 
V.Vėtaitė 5-8 kl. 
(konkurso gimnazijoje 
organizavimas ir sklaida 
internetiniame gimnazijos 
tinklalapyje) 

– meninio skaitymo konkurse I-IV 
kl. gimnazijoje ir Vilniaus mieste; 

V.Petrošienė 
J.Surgautienė 
(konkurso gimnazijoje 
organizavimas ir sklaida 
internetiniame gimnazijos 
tinklalapyje) 

– fizikos kūrybinių darbų konkurse 
„Fizikos bandymai aplink mus“ 
2018 I-IV kl.; 

Mokiniai gilins fizikos ir IT 
žinias, kūrybiškiau dirbs 
pamokose. 

Vasaris-
gegužė 

A.Vdovenko 

– konkurse ,,Kalbų kengūra“ 5-IV 
kl. (lietuvių k., anglų k.); 

Efektyvinamas gabių mokinių 
ugdymas, mokiniams sudarytos 
sąlygos įsivertinti gimnazijos bei 
respublikos mastu, sklaida 
gimnazijos tinklalapyje. 

Sausis-
vasaris 

V.Petrošienė 
J.Atkočiūnienė 

– Nacionaliniame diktante II-IV kl. 
mokiniai; 

Sustiprinta taisyklingo rašymo 
motyvacija, pagerinti rašybos ir 
skyrybos įgūdžiai, sudarytos 
sąlygos įsivertinti raštingumą. 

Vasaris V.Petrošienė 
L.Likatavičienė 

– anglų k. I, II, III kl. Vilniaus 
miesto olimpiadoje; 

 Kovas-
balandis 

J.Atkočiūnienė 

– rusų k. 8, I, II, III kl. Vilniaus Sustiprinta mokymosi  Rusų k. mokytojos 



11 

miesto olimpiadoje; motyvacija. 
– tarptautiniame konkurse „Best in 
English“; 

 Sausis 
Lapkritis-

rudens 
sesija 

J.Atkočiūnienė 
G.Ozarovskytė 

– respublikiniame informatikos 
konkurse „Piešinys=matematikos 
uždavinys“ 6-II kl.; 

Mokiniai gilins matematines ir 
IT žinias, kūrybiškiau dirbs 
pamokose. 

Kovas IT ir matematikos 
mokytojai 

– matematikos olimpiadoje II-IV 
gimn. klasėms. Vilniaus m.; 

 Kovas Matematikos mokytojai 

– matematikos olimpiadoje 5-6 
klasėms. Vilniaus m.; 

 Sausis Matematikos mokytojai 

– informatikos olimpiada II-IV 
gimn. klasėms; 

 Spalis IT mokytojai 

– konkurse „Olympis – 2018“ 5-IV 
klasių mokiniai; 

 pavasario 
ir rudens 

sesija 

Matematikos mokytojai 
Lietuvių kalbos mokytojai 
Anglų kalbos mokytojai 

– matematikos olimpiadoje 
„Kengūra 2018 m.“; 

 Rugsėjis Matematikos mokytojai 

– matematikos konkurse „Pangėja“; Sustiprinama mokymosi 
motyvacija. 

Vasaris J.Blaščiuk, L.Rutavičienė, 
V.Bieliauskienė 

– piešinių konkurse 5 kl. „Ateities 
kompiuteris“; 

 Gruodis Č.Nameiko 

– respublikiniame konkurse 
BEBRAS 6-IV kl. 

 Spalis Č.Nameiko 

– gamtos mokslų olimpiadoje I-IV 
kl.; 

 Spalis gamtos mokslų mokytojai 

– gamtos mokslų „Kengūra 2018“; Domėsis gamtos mokslais ir 
gilins žinias. 

Kovas gamtos mokslų mokytojai 

– Europos tarybos konkurse 
„Euroscola“; 

 Sausis J.Šalnienė 

– Č.Kudabos konkurse: 
mokykliname ture (6-IV)  

Geografijos žinių gilinimas, 
laimėtojo dalyvavimas garsinant 

 E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 
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Respublikiniame ture; gimnazijos vardą. 
– respublikiniame istorijos žinių 
konkurse „Istorijos žinovas“; 

Žinių gilinimas apie ES. 
Gimnazijos vardo garsinimas. 
Moksleivių motyvacijos 
skatinimas. 

Kovas 
Spalis 

J.Šalnienė 
J.Lukoševičienė 

– istorijos ir geografijos konkurse 
„Kengūra“. 

Skatinti domėjimąsi sveikatos 
istorija ir sveika gyvensena. 
Stipresnė istorijos ir geografijos 
mokslų mokymosi motyvacija. 
Geografijos žinių įsivertinimas. 

Sausis 
Kovas 

E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 
J.Šalnienė 
J.Lukoševičienė 
E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 

1.1.16. Dalyvauti projektinėje 
veikloje: 
– vykdyti ERASMUS+ programos 
projekto C.O.N.T.E.S.T. veiklas 
(duomenų platformos užpildymas ir 
projekto ataskaitos pateikimas 
Europos komisijai); 

Vykdoma tarptautinio projekto 
sklaida europiniu mastu per 
etwinning platformą, prieinamą 
mokytojams. Pagerės specialiųjų 
poreikių mokinių ugdymas, 
mokiniai bus sėkmingiau 
integruojami į ugdymo procesą. 

Sausis 
Vasaris 
Kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
D.Tarosaitė 

Projekto lėšos 
2000 Eur 

– vykdyti ERASMUS+ programos 
projekto TREES veiklas; 

Vykdoma tarptautinio projekto 
sklaidą europiniu mastu per 
etwinning platformą, prieinama 
mokytojams. Pagerės mokinių 
užsienio kalbos, IT įgūdžiai, 
motyvacija mokytis. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
D.Tarosaitė 
R.Dambrauskas 
E.Arbačiauskienė 
E.Šarkienė 

Projekto lėšos 
10000 Eur 

– vykdyti ERASMUS+ programos 
projekto BE A BUDDY NOT A 
BULLY veikla; 

Vykdoma Tarptautinio projekto 
sklaida europiniu mastu, 
etwinning platforma prieinama 
mokytojams. Pagerės moksleivių 
tarpusavio santykiai, sumažės 
patyčių atvejų gimnazijoje. 

Sausis 
Vasaris 
Kovas 

Balandis 
Gegužė 
Birželis 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
D.Tarosaitė 
L.Žebrauskaitė Butkevič 
R.Erikson 
E.Arbačiauskienė 
R.Dambrauskas 

Projekto lėšos 
5500 Eur 

– parengti ir vykdyti dailės ir 
technologijų projektą „AČIŪ, 

Parengtas projektas, bus pravesta 
5 integruotos pamokos, dalyvaus 

Spalis Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 

Biudžeto lėšos 
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mokytojau“; 75 mokiniai, 6 mokytojai. 
Mokiniai tobulins kūrybiškumo, 
erdvinio matymo gebėjimus. 

R.Matiulevič 
R.Dambrauskas 
 

– vykdyti tarpmokyklinį projektą 
„Pažink savo kraštą“ su Juodšilių 
„Šilo“ gimnazija (II klasių 
mokiniai); 

Vykdomas tarpmokyklinį 
projektas „Pažink savo kraštą“ 
su Juodšilių „Šilo“ gimnazija. 
Mokiniai pagilins žinias apie 
gyvenamąją vietą, gebės 
reprezentuoti savo gimnaziją, 
save. 

Lapkritis 
Kovas 

E.Arbačiauskienė 
J.Šalnienė 

Biudžeto lėšos 

– parengti projektą „Kūrybiškumas 
– pamokos variklis“ su: 
- Hagaskoli, Islandija, 
- Livanu 1 vidurskola, Latvija, 
- Pattanen school, Suomija; 

Parengtas projektas, pasidalinta 
gerąja patirtimi, plėtojamas 
bendradarbiavimas su užsienio 
šalių partneriais, projekte 
dalyvaus 50 mokinių, 8 
mokytojų. 

Spalis Direktoriaus pavaduotojai 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
G.Ozarovskytė 
M.Jakubauskaitė 

 

– vykdyti projekto „Active 
citizens“ veiklas; 

Vykdytos projekto „Active 
citizens veiklos. Stiprės socialinė 
įtrauktis, bendruomenės 
atsparumas konfliktui bei 
padidės galimybės 
bendruomenės socialiniam 
vystymuisi. 

 Direktoriaus pavaduotojai 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
D.Janiūnas 
J.Tračuk 

Projekto lėšos 
1500 Eur 

– konferencija su Švedijos, 
Latvijos, Suomijos mokiniais ir 
mokytojais; 

Organizuota konferencija. 
Skatinta mokinių saviraiška, 
stiprinta mokinių motyvacija, 
mokiniai pagilino žinias apie 
Europos valstybes ir kalbas, 
užsienio kalbos įgūdžius, viešojo 
kalbėjimo įgūdžius. 

Lapkritis Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
G.Ozarovskytė 
M.Jakubauskaitė 

Biudžeto lėšos 

– organizuotas projekto „Connected 
by the sea“ mokinių ir mokytojų 
vizitas į Švediją; 

Organizuotas projekto 
„Connected by the sea“ mokinių 
ir mokytojų vizitas į Švediją. 
Mokiniai sužinos daugiau apie 

Balandis Direktoriaus pavaduotojai 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
G.Ozarovskytė 

Koordinatoriai 
Švedijos mokykla 
Rudbecksgymnasi
et (SE), Örebro, 
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Lietuvos, Latvijos, Švedijos bei 
Suomijos kultūras, tradicijas, 
papročius bei gyvenimo būdą, 
skatinamas baltų ir skandinavų 
kalbų pažinimas, tobulinami 
anglų kalbos įgūdžiai, IT žinios, 
meniniai gebėjimai. Visoms 
mokykloms ir jų 
bendruomenėms suteikta 
galimybė dirbti kartu, pasidalinta 
savo idėjomis ir žiniomis, 
skatinant mokytojų, mokinių ir 
tėvų bendradarbiavimą. 

M.Jakubauskaitė Švedija 

– vykdyti Britų tarybos projektas 
„Tyrinėjimo menas: partnerystės 
kuriančioms mokykloms“ veiklas. 

Vykdomas Britų tarybos 
projektas „Tyrinėjimo menas: 
partnerystės kuriančioms 
mokykloms“ inspiruos naujus 
mokymo būdus, integruojant 
mokyklų, mokinių ir mokytojų 
darbą. 
Dalyvavimas projekte įkvėps 
mokytojus ir mokinius kurti, 
mokytis ir bendradarbiauti kartu 
pamokose, pagerės mokinių 
mokymosi motyvacija, ugdymo 
kokybė. 

Rugsėjis-
kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
J.Tračuk 
mokytojų klubas: 
V.Bieliauskienė 
J.Lukoševičienė 
L.Rutavičienė 
J.Blaščiuk 
G.Navickienė 
J.Atkočiūnienė 
L.Likatavičienė 
R.Ščeglinskaitė 
E.Arbačiauskienė 
S.Maknienė  
J.Šalnienė 
E.Jonaitytė 
M.Jakubauskaitė 
G.Ozarovskytė 

Britų tarybos, 
,,Kūrybinių 
jungčių‘‘, UPC 
lėšos, biudžeto 
lėšos 

1.1.17. Organizuoti edukacines 
išvykas: 

Mokiniai įgis žinių apie karšto 
pažinimą. 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 

Biudžeto lėšos 
Ekskursijų dalyvių 
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– į Šiluvą ir Kryžių kalną 
Šiauliuose; 

Birželis N.Mazur 
V.Davidavičienė 

lėšos 

– Knygų mugę; Sustiprės skaitymo motyvacija, 
kiekviena klasė parengs mugės 
reklaminį plakatą, vyks sklaida 
gimnazijos internetiniame 
puslapyje. 

Vasaris Lietuvių kalbos metodinės 
grupės mokytojai 

– išvyka į JAV ambasadą (I-II kl.); Mokiniai susipažins su padėkos 
dienos  ištakomis, istorija, 
tradicijomis bei reikšme JAV 
visuomenėje šiandien. 

Lapkritis J.Atkočiūnienė 
G.Navickienė 

– išvyka į VLA ( II klasių 
mokiniai); 

Mokiniai susipažins su istorijos 
archyvais bei galimybėmis 
kuriant genealoginį medį. 

Spalis J.Šalnienė 
M.Luks-Zubavičienė 

– išvyka į Lenkijos respubliką“ 
Pažink kaimyną“; 

Mokiniai susipažins su bendra 
Lietuvos ir Lenkijos istorija bei 
druskos kasyklų raida. 

Lapkritis J.Šalnienė 

– išvyka į Vengriją ir Rumuniją. Mokiniai plačiau domėsis vengrų 
ir rumunų istorija, kalba ,kultūra 
ir tradicijomis. 

Balandis J.Šalnienė 

1.1.18. Organizuoti varžybas: 
– tarpklasines kvadrato 5-6 klasių; 
– lengvosios atletikos 5-8 klasės; 
– tarpklasines tinklinio I– IV 
klasės; 
– turizmo šventė „Vaikų gynimo“ 
dienai paminėti. 

Varžybų metu bus atrinkti 
gabiausi mokiniai, kurie važiuos 
į miesto varžybas atstovauti 
gimnaziją. 

 
Spalis 

Balandis 
Balandis 
Birželis 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
D.Lukaševič 
R.Kiršys 
E.Jonaitytė 
J.Tolkūnas 

Biudžeto lėšos 

1.1.19. Organizuoti renginius: 
– matematikos tradicinis renginys 
„Pi“ diena: 
(5kl. mentoriai – I gimn. kl., 
6 kl. mentoriai – II gimn. kl., 
7 kl. mentoriai – III gimn. kl., 

Organizuoti renginiai, stiprėjo 
matematikos, istorijos, lietuvių 
kalbos žinios, taisyklingo 
rašymo motyvacija, išrinkti ir 
apdovanoti raštingiausi 
gimnazijos mokiniai, informacija 

Kovo 
14-15 d. 

Matematikos ir IT 
mokytojų metodinė grupė 
ir menų metodinė grupė 
 
Matematikos mokytojų 
metodinė grupė 

Biudžeto lėšos 
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8 kl. mentoriai – IV gimn. kl.); paskelbta gimnazijos 
tinklalapyje. – „Tux Type“ turnyras 6 kl.; Kovo 19 d. Č.Nameiko 

– konkursas „Greičiausias 
raštininkas“ 5 kl.; 

Balandis IT mokytojos 

– renginys, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui: 
raštingiausio 5-8 klasių gimnazijos 
mokinio rinkimai; 

Vasaris V.Vėtaitė, J.Surgautienė 
(5 kl. konkursas) 
L.Likatavičienė (6 kl.), 
I.Alijeva, I.Šilkūnienė (7 
kl.), 
I.Andruškevičienė (8 kl.) 

– protų mūšiai skirti Lietuvos 100-
osioms atkūrimo metinėms; 

Spalis-
gegužė 
(kartą į 
mėn.) 

J.Šalnienė 

– konkursas „Švari kalba–švari 
galva“ 5-10 kl. mokiniams. 

Kovas Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
V.Petrošienė 

 

1.2. Tobulinti vadovų, 
mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 
kompetencijas 

1.2.1. Parengti ir įgyvendinti 
priemones pamokų kokybei 
stiprinti: 
– parengti ilgalaikę mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo programą; 

Sudarytos sąlygos mokytojų 
kvalifikacijai tobulinti, 
mokytojai įgis ir/ar patobulins 
bendruosius ir dalykinius 
gebėjimus, įvertinta mokytojų, 
auklėtojų dalykinė ir praktinė 
veikla, pagerės ugdymo kokybė. 
Organizuota  30 pamokų 
stebėsena ir jų aptarimas 
(individualiai, administracijos 
pasitarimuose ir metodinėje 
taryboje), numatytos priemonės 
mokytojų darbo efektyvinimui ir 
kokybės gerinimui. 

Sausis-
gruodis 

Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

– pagal mokytojų poreikius ir 
gimnazijos veiklos prioritetus 
sudaryti sąlygas dalyvauti 
mokytojams įvairiuose projektuose, 
konferencijose, seminaruose, 
mokymuose, nuolat tobulintis ir 
skirti pagal galimybes apmokėjimą; 
– organizuoti tikslinę ir nuolatinę 
pamokų stebėseną ir jų aptarimą; 
– tobulinti mokytojų kvalifikaciją 
siekiant aukštesnės kvalifikacinės 

Kovas J.Tračuk 
J.Šalnienė 
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kategorijos. Įvertinti ketinančių 
atestuotis mokytojų praktinę ir 
dalykinę veiklą. 

R.Veromėjienė 

1.2.2. Dalyvauti BE vertinime: 
– VBE lietuvių k., biologijos, 
chemijos, fizikos anglų k., rusų k., 
matematikos, IT, istorijos, 
geografijos; 

Dalyvauta VBE vertinime, 
mokytojai  patobulins 
bendruosius ir dalykinius 
gebėjimus, pasidalins vertinimo 
aktualijomis, pateiks 
rekomendacijas aukštesniųjų 
klasių mokytojams, naujų 
įgūdžių formavimas. 

Balandis 
Gegužė 
Birželis 

I.Mikoliūnienė 
A.Vdovenko 
I.Dabkevičienė 
V.Vėtaitė 
V.Petrošienė 
L.Likatavičienė 
I.Andruškevičienė 
J.Šalnienė 
E.Arbačiauskienė 
R.Selimovič 
R.Marčiulaitienė 
Č.Nameiko 
R.Dambrauskas 
S.Maknienė 
S.Pomarnackis 
anglų k. mokytojos 

NEC lėšos 
Biudžeto lėšos 

– MBE lietuvių k., dailės, 
technologijų. 

1.2.3. Dalyvauti Lietuvos chemijos, 
biologijos, fizikos, matematikos 
mokytojų asociacijos veiklose. 

Vyks mokytojų dalykinis, 
profesinis bendradarbiavimas, 
gamtamokslinių žinių 
atnaujinimas, panaudojimas 
ugdymo procese. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
gamtos mokslų metodinė 
grupė 
matematikos ir IT 
metodinė grupė 

Biudžeto lėšos 

1.3. Efektyvinti 
pamokos organizavimą 

1.3.1. Parengti šiuolaikiškos 
pamokos modelį: 
– diskusija ,,Geros pamokos 
kriterijai“. 

Sukurtas šiuolaikiškos pamokos 
modelio aprašas, parengti 
kriterijai, stebėtos bei 
analizuotos pamokos (kiekvieno 
mokytojo 2 pamokos), pateiktos 
rekomendacijos  pamokos 
stebėjimo protokolui tobulinti. 

 
 

Kovas-
lapkritis 

Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Metodinė taryba 

Biudžeto lėšos 

1.3.2. Organizuoti pamokas Organizuotos pamokos Visus Direktoriaus pavaduotojos Biudžeto lėšos 
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netradicinėse gimnazijos erdvėse. netradicinėse gimnazijos 
erdvėse. Gimnazijos erdvės 
pritaikytos ugdymo procesui 
tobulinti, vyks 20 pamokų 
netradicinėse erdvėse. 

metus D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
I.Andruškevičienė 

1.3.3. Organizuoti integruotas 
pamokas: 
– chemijos–informatikos; 

Vyks tarpdalykinių ryšių 
integracija. 
Mokiniai pagilins žinias, didės 
mokymosi motyvacija. 

 
 

Spalis-
lapkritis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
I.Mikoliūnienė 
R.Marčiulaitienė 

Biudžeto lėšos 

– dailės ir technologijų pamoka 
„Kraičio skrynia“; 

Sausis 
Vasaris 
Kovas 

S.Pomarnackis 
R.Dambrauskas 

– 4 matematikos-istorijos-anglų 
pamokos 7b kl. pagal projektą 
„Tyrinėjimo menas“; 

Balandis 
Kovas 

V.Bieliauskienė 
J.Lukoševičienė 
J.Tračuk 

– integruota istorijos-kūno kultūros 
pamoka 7b ir 7c kl. „Graikija–
Olimpinės žaidynės“; 

Balandis J.Lukoševičienė 
E.Jonaitytė 

– matematika-anglų k. 8a kl. 
„Figūrų plotai; 

Vasaris-
kovas 

L.Rutavičienė 
M.Jakubauskaitė 

– integruotas projektinis darbas 8 
kl. geografija ir IT „Azijos 
valstybės“; 

Rugsėjis Č.Nameiko 
E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 
Č.Nameiko 
R.Matiulevič 

– integruotas projektinis darbas II 
kl. technologijos ir IT 

 S.Sventickas 
Č.Nameiko 
R.Matiulevič 

– integruota pamoka 5 kl. 
matematika-etnokultūra „Ilgio, 
svorio, ... matai“ – ekskursija į 
Molėtų etnokosmologijos muziejų; 

Sausis L.Rutavičienė 
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– parengti ir vykdyti integruotą 
chemijos ir technologijų projektą 
„Kūrybiniai eksperimentai“. 

Išsiaiškinti cheminių medžiagų 
poveikį kūrybiniuose 
dirbiniuose. 

Balandis R.Matiulevič 
I.Mikoliūnienė 

Biudžeto lėšos 

1.3.4. Organizuoti mokomąsias -
pažintines ekskursijas: 
– LEU gamtos mokslų, chemijos 
laboratorijas; 

Organizuotos mokomosios 
pažintinės ekskursijos. Mokiniai 
pažins Lietuvos mokslo 
objektus, vyks 
pasidalinimas gerąja patirtimi. 

Birželis Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
Gamtos mokslų metodinė 
grupė (D.Antanavičienė, 
I.Dabkevičienė, 
I.Mikoliūnienė, 
A.Vdovenko) 

Biudžeto lėšos 

– VU gamtos fakulteto muziejų. 

1.3.5. Organizuoti atviras pamokas: 
– užsienio (anglų) kalbos atvirų 
pamokų savaitė.; 

 
Organizuotos atviros pamokos. 
Mokytojai pademonstravo 
įvairių metodų taikymą anglų k. 
pamokose, pasidalino gerąja 
patirtimi, metodais, sukauptomis 
žiniomis ir gebėjimais. 
Kiekviena mokytoja pravedė 
bent po 2 atviras pamokas. 

 
Lapkritis 

 
Anglų kalbos mokytojos 

Biudžeto lėšos 

– lietuvių kalbos ir literatūros atvirų 
pamokų savaitė; 

 Lapkritis Lietuvių kalbos mokytojai  

– kūno kultūros atviros pamokos: 
1. tinklinio pamoka 8b kl. 
2. fizinių ypatybių lavinimas 6b kl. 
3. lengvoji atletika – šuolis į tolį 
įsibėgėjus 9b kl.; 

 
Kovas 
Sausis 

Gegužė 

 
E.Jonaitytė 
D.Lukaševič 
R.Kiršys 

– matematikos atviros pamokos: 
1. „Vektoriai“ III kl.; 
2. „Dalikliai ir kartotiniai“  
6 kl.; 
3. „Kvadratinės lygtys“; 

Kovas 
Kovas 

 
Sausis 

J.Blaščiuk 
V.Bieliauskienė 
L.Rutavičienė 

– informatikos atvira pamoka Gegužė Č.Nameiko 
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„Viktorina“ 7c klasė; 
– informatikos atvira pamoka 
„Logo programavimo kalba“ 6a kl.; 

Spalis Č.Nameiko 

– gamtos mokslų atviros pamokos: 
,,Baltijos jūros druskingumas“ (I 
kl.) 
,,Kraujotakos sistema“ (Ib kl.); 

 
Lapkritis 
Gruodis 

 
I.Mikoliūnienė 
D.Antanavičienė 

– socialinių mokslų atviros 
pamokos; 

Vasaris 
Gegužės 

17 d. 
Spalio 3 d. 
Lapkritis 

J.Šalnienė 
J.Lukoševičienė 
M.Olbutas 
E.Arbačiauskienė 
S.Sventickas 
E.Šarkienė 

– fizikos atviros pamokos: 
1. Niutono dėsniai. I klasės; 
2. Saulės sistema. II klasės. 

  
Spalis 
gegužė 

A.Vdovenko  

1.3.6. Organizuoti netradicines 
pamokas: 
– literatūrinė popietė A.Puškino 
muziejuje Markučiuose (I kl.); 

Organizuotos netradicinės 
pamokos. 
Mokiniai susipažino su poeto A. 
Puškino kūryba, biografija, 
dalyvavo interaktyvioje 
pamokoje: susipažino su 
Šekspyro kūryba, to meto teatro 
galimybėmis ir atlikimu. 
Pažiūrės dramaturgų spektaklius 
ir dalyvaus diskusijose, bus 
pagilintas per pamokas 
nagrinėjamų kūrinių suvokimas. 

Gegužė T.Voitechovič Biudžeto lėšos 

– edukacinė pamoka „Būti ar 
nebūti“ Teatro, muzikos ir kino 
muziejuje (II-III kl.); 

Balandis J.Atkočiūnienė 
G.Navickienė 

– išvyka į Jaunimo, Nacionalinį 
dramos ir Rusų dramos teatrus. (8-
IV kl.); 

Balandis, 
Spalis 

T.Voitechovič 
J.Atkočiūnienė 
G.Navickienė 

– išvyka į ,,Atviro rato“ spektaklį 
,,Lietaus žemė“, Mažojo teatro 
spektaklį ,,Madagaskaras“ (IV kl.); 

Sausis 
Gegužė 

L.Likatavičienė 
I. Šilkūnienė 

– išvyka į Nacionalinio dramos 
teatro spektaklį ,,Atžalynas“ (7a, 7b 
kl.) ir jo aptarimas; 
– pamokos internetu 14 II klasės mokinių pagilins Sausis- G.Navickienė 
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bendradarbiaujant su studentu 
A.Hill iš Teksaso San Antonio 
universiteto; 

anglų kalbos žinias, tobulins ITK 
kompetencijas. 

birželis 

– pamokos Vilniaus planetariume. 
II klasės. 

II klasės mokiniai pagilins 
astronomijos žinias. 

Gegužė A.Vdovenko 

1.4. Gerinti 
materialinę, techninę ir 
informacinę bazę 

1.4.1. Sudaryti edukacinės aplinkos 
tobulinimo planą ir numatyti 
priemones 2018 m. 

Patvirtintas 2018 m. edukacinės 
aplinkos kūrimo ir tobulinimo 
planas, aptartos priemonės, 
atlikti darbai, įsigyta naujos IT 
technikos, kitų ugdymui 
reikalingų priemonių. 

Sausis Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotojai 
D.Verseckienė, 
A.Galvanauskienė 
D.Janiūnas 
Buhalterė A.Naprienė 

Biudžeto lėšos 

1.4.2. Atnaujinti supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisykles ir 
pirkimus reglamentuojančius 
dokumentus. Vykdyti viešuosius 
pirkimus vadovaujantis nustatytais 
teisės aktais. 

Atnaujintos supaprastintų 
viešųjų pirkimų taisyklės ir 
pirkimus reglamentuojantys 
dokumentai. Vykdyti viešieji 
pirkimai vadovaujantis 
nustatytais teisės aktais. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojai 
D.Janiūnas 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
I.Meiluvienė 

Biudžeto lėšos 

1.4.3. Sutvarkyti gimnazijos 
aplinką: nugenėti likusius 
išsikerojusius nesaugius medžius, 
prižiūrėti ir atnaujinti gėlynus. 

Sutvarkyta gimnazijos aplinka: 
nugenėti nesaugūs medžiai. 

Visus 
metus 

Direktoriaus pavaduotojas 
D.Janiūnas 
R.Jakubovskis 
G.Dulkė 

Biudžeto lėšos 

1.4.4. Atlikti gimnazijoje esančių 
materialinių vertybių 
inventorizaciją. 

Atlikta gimnazijoje esančių 
materialinių vertybių 
inventorizacija: 
– turimo turto sutikrinimas; 
– turto buvimo vietos 
nustatymas; 
– susidėvėjusio turto nurašymas. 

 Direktoriaus pavaduotojas 
D.Janiūnas 
Vyr. buhalterė 
A.Naprienė 

Biudžeto lėšos 

1.4.5. Kurti modernią mokymo (si) 
aplinką (prieinamos skaitmeninės 
priemonės, nuotolinio mokymosi 
programos, interneto svetainės, 
socialiniai tinklai, bendravimo ir 

Fizinė ir virtuali mokymo (si) 
aplinka yra saugi, tikslingai 
panaudojama pagal mokymosi 
tikslus, gerina mokinių 
mokymosi pasiekimus. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojas 
D.Janiūnas 
IT specialistas A.Beinoras 
I.Meiluvienė 

Biudžeto lėšos 
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bendradarbiavimo aplinkos ir kt.). 
1.4.6. Atnaujinti fizikos, chemijos, 
biologijos, lietuvių kalbos kabinetų 
metodines priemones, paruošti 
didaktinę–dalomąją medžiagą. 

Paruoštos priemonės kels 
mokymosi motyvaciją, 
efektyvins ugdymo procesą, 
metodinėje grupėje pasidalinta 
gerąja patirtimi, keliama 
mokytojų kvalifikacija  

Sausis- 
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
gamtos mokslų metodinė 
grupė 
lietuvių k. metodinė grupė 

Biudžeto lėšos 

1.4.7. Atnaujinti aktų salės įrangą, 
technines priemones. 

Atnaujinta techninė salės įranga: 
įsigytas projektorius, ekranas, 
įgarsinimo aparatūra, 
mikrofonai, sutvarkyta scena. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotojas 
D.Janiūnas 

2 proc. paramos 
lėšos, 
projekto ,,Active 
citizens“ lėšos, 
biudžeto lėšos 

1.4.8. Sudaryti priemonių, 
reikalingų kabinetams, sąrašą ir 
organizuoti jų užsakymą ir 
paskirstymą (pagal turimas lėšas). 

Atnaujintos kabinetų metodinės 
priemonės. 

Birželis Metodinė taryba Biudžeto lėšos 

1.4.9. Vadovėlių, grožinės, 
informacinės, ugdymo procesui 
reikalingos literatūros fondo 
formavimas. 

Atnaujintas vadovėlių ir kitos 
literatūros fondas pagal 
mokymosi programas. 

Visus 
metus 

Bibliotekos vedėja 
I.Meiluvienė 

Biudžeto lėšos 

2 TIKSLAS. Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas. 
2.1. Kelti 
bendruomenės narių 
elgesio kultūrą 

2.1.1. Bendradarbiavimas su 
mokinių taryba: 
– Gimnazijos diena ,,Šviesa“; 

Organizuoti bendri renginiai 
valstybinėms šventėms minėti, 
atliktas tyrimas dėl renginių 
gausos, dėl geros pamokos 
kriterijų mokinių akimis. 

 
 

Spalis 
Lapkritis 

Direktoriaus pavaduotojos 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
I.Andruškevičienė 
M.Balčiūnaitė 
Mokinių taryba 

Biudžeto lėšos 

– Tolerancijos diena; Gruodis 
– Šv. Kalėdos; Gruodis 
– Sausio 13-osios minėjimas 
,,Atmintis gyva, nes liudija“; 

Sausis 

– Vasario 16-oji; Vasaris 
– Vasario 16-osios jaunimo eisena; Dalyvauti Vilniaus miesto 

savivaldybės organizuojamuose 
renginiuose, skirtuose Valstybės 

Vasaris V.Petrošienė 
J.Blaščiuk 
J.Lukoševičienė 
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100-mečiui. 
– Kovo 11-oji;  Kovas 
– Birželio 1-oji; Birželis 
– Atestatų teikimo šventė;  
– Rugsėjo 1-oji.  
2.1.2. bendri renginiai su kitomis 
mokyklomis: 
– viktorina, skirta AIDS dienai su 
Grigiškių gimnazija; 

  
 

Gruodis 
Kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 
R.Erikson 
I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 

Biudžeto lėšos 

– teatro studijos ,,Kaukė“ spektaklis 
Grigiškių pradinėje mokykloje, 
Grigiškių darželyje-mokykloje 
,,Pelėdžiukas“, Lentvario kultūros 
namuose; 

Balandis J.Vaitiekaitis 

– koncertas su Grigiškių meno 
mokykla, skirtas Vasario 16-ajai, 
Lietuvos 100-iui paminėti; 

Vasaris I.Andruškevičienė 

– koncertas Kongresų rūmuose, 
skirtas Grigiškėms (su Grigiškių 
meno mokykla, kultūros namais, kt. 
Grigiškių ugdymo įstaigomis). 

  

2.1.3. Paskaitos/mokymai tėvams, 
visuotiniai susirinkimai: 
– efektyvios tėvystės mokymai; 

Tėvai geriau supras vaikų 
poreikius, žinos, kaip juos 
patenkinti. 

 Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 

Biudžeto lėšos 

– paskaitų ciklas apie sveiką vaikų 
mitybą; 

A.Vaickūnienė 

– žalingų įpročių prevencija; A.Vaickūnienė 
– savižudybių prevencija;  R.Erikson 

L.Žebrauskaitė-Butkevič 
 

– 2 tėvų visuotiniai susirinkimai;  
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– 2 tėvų dienos.  
2.1.4. Organizuoti: 
– Kalėdinį kūrybos vakarą „Kai 
angelai į žemę nusileidžia“ 
(kūrinius skaito, groja, piešinius 
pristato apie 10 7-IV kl. mokinių, 
3-4 tėvai, 10-15 mokytojų, 1-2 
buvę mokiniai); 

Organizuotas kalėdinis kūrybos 
vakaras. Paskatintas mokinių 
kūrybiškumas, labiau sutelkta 
gimnazijos bendruomenė 
(renginyje dalyvavo mokiniai, 
buvę mokiniai, tėvai, mokytojai) 

Gruodis J.Atkočiūnienė 
L.Likatavičienė 

Biudžeto lėšos 

– Gavėnios rekolekcijos mokiniams 
ir mokytojams; 

Įžvelgia sąžinės sąsajas su 
vertybėmis, įvertina sąžinės 
reikšmę moraliniam gyvenimui. 
Klausosi Dievo balso ir vertina 
savo poelgius bei pasirinkimus 
pagal sąžinę. 

Kovas N.Mazur 
V.Davidavičienė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

– Advento rekolekcijos; Gruodis N.Mazur 
V.Davidavičienė 

Žmogiškieji 
ištekliai 

– Kūčių vakaronė mokytojams; Ieškoti atsakymų bei pastebėti 
Dievo veikimo būdus pasaulyje 
ir mūsų širdyje. Išmokti sustoti 
ir pabūti su kitais kartu. 

Gruodis N.Mazur Žmogiškieji 
ištekliai 

Organizuoti tradicinę gerumo akciją 
– integruotą projektą ,,Tikėjimas 
veda prie gerų darbų“; 

Formuoti atsakomybę ir skatinti 
vaikus daryti gerus darbus bei 
rūpintis kitais žmonėmis. 

Gruodis N.Mazur 
V.Davidavičienė 
R.Matiulevič 

Biudžeto lėšos 

– mozaikų paroda skirta 29-ajam 
gimnazijos gimtadieniui. Dalyvauja 
5-8 kl.; 

Puoselės gimnazijos tradicijas, 
ugdys dailės kompetencijas. 

Spalis R.Dambrauskas Žmogiškieji 
ištekliai 

– paskaita „Ekzorcizmai. Kas tai?“ 
t. Marekas Dettlaf OFM Conv. (II-
IV kl.); 

Paaiškina ekzorcizmų prasmę ir 
reikšmę šiuolaikiniame 
gyvenime. 

Balandis-
gegužė 

N.Mazur Biudžeto lėšos 

– projektas „Pasaulio kultūros“; Mokiniai susipažins su 
įvairiomis pasaulio kultūromis, 
lavins gebėjimus rinkti 
informaciją ruošiant pristatymą. 
Vertina žmonių bei tautų 
įvairovę. 

Balandis V.Davidavičienė Žmogiškieji 
ištekliai 
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– ekskursija į Kryžių kalną ir 
Šiluvą. 

Supažindinti su šventomis 
Lietuvos vietomis ir mūsų tėvų 
tikėjimu. 

Birželis N.Mazur 
V.Davidavičienė 

Biudžeto lėšos 

2.1.5. Organizuoti neformaliojo 
ugdymo veiklos atsiskaitomąjį 
renginį, skirtą šeimos šventei. 

Organizuotas neformaliojo 
ugdymo veiklos atsiskaitomasis 
renginys, skirtas šeimos šventei. 
Skatinama vaikų saviraiška per 
kūrybą, tėvai geriau žino savo 
vaikų gebėjimus, giliau juos 
pažysta. Tvirtėja šeimų 
tarpusavio supratimas, 
bendravimas. 

Gegužė Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
S.Maknienė 
R.Matiulevič 
R.Dambrauskas 
S.Pomarnackis 
R.Veromėjienė 
V.Abrutytė 
D.Mockevičienė 

Biudžeto lėšos 

2.1.6. Organizuoti sporto renginius 
bendruomenei: 
– krepšinio turnyras „Šviesos“ 
taurei laimėti; 

Organizuoti sporto renginiai.  
 

Gruodis- 
Kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
J.Tolkūnas 

Biudžeto lėšos 

– tinklinio turnyras „Mokiniai, 
buvę mokiniai, mokytojai, tėvai“ – 
VJLK „EOS“ taurei laimėti. 

Puoselėjamos gimnazijos 
tradicijos ir skatinama krepšinį, 
tinklinį rinktis kaip laisvalaikio 
formą, sudarytos galimybė 
susitikti įvairių laidų 
abiturientams. 

Balandis E.Jonaitytė 
R.Kiršys 
V.Batkauskas 
L.Rutavičienė 

2.1.7. Dalyvauti: 
– Vasario 16-ajai skirtame Lietuvos 
100-čio renginyje Grigiškių 
kultūros namuose; 

Dalyvauta kitų institucijų 
organizuotuose renginiuose. 
Puoselėtos mokyklos tradicijos, 
skatinami nauji požiūriai, idėjos, 
glaudesni kontaktai su vietos 
bendruomenės įstaigomis, 
garsinamas gimnazijos vardas. 

Vasario 16 
d. 

Folkloro ansamblis 
„Spalgena 

Biudžeto lėšos 

– respublikinėje Užgavėnių 
šventėje Rumšiškėse; 

Vasario 10 
d. 

– folkloro ansamblių apžiūroje – 
Dainų šventė 2018; 

Kovo 15 d. 

– tarptautiniame folkloro festivalyje 
„Skamba, skamba kankliai“; 

Gegužės 
22-27 d. 

– festivalyje „Ratilio 50“, skirtame Birželio 16 
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Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
iui paminėti; 

d. 

– Dainų šventėje 2018 
respublikiniame folkloro festivalyje 
„Subatėlės vakarėlį...“ – 
Marcinkonyse, Varėnos raj.; 

Liepos 4-5 
d. 

Liepos 22-
24 d. 

– tarptautiniame folkloro festivalyje 
Kroatijoje; 

Rugpjūčio 
14-21 d. 

– Valų, Lentvario, Vievio 
bendruomenių Joninių šventėse. 

Birželis 

2.2. Kurti patrauklios, 
konkurencingos 
gimnazijos įvaizdį 

2.2.1. Parengti 2 straipsnius apie 
gimnazijos veiklą ir patalpinti 
,,Švietimo naujovėse“ bei 5 
straipsnius gimnazijos internetinėje 
svetainėje. 

Parengti 2 straipsniai spaudai 
apie gimnazijos vykdomas 
veiklas bei 5 straipsniai į 
gimnazijos svetainę. 
Vykdomas gimnazijos veiklų 
viešinimas. 

Sausis-
gruodis 

Direktorė A.Turskienė 
Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
M.Balčiūnaitė 
I.Alijeva 

Biudžeto lėšos 

2.2.3. Organizuoti bendruomenės 
renginius gimnazijoje: 
– šimtadienį; 

Organizuoti bendruomenės 
renginiai. Dalyvaujant 
neformalioje veikloje, 
organizuojant įvairius renginius 
stiprės gimnazijos 
bendruomenės 
bendradarbiavimas, formuosis 
bendra atsakomybė, bus 
tobulinami mokinių ir mokytojų 
kūrybiniai gebėjimai, 
formuojamos vertybinės 
nuostatos, puoselėjamos 
tradicijos ir papročiai. 

Vasaris Direktoriaus pavaduotojai 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
D.Janiūnas 
R.Veromėjienė 
S.Maknienė 
R.Matiulevič 
R.Dambrauskas 
S.Pomarnackis 
I.Andruškevičienė 
N.Mazur 

Biudžeto lėšos 

– paskutinio skambučio šventę; Gegužė 

– 5, I-III klasių mokslo metų 
pabaigos šventę; 

Birželis 

– atestatų įteikimo šventę; Liepa 

– Rugsėjo 1-osios šventę; Rugsėjis 

– Gimnazijos dienos šventę; Spalis 

– Kalėdinę popietę; Gruodis 

– Kalėdinę mugę. Gruodis 
2.2.4. Papuošti gimnaziją Šv. 
Kalėdų, kitų švenčių proga, rūpintis 
gimnazijos įvaizdžiu. 

Papuoštos gimnazijos erdvės 
įvairių švenčių progomis. 
Gimnazijos puošimo darbuose 

Visus 
metus 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
Menų metodinė grupė 

Biudžeto lėšos 
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dalyvavo 75 mokiniai. 
2.2.5. Organizuoti Grigiškių 
„Šviesos“ gimnazijos vasaros 
stovyklą „Švieselė 18“. 

Organizuota Grigiškių 
„Šviesos“ gimnazijos vasaros 
stovyklą „Švieselė18“. 
Organizuotas socialiai remiamų 
mokinių užimtumas atostogų 
metu. 

Birželis Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 
R.Erikson 
E.Jonaitytė 
D.Lukaševič 
R.Kiršys 
R.Dambrauskas 
S.Maknienė 
R.Matiulevič 
S.Pomarnackis 
G.Ozarovskytė 
R.Ščeglinskaitė 

Vilniaus 
savivaldybės 

2.2.6. Gimnazijos muziejaus 
atnaujinimas, tvarkymas, naujų 
ekspozicijų rengimas. 

Parengtas muziejaus eksponatų 
katalogas, įvyks 15 netradicinių 
pamokų, parengtos ekspozicijos 
Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai, 
Kovo 11-ajai, Gimnazijos 
dienai. 

Sausis-
gruodis 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
I.Andruškevičienė 
6 mokinai 

Biudžeto lėšos 

2.2.7. Organizuoti kasmetinę akciją 
„Knygų Kalėdos 2018“. 

Organizuota kasmetinė akcija 
„Knygų Kalėdos 2018“. 
Papildytas bibliotekos fondas, 
stiprės mokinių saviugdos 
gebėjimai. 

2018 m 
gruodis 

I.Meiluvienė 
I.Sabonytė-Slaboševičienė 

 

2.2.8. Parengti 30 parodų (stendų), 
skirtų rašytojų jubiliejinėms 
datoms, gimnazijos bibliotekos ir 
skaityklos patalpose. 
Parengti 10 parodų (stendų), skirtų 
valstybinių ir kitų švenčių 
paminėjimui, gimnazijos 
bibliotekos ir skaityklos patalpose. 

Parengta 30 parodų. Vyksta 
nuolatinis priminimas apie 
literatūrines ir kitas aktualijas. 
Formuojamas patrauklios, 
konkurencingos gimnazijos 
įvaizdis. 

Visi 2018 
metai 

I.Meiluvienė 
I.Sabonytė-Slaboševičienė 

 

2.3. Formuoti 2.3.1. Organizuoti Vaiko gerovės Organizuoti Vaiko gerovės  Direktoriaus pavaduotoja Biudžeto lėšos 



28 

teigiamus asmenybės 
įgūdžius ir kurti saugią 
ir sveiką ugdymosi (si) 
aplinką 

komisijos posėdžius, kuriuose būtų 
svarstoma: 
– vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, programos; 
– teikiamos švietimo pagalbos 
mokiniui veiksmingumo aptarimas, 
priemonių koregavimas; 
– mokinio elgesys ir jo pažeidimai, 
lankomumas, pažangumas; 
– gimnazijos bendruomenės 
poreikių po atliktų tyrimų analizė. 

komisijos posėdžiai. Specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintys 
mokiniai mokysis pagal jiems 
pritaikytas programas, gerės 
mokinių pažangumas,  mažės 
praleidžiamų pamokų skaičius ir 
mokinio elgesio taisyklių 
pažeidimų.   

A.Galvanauskienė, 
Vaiko gerovės komisija 

2.3.2. Organizuoti prevencinius 
renginius: 
– savaitė ,,Be patyčių“; 
– alkoholio, tabako ir kitų 
psichotropinių medžiagų 
prevencijos savaitė; 
– paskaitos“: 
,,Saugus elgesys – pirotechnika“ (5-
6 kl.), 
,,Prekyba žmonėmis (III-IV kl.), 
,,Saugus internetas“ (5-8 ir I-II kl.), 
,,Teisėsaugos pažeidimai“ (5-8 ir I-
III kl.). 

Organizuoti prevenciniai 
renginiai. Formuotas socialiai 
atsakingas elgesys, atsparumas 
paveikumui, saugaus elgesio 
įgūdžiai atitinkamose 
situacijose. 

 Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
R.Erikson 
L.Žebrauskaitė -Butkevič 

Biudžeto lėšos 

2.3.3. Organizuoti popietę, skirtą 
pasaulinei gyvūnų dienai. 

Organizuota popietė, skirta 
pasaulinei gyvūnų dienai. 
Ugdoma meilė gyvūnams. 

Spalis Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 

Biudžeto lėšos 

2.3.4. Organizuoti paskaitas: 
– I.Ruseckaitės paskaita „Maironis 
istorijos ir Tėvynės sargyboje“, 
skirta Maironio 155-osioms 
gimimo metinėms III-IV kl. 
mokiniams; 

Organizuotos paskaitos. 
Mokiniai pagilins patriotizmo 
suvokimą, apmąstys asmeninę 
laikyseną, santykį su savo 
valstybe, pagilins žinias apie 
AIDS problemą, domėsis 

Kovas Direktoriaus pavaduotojos 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
L.Likatavičienė 

Biudžeto lėšos 



29 

genetiniais procesais. 
– AIDS dienai paminėti (8-IV kl. 
mokiniams); 

Bendradarbiaujant su Vilniaus 
miesto sveikatos biuru ir 
gimnazijos slaugytoja, mokiniai  
įgis žinių ir mokės jas pritaikyti. 

Gruodis I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 

– DNR dienai paminėti (III gimn. 
klasių mokiniams); 

Balandis I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 

– apie sveiką gyvenseną ir lytinį 
švietimą, 5-8 kl. ir I-IV klasių 
mokiniams. 

Kovas-
birželis 

I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 
A.Vaickūnienė 

2.3.5. Organizuoti susitikimą su 
savanoriaujančiu jaunimu. 

Organizuotas susitikimas su 
savanoriaujančiu jaunimu. 
Moksleiviai aktyviau dalyvaus 
savanorystės veikloje. 

Gruodis G.Navickienė 
J.Atkočiūnienė 

Biudžeto lėšos 

2.4. Skatinti saviraišką, 
saviugdą ir pilietinę 
savimonę 

2.4.1. Organizuoti/dalyvauti 
valstybinių švenčių minėjimuose: 
– Sausio 13-osios; 
– Vasario 16-osios – Lietuvos 
šimtmečio minėjimas; 
– Kovo 11-osios. 

Organizuoti/dalyvauta 
valstybinių švenčių 
minėjimuose. 
Tvirtės mokinių vertybinės 
nuostatos, bus puoselėjamos 
tradicijos ir papročiai. 

Sausis-
kovas 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
S.Maknienė 
R.Matiulevič 
S.Pomarnackis 
R.Dambrauskas 
I.Andruškevičienė 
folkloro ansamblis 
„Spalgena“ 

Biudžeto lėšos 

2.4.2. Organizuoti karjeros dienas: 
– susitikimai su buvusiais 
mokiniais Š.Tumu, G.Miliausku – 
biochemijos mokslų magistrantais, 
A.Cimbolaičiu – žurnalistu, 
G.Zubrickaite – studente; 

Organizuotos karjeros dienos. 
Gimnazijos mokiniai susipažins 
su savęs kaip asmenybės 
pažinimo galimybėmis per 
edukacines veiklas. 

Sausis Direktoriaus pavaduotoja 
D.Verseckienė 
 

Biudžeto lėšos 

– susitikimai su įvairių profesijų 
atstovais E.Blaščiuk – gydytoja, 
P.Žilna – gydytojas-rezidentas (I 
kl.); 

Sausis J.Blaščiuk 
J.Lukoševičienė 
M.Luks-Zubavičienė 

– išvykos į profesines mokyklas, 
kolegijas, universitetus 

Kovas 
Balandis 
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(Aukštadvario žemės ūkio mokykla 
– I kl.); 
– karjeros dienų savaitė 
gimnazijoje. Susitikimai su 
gimnazijos svečiais: Eurodesk 
atstovais, TIENS atstovu 
J.Skaisgiriu, maltiečių atstovais, 
AB „Vakarų laivų gamykla“ 
atstovais, Kalba.lt atstovu Luku 
Vaičiuliu, Aukštadvario žemės ūkio 
mokyklos atstovais, Vilniaus 
universiteto Gyvybės mokslų 
centro biochemike dr. Urte 
Neniškyte. Ekskursijos į Lietuvos 
aklųjų biblioteką, nacionalinę 
Mažvydo biblioteką, Vilniaus 
geležinkelio transporto ir verslo 
paslaugų mokyklą, Vilniaus 
paslaugų verslo darbuotojų 
profesinio rengimo centrą. 
Piešinių ir koliažų profesijos tema 
rengimas ir eksponavimas 
gimnazijos erdvėse. 

Sausis 
Lapkritis 

I.Meiluvienė 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 

2.4.3. Organizuoti mokinių darbų 
parodas: 
– rudens gėrybių ir puokščių parodą 
(5-8 klasių mokiniai); 

Organizuotos mokinių darbų 
parodos. 
Mokiniai  domėsis ir pažins 
gimtojo krašto augalus, įgis 
žinių apie profesijas. Bus 
sudarytos sąlygos mokinių 
saviraiškai. 

Rugsėjis 
Spalis 

Direktoriaus pavaduotojos 
D.Verseckienė 
A.Galvanauskienė 
I.Dabkevičienė 
D.Antanavičienė 

Biudžeto lėšos 

– Užgavėnių kaukės; Vasaris R.Matiulevič 
– pilių maketų LDK pilys; Sausis 

Vasaris 
J.Šalnienė 

– piešinių paroda „Mano svajonių 
profesija“; 

Sausis I.Meiluvienė 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 
R.Dambrauskas 
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– paroda Sausio 13-ajai; Sausis J.Lukoševičienė 
– paroda „Valstybės kelias“; Vasaris 
– grafikos paroda „Lietuvių liaudies 
ornamentika“; 

Balandis R.Dambrauskas 

– piešinių paroda ,,Meilė mamai“; Gegužė V.Davidavičienė 
– prakartėlių, kalėdinių puokščių; Gruodis N.Mazur 
– kalėdinių atvirukų paroda (5-6 
kl.); 

Gruodis Anglų kalbos mokytojos 

– Lietuvos respublikos gimnazijų I-
IV klasių mokinių integruoto 
istorijos–technologijų konkursas 
„Lietuvos Nepriklausomybei – 
100“ (organizuoja Vilniaus 
Žirmūnų gimnazija). Paroda ir 
baigiamasis renginys Seimo 
rūmuose; 

Mokiniai ugdys savo istorinį 
kūrybingumą, originalumą, 
panaudojant įvairias technikas, 
plės kultūrinį akiratį. 

Balandis S.Maknienė  

– 5-6 kl. Projektas – iniciatyva „100 
žiedų – Lietuvai“; 

Mokiniai ugdys savo istorinį 
kūrybingumą, originalumą, 
panaudojant įvairias technikas, 
plės kultūrinį akiratį. 

Vasaris S.Maknienė  

– Koliažų paroda skirta 
Tolerancijos dienai; 

Ugdys dailės kompetencijas, 
susipažins su naujomis dailės 
technikomis ir raiškos būdais. 

Lapkritis R.Dambrauskas  

– Medalis Lietuvos šimtmečiui; Mokiniai patobulins vertybines 
nuostatas, puoselės Lietuvos 
tradicijas ir papročius. 

Vasaris R.Matiulevič  

– tapybos paroda „Žiemos 
mozaika“; 

Ugdys kompetencijas dailės 
srityje. Analizuos gamtos 
įvairovę. 

Vasaris R.Dambrauskas  

– Kalėdinių piešinių paroda–
konkursas „Kalėdinės nuotaikos“; 

Puoselės gimnazijos tradicijas 
ugdysis bendruomeniškumo 
jausmą. 

Gruodis R.Dambrauskas  

– parengti ir vykdyti integruotą Puoselėjant tradicijas ir Kovas Č.Nameiko  
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informacinių technologijų ir 
technologijų projektą „Lietuvos 
pilys“; 

papročius, skatinti mokinių 
saviraišką. 

R.Matiulevič 

– erdvinių kompozicijų konkursas–
paroda „Prakartėlė“ (5 kl. 
mokiniai); 

Ugdysis erdvinį suvokimą, 
puoselės krikščioniškas 
vertybes. 

Gruodis R.Dambrauskas  

– Lietuvos Respublikos gimnazijų 
I-IV klasių mokinių integruoto 
istorijos–technologijų konkursas 
„Lietuvos Nepriklausomybei – 
100“ (organizuoja Vilniaus 
Žirmūnų gimnazija). Paroda ir 
baigiamasis renginys Seimo 
rūmuose. 

Mokiniai ugdys savo istorinį 
kūrybingumą, originalumą, 
panaudojant įvairias technikas, 
plės kultūrinį akiratį. 

Gruodis-
balandis 

S.Maknienė  

2.4.4. Pristatyti Užgavėnių 
tradicijas: 
– lietuviškos (5-8 kl.); 
– rusų. 

Pristatytos Užgavėnių tradicijos. 
Mokiniai susipažins su savo ir 
užsienio šalių tradicijomis, 
patobulins kūrybiškumo 
kompetenciją. 

 
 

Vasaris 

Direktoriaus pavaduotojos 
A.Galvanauskienė 
D.Verseckienė 
T.Voitechovič 
M.Rovdanovič 
D.Mockevičienė ir 
folkloro ansamblis 
„Spalgena“ 

Žmogiškieji 
ištekliai 

2.4.5. Organizuoti renginį „Gėlės 
mylimiems poetams“ (IV kl.). 

Organizuotas renginys „Gėlės 
mylimiems poetams“. Dalyvaus 
15 mokinių, mokiniai pagilins 
dalykines žinias. 

Balandis T.Voitechovič 
R.Ščeglinskaitė 

Biudžeto lėšos 

2.4.6. Organizuoti viktoriną, skirtą 
K.Binkio 125 m. jubiliejui. 

Organizuota viktorina, skirta K. 
Binkio 125 m. jubiliejui 
Viktorinoje dalyvaus 7 klasių 
mokiniai, kurie pagilins žinias 
apie K.Binkį ir jas kūrybingai 
atskleis. 

Spalis L.Likatavičienė 
V.Vėtaitė 
I.Andruškevičienė 
I.Šilkūnienė 

Biudžeto lėšos 

2.4.8. Organizuoti Organizuota TOLERANCIJOS Lapkritis Direktoriaus pavaduotoja Biudžeto lėšos 
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TOLERANCIJOS savaitę 
gimnazijoje. 

savaitė gimnazijoje. Dalyvavo 
5-8 kl., I-IV kl. Mokiniai. 
Mažės patyčios mokykloje. 

A.Galvanauskienė 
M.Balčiūnaitė 
Mokinių taryba 
R.Erikson 
L.Žebrauskaitė-Butkevič 

2.4.9. Organizuoti kalėdinių 
vaidinimų karnavalą. 

Organizuotas karnavalas, 
dalyvaus 5-8 kl., I-IV kl. 
mokiniai. Ugdoma mokinių 
saviraiška per kūrybą, mokiniai 
patyrė džiaugsmą. 

Gruodis Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
Klasių auklėtojai 
Mokinių taryba 

Biudžeto lėšos 

2.4.10. Organizuoti tarpmokyklinio 
meninio projekto „Talentų keliu“ II 
etapą bei finalą. 

Organizuotas tarpmokyklinio 
meninio projekto „Talentų 
keliu“ II etapą bei finalas. 
Mokiniai patyrė džiaugsmą 
dalyvaudami renginyje, 
išgyveno sėkmės potyrių, 
pamatė įvairių saviraiškos 
galimybių. 

Vasaris-
kovas 
Spalis 

Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
R.Veromėjienė 

Biudžeto lėšos 

2.4.11. Dalyvauti patriotinės dainos 
konkurse E.Pliaterytės 
progimnazijoje. 

Dalyvauta patriotinės dainos 
konkurse E.Pliaterytės 
progimnazijoje. Skatinamas 
jaunimo pilietiškumas, 
populiarinamos savo krašto 
dainos, ugdomas pilietiškumas. 

Vasaris Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
R.Veromėjienė 

Biudžeto lėšos 

2.4.12. Dalyvauti Vilniaus miesto 
bei tarptautiniuose renginiuose: 
– moksleivių liaudies meno 
konkursinėje parodoje „Sidabrinis 
vainikėlis“; 

 Rugsėjis Direktoriaus pavaduotoja 
A.Galvanauskienė 
S.Pomarnackis, 

Biudžeto lėšos 

– „DANSKE“ maratone; Rugsėjis R.Kiršys 
– Vilniaus m. 20 km bėgime; Spalis R.Kiršys 
– „Mokyklų žaidynėse“: 
- kvadrato 5-6 varžybose, 

 
Lapkritis 

 
D.Lukaševič, R.Kiršys 
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- berniukų futbolo 5x5 varžybose, 
- berniukų krepšinio varžybose, 
- naujametiniame bėgime, 
- lengvosios atletikos keturkovės 
varžybose, 
- lengvosios atletikos atskirų 
rungčių varžybose, 
- kroso estafetės varžybose, 
- „Ladygolo 2018“ varžybose (8-II 
klasių merginos), 
- gimnazijų merginų I-IV klasių 
tinklinio varžybose, 
- „Golo“ turnyre (5-6, I-II klasės); 

Lapkritis 
Gruodis 
Gruodis 
Balandis 

 
 

Balandis 
 

Gegužė 
Vasaris- 

kovas 
Kovas 

 
Gegužė 

E.Jonaitytė, R.Kiršys 
R.Kiršys 
R.Kiršys 
R.Kiršys, E.Jonaitytė 
 
 
R.Kiršys, E.Jonaitytė 
 
R.Kiršys 
R.Kiršys, E.Jonaitytė 
 
E.Jonaitytė 
 
R.Kiršys, E.Jonaitytė 

– SWED – Jaunimo edukacijoje 
Iniciatyva „Būsiu‘‘ (II-IV kl.); 

Sausis 
Gruodis 
Lapkritis 

L.Rutavičienė 

– parodoje Litexpo „Mokykla 
2018“; 

Lapkritis Matematikos ir IT 
mokytojų metodinė grupė 

– organizuoti „Romansų vakarą“; Gruodis Folkloro ansamblis 
„Spalgena“ 

– organizuoti folkloro dainų, 
žaidimų ir amatų vakaronę – pagal 
tęstinį projektą „Savų namų ir 
dūmai saldūs“; 

 Folkloro ansamblis 
„Spalgena“ 

– organizuoti advento vakaronę „Po 
angelo sparnu“ gimnazijoje; 

  

– organizuoti velykinių margučių 
marginimo pamoką „Velykų 
simbolika ir kiaušinių marginimas 
vašku“ mokytojams, mokiniams, 
tėveliams; 
Organizuoti margučių parodą. 

20 mokinių ir gimnazijos 
bendruomenės narių išmoks 
marginti margučius tradiciniu 
būdu ir gražiausi darbai bus 
eksponuojami gimnazijos 
erdvėse. 

Kovas G.Navickienė  
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Vilniaus savivaldybės Grigiškių 
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organizacijos 
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