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Tikslai ir uždaviniai 2017 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais 

 
 

Tikslas Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai 
Atsakingi 
vykdytojai 

Laukiami rezultatai 

1. Sudaryti sąlygas 
kiekvieno mokinio 
sėkmingam moky-
muisi, pažangai ir 
savirealizacijai. 

1.1. Organizuoti pro-
fesionalią pedagoginę 
veiklą, tenkinančią 
skirtingus mokinių 
poreikius. 

1.1.1. Tobulinti mokymo(si) veik-
lų personalizavimą: 
– atlikti mokymosi pokyčių lygina-
mąją analizę. Atlikti VBE, PUPP, 
olimpiadų, konkursų rezultatų ana-
lizę ir koreguoti ugdymo turinį at-
sižvelgiant į analizės išvadas; 

Rugsėjo mėn. 

Direktorė, 
pavaduotojos 

ugdymui (pagal 
kuruojamas sritis) 

Atlikta rezultatų ana-
lizė bei koreguotas 
ugdymo turinys pa-
gal analizės išvadas. 

– aptarti priemones, skirtas mokinių 
pasiekimams gerinti; 

Rugsėjo – spalio 
mėn. 

Dalykų mokytojai 

Bendradarbiauta ko-
mandose, susitarta 
dėl priemonių taiky-
mo aukštesniems 
mokymosi rezulta-
tams pasiekti. 

– organizuoti veiklas, skirtas MIP 
stebėsenos, fiksavimo ir rezultatų 
naudojimo asmenybės augimo mo-
deliui parengti, organizuoti vidaus 
įsivertinimą, teikti pasiūlymus vi-
daus sistemos veiklos gerinimui; 

Lapkričio 23 d., 
gruodžio mėn. 

Klasių auklėtojų 
metodinė grupė 

Aptartas praktiškai 
išbandytas MIP mo-
delis, pateikti pasiū-
lymai MIP tobulinti. 



– organizuoti gabių vaikų ugdymą, 
sudarant laikinas grupes; 

Rugsėjo, 
gruodžio mėn. 

Dalykų mokytojai 

Organizuotos laiki-
nos gabių vaikų ug-
dymo grupės, pritai-
kant ugdymo turinį 
mokinių ugdymo(si) 
poreikiams. 

– organizuoti netradicinio ugdymo 
dienas. 

Rugsėjo 26 d., 
spalio 23, 27 d. 

Užsienio kalbų, 
lietuvių kalbos, 
meninio, dorinio 
ir technologinio 

ugdymo 
metodinės grupės 

Organizuotos netra-
dicinio ugdymo die-
nos. Mokiniai ugdėsi 
netradicinėse erdvė-
se. 

1.1.2. Tobulinti mokytojo veiklos 
vertinimą ir įsivertinimą: 
– įsivertinti savo veiklą; 

Gruodžio mėn. Dalykų mokytojai 

Organizuotas moky-
tojų veiklos įsiverti-
nimas, mokytojų vei-
kla aptarta metodinė-
se grupėse, fiksuota 
metodinių grupių 
protokoluose. 

– pravesti atviras pamokas 
,,kolega–kolegai“; 

Rugsėjo–spalio 
mėn. 

Matematikos, 
užsienio kalbų 

metodinės grupės 

Pravestos matemati-
kos, užsienio kalbų 
atviros pamokos, 
mokytojai pasidalino 
gerąja patirtimi, plė-
tė kompetencijų ratą, 
didėjo ugdymo for-
mų ir metodų ugdy-
mo procese spektras. 



– pravesti integruotas pamokas; Spalio mėn. 

Chemijos, 
informacinių 
technologijų 
mokytojos 

 
Ričardas 

Dambrauskas 

Pravestos integruo-
tos chemijos, infor-
macinių technologijų 
pamokos. Pakilo mo-
kinių mokymosi mo-
tyvacija. 

– stebėti pamokas 5, 7, I klasėse. 
Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Direktorė, 
pavaduotojos 

ugdymui (pagal 
kuruojamas 

sritis). 

Stebėtos ir aptartos 
ne mažiau kaip 2 
vieno mokytojo pa-
mokos, parengta me-
džiaga 5-ų klasių 
mokinių adaptacijos 
posėdžiui. 

  1.1.3. Ugdyti mokinių mokėjimo 
mokytis kompetenciją: 
– nustatyti I klasių mokinių moky-
mosi stilių, suteikti žinių apie tinka-
miausius mokymosi būdus; 

Rugsėjo mėn. 

Dalykų 
mokytojai, 

klasių auklėtojai, 
psichologė 

Nustatyti I klasių 
mokinių mokymosi 
stiliai, teiktos žinios 
apie tinkamiausius 
mokymosi būdus. 

– padėti mokiniams išsikelti realius 
mokymosi tikslus. 

Rugsėjo mėn. 

Dalykų 
mokytojai, 

klasių auklėtojai, 
pagalbos 
mokiniui 

specialistai 

Mokiniai išsikėlė 
realius mokymosi 
tikslus. 

1.2. Kurti palankią 
aplinką sėkmingam 
ugdymo organizavi-
mui. 

1.2.1. Tobulinti gimnazijos vado-
vų, mokytojų, pagalbos mokiniui 
specialistų, mokinio karjeros pla-
navimo konsultantų dalykines ir 
profesines kompetencijas: 
– organizuoti mokytojų kvalifika-
cijos tobulinimo seminarus gimna-
zijoje; 

Lapkričio mėn. 
Metodinė taryba, 

vadovai, 
mokytojai 

Organizuoti kvalifi-
kacijos tobulinimo 
seminarai mokyto-
jams gimnazijoje, 
mokytojai patobuli-
no profesines kom-
petencijas semina-
ruose. 



– vykdyti mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimą atsižvelgiant į indivi-
dualius poreikius; 
– vykdyti gimnazijos vadovų kom-
petencijų tobulinimą vadybiniuose 
seminaruose; 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Mokytojai bei gim-
nazijos vadovai da-
lyvavo kvalifikacijos 
tobulinimo semina-
ruose pagal poreikį ir 
patobulino dalyki-
nes, vadybines, pro-
fesines bei bendra-
kultūrines kompe-
tencijas. 

– vykdyti mokytojų atestaciją. 
Pagal kvalifika-
cijos tobulinimo 

programą 

Gimnazijos 
pedagogai įgijo 
aukštesnes kvalifika-
cines kategorijas. 

 

1.3. Ugdyti socialines 
pilietines kompetenci-
jas, puoselėti etnokul-
tūrines vertybes. 

1.3.1. Plėsti netradicinio ugdymo 
pamokų įvairovę gimnazijoje, ki-
tose edukacinėse aplinkose: 
– organizuoti kūrybinius užsiėmi-
mus dirbtuvėse; 
– organizuoti pamokas gimnazijos 
muziejuje; 
– organizuoti projektinę savaitę 
gimnazijoje; 
– dalyvauti tarptautiniuose projek-
tuose; 

Pagal metodinių 
grupių planus. 

Pagal mokytojų 
veiklos planus. 

Metodinė taryba, 
metodinės grupės, 
dalykų mokytojai 

Organizuotos ir ap-
tartos pamokos ne-
tradicinėse erdvėse, 
muziejuje, dirbtuvė-
se, tęstas dalyvavi-
mas tarptautiniuose 
projektuose. 

– organizuoti paskaitas mokiniams 
apie lytiškumą. 

Spalio – 
gruodžio mėn. 

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė, 

klasių auklėtojai 

Organizuotos paskai-
tos mokiniams apie 
lytiškumą. Mokiniai 
įgijo žinių apie lytinį 
brendimą ir asmens 
higieną, saugius lyti-
nius santykius, kont-
racepciją, lytiškai 
plintančias infekci-



nes ligas. 

2. Tobulinti gim-
nazijos mokinių, 
mokytojų ir tėvų 
bendravimą ir ben-
dradarbiavimą. 

2.1. Stiprinti tėvų ir 
gimnazijos bendruo-
menės bendradarbia-
vimą. 

2.1.1. Tėvų dalyvavimas gimna-
zijos savivaldoje: 
– gimnazijos mokinių tėvai aktyviai 
dalyvauja gimnazijos veiklose: 
teikia pasiūlymus dėl gimnazijos 
veiklos gimnazijos taryboje, klasių 
tėvų komitetuose, padeda spręsti 
problemas. 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Vadovai, 
klasių auklėtojai, 

pagalbos 
mokiniui 

specialistai, 
mokytojai 

Atlikta tėvų ir moki-
nių apklausa apie 
gimnazijos veiklą, 
rezultatai aptarti 
gimnazijos tarybos 
posėdyje, visuotinia-
me tėvų susirinkime. 

2.1.2. Tėvų dalyvavimas gimna-
zijos veikloje: 
– organizuotos tėvų dienos; 
– organizuoti atsakingos tėvystės 
mokymai tėvams; 
– kviesti tėvus aktyviai dalyvauti 
gimnazijos renginiuose, padėti juos 
organizuoti. 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Vadovai, 
klasių auklėtojai, 

pagalbos 
mokiniui 

specialistai, 
mokytojai 

Organizuotos tėvų 
dienos. Vykdyti atsa-
kingos tėvystės mo-
kymai. 
Organizuotas gimna-
zijos bendruomenės 
renginys, apdovanoti 
aktyviausi tėvų 
bendruomenės 
nariai. 



2.1.3. Iniciatyvių mokinių gru-
pių, mokinių tarybos aktyvus da-
lyvavimas gimnazijos gyvenime: 
– organizuoti kultūrinius renginius, 
akcijas, disputus gimnazijoje ir už 
jos ribų; 
– aktyviai dalyvauti tiek gimnazi-
jos renginiuose, tiek miesto bei ša-
lies. 

Rugsėjo – 
gruodžio mėn. 

Mokinių taryba, 
specialioji 
pedagogė 

Išrinkta nauja moki-
nių tarybos preziden-
tė, organizuotas kino 
vakaras, teminė dis-
koteka, organizuoti 
naujo skambučio rin-
kimai. 
Dalyvauta šalies mo-
kinių parlamento 
renginiuose. 

 

Programos rengimui naudoti informacijos šaltiniai 

 

 Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos nuostatos; 

 Vilniaus miesto savivaldybės švietimo strategija; 

 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos strateginis veiklos 2016–2018 metų planas. 

 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos 2015–2016 m.m. metinės veiklos plano ataskaita. 

 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvados. 

 Mokinių mokymosi rezultatų ir pasiekimų, PUPP bei BE suvestinės. 

 Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos metodinių grupių 2015–2016 m.m. veiklos ataskaitos. 

 Rekomenduojama bendrojo lavinimo mokyklos metinės veiklos programos struktūra https://sites.google.com/site/vilniausmokyklos/pagalba-

mokyklai/rekomenduojamabendrojolavinimomokyklosmetinesveiklosprogramosstruktura 

 Gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimo duomenys, jos pedagoginės ir kultūrinės veiklos patirtis, vertybės ir nuostatos. 


