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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kulių gimnazijos  2020 -2021 mokslo metų veiklos planas (toliau – Planas) sudarytas, 

atsižvelgiant į gimnazijos 2019-2022 strateginį planą,2020–2021 mokslo metų ugdymo planą, 

patvirtintą gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 32,  bei gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupės ataskaitas (veiklos kokybės įsivertinimo išvadas: stipriąsias ir 

tobulintinas veiklos sritis). 

2. Šis Planas numato 2020- 2021 mokslo metų gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius, apibrėžia 

prioritetus bei priemones uždaviniams vykdyti ir įgyvendinti 

 3. Planu siekiama, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinę 2013–2022 m. švietimo 

strategiją, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, tenkinti gimnazijos vaikų ir mokinių ugdymosi 

poreikius 

 4. Planą parengė gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-36 sudaryta darbo 

grupė. Jam pritarta gimnazijos mokytojų tarybos 2020 m. spalio 27 d. (protokolo Nr. 8 ) bei 

gimnazijos tarybos 2020 m. spalio 27 d. (protokolo Nr. 1) posėdžiuose     
 

II. GIMNAZIJOS VIZIJA IR MISIJA 

Vizija – besimokanti, demokratiška, darni, kūrybiška, moderni gimnazija, atliepianti 

bendruomenės 

poreikius, atvira visuomenei, kiekvieną vaiką ir mokinį ugdanti sėkmei. 

Misija – gimnazija, teikianti kokybišką ugdymą nuo ankstyvosios vaikystės iki brandos. 

Kiekvienam sudaro sąlygas bręsti kaip asmenybei, ugdytis kūrybiškumą, sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo įgūdžius, lyderystės, pilietinės savimonės pamatus bei įgyti bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų, reikalingų tolesniam sėkmingam ugdymuisi ir gyvenimui. 

 
 

III. 2019–2020 M. M. PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Priešmokyklinės grupės ir ikimokyklinio ugdymo grupių akcijos, iniciatyvos, renginiai  

Nauji mokslo metai prasidėjo Rugsėjo 2 dieną ,,Mokslo ir žinių“ dienos švente. Juos 

priešmokyklinės grupės vaikai pradėjo pažintimi su saugaus eismo taisyklėmis, sudalyvavo 

konkurse „Saugus kelias į mokyklą ir į namus“. Ikimokyklinės ugdymo grupės „Aitvariukai“ ir 

priešmokyklinės grupės vaikai lankėsi Kulių miestelio apylinkėse, gaisrinėje, parduotuvėse, parke, 

pašte, ambulatorijoje, bažnyčioje.  

Spalio mėnesį visos trys vaikų grupės organizavo rudenėlio šventę „Atkeliavo rudens fėja“ ir 

sudalyvavo rudens gėrybių parodoje. Lankėsi gimnazijos aktų salėje rodytame spektaklyje 

„Mergaitės Doli atostogos kaime“. 

Pyragų dienos proga, lapkričio 6 d., abiejų ikimokyklinio ugdymo grupių vaikai bendromis 

jėgomis kepė obuolių pyragą, kuriuo vėliau ne tik patys mėgavosi, bet ir gimnazijos darbuotojus 

vaišino. 

Prasidėjus šv. Kalėdų laukimui, gruodžio mėnesį, priešmokyklinės grupės pedagogė surengė 

popietę vaikams „Advento papročiai“, kurios metu su vaikais žaidė, pynė iš virvių, kalbėjo apie 

Advento valgius, gamino Advento kalendorių. Ikimokyklinio ugdymo gr. „Aitvariukai“ visą 

gruodžio mėnesį vykdė projektą „Advento kalendorių kuria tėveliai“. Jo metu visi grupės vaikų 

tėveliai pasikeisdami organizavo ir vykdė veiklas vaikams ir su vaikais. Tiek tėvams, tiek vaikams 

tai buvo nauja ir neįprasta patirtis, tačiau projektas puikiai pavyko. 

Gruodžio mėnesį abi ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinė grupės taip pat įsitraukė į 

gimnazijoje organizuotus renginius: „Muzika suartina“, „Sveiki užkandžiai“. Mažiausieji, 

ikimokyklinio ugdymo gr. „Boružiukai“ , vaikai gruodžio mėnesį dalyvavo edukacijoje „Papuošk 

meduolį“. Jo metu vaikai mokėsi glajumi dekoruoti meduolius, derinti spalvas ir kantriai laukti, 

kol glajus nudžius ir bus galima liesti. 

Sausio mėnesį priešmokyklinėje grupėje buvo vykdomas projektas „Žiemos pasaka“. Jo metu 

vaikai klausėsi K. Kubilinsko pasakų, jas sekė, vaidino. Ikimokyklinio ugdymo gr. „Boružiukai“ 



vykdė projektą „Dantukų draugai ir priešai“, kurio metu sužinojo ir prisiminė kaip valyti dantukus, 

kas dantukams kenkia. 

Vasario–birželio mėnesiais ikimokyklinio ugdymo gr. „Aitvariukai“ dalyvavo „Šviečiamosios 

gyvulininkystės programoje“, kurios metu turėjo daug įdomios veiklos, ekskursiją į 

gyvulininkystės ūkį, mažųjų naminių gyvūnėlių parodą. Dalyvauta ir kituose respublikiniuose ir 

tarptautiniuose renginiuose. 

Ikimokyklinio ugdymo gr. „Aitvariukai“ vyko į Plungės kultūros centrą, kur žiūrėjo spektaklį 

„Stebuklinga spanguolė“, taip ne tik plėsdami kultūrinį akiratį, bet ir mokydamiesi atsakingai ir 

saugiai elgtis mieste. Mokslo metų pabaigoje organizavo sporto šventę „Smagios vasaros!“. Abi 

ikimokyklinio ugdymo grupės drauge su priešmokykline grupe visus mokslo metus  dalyvavo 

Kulių gimnazijos renginiuose, koncertuose, minėjimuose, mugėse ir parodose. 

 

Pradinių klasių renginiai, iniciatyvos, akcijos 

2019–2020 m. m. Kulių gimnazijos  pradinių klasių mokiniai dalyvavo įvairiuose 

renginiuose. Mokslo metus pradėjo sporto švente gimnazijos stadiono atidarymo proga. Rugsėjo 

mėn. trečios ir ketvirtos klasių mokiniai traukiniu vyko į Šiaulius, aplankė žymiausias miesto 

vietas, dalyvavo edukacinėse programose su Kultūros pasu Telefonijos („Fotografija mobiliajame 

telefone”) ir Dviračių muziejuose („Važiuok dviračiu saugiai”). Juozo Tumo Vaižganto 150–ųjų 

gimimo metinių proga visi pradinukai keliavo rašytojo keliais Kuliuose. 

Spalio mėnesį rengė Rudens gėrybių parodą, kūrė atvirukus ir sveikino miestelio 

pagyvenusius žmones su jų švente. Kulių krašto bendruomenės „Alantas” organizuojamai 

„Sambrėškio” šventei kartu su tėveliais skaptavo moliūgų žibintus. Klausėsi grupės „Tonika“ 

koncerto „Linksmoji vaivorykštė“. Pirmos klasės mokiniai stebėjo šokio spektaklį „Pamirštos 

princesės“ bei dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Klaipėdos menų fabrike ir liaudies muzikos 

edukacijoje „Kai aš mažas buvau” etnokultūros centre (su Kultūros pasu). Antros klasės mokiniai 

dalyvavo edukaciniuose renginiuose Prano Domšaičio galerijoje „Taškas taškas pagaliukas ir 

išeina žmogeliukas“, „Gamtos pažinimas. Labas, ąžuole“ Dino parke (su Kultūros pasu).  

Lapkričio mėnesį  pradinukai stebėjo teatriuko „Smagumėlis“ spektaklį „Mergaitės Doli 

atostogos kaime“.  Pirmos klasės mokiniai dalyvavo Žuvininkystės programos „Išauginta Europos 

Sąjungoje“ pažintinėse pamokose. Antros klasės mokiniai dalyvavo (su Kultūros pasu) 

edukaciniame renginyje „Aš turėjau žirgužėlį” Žemaičių dailės muziejuje Plungėje. Trečios ir 

ketvirtos  klasės mokiniai vyko į Klaipėdą, Laikrodžių muziejuje dalyvavo edukacinėje 

programoje (su Kultūros pasu)  „Astronomijos ABC“, Prano Domšaičio galerijoje – „Taškas 

taškas pagaliukas ir išeina žmogeliukas”, susipažino su Skulptūrų parko istorija, apžiūrėjo 

kūrinius. 

Gruodžio mėnesį pradinukai dalyvavo Sveikatingumo projekto ,,Laimingas – kai sveikas“ 

baigiamajame renginyje ,,Sveiko maisto mugė“, Toleracijos dieną kūrė švyturius, dalyvavo 

Advento popietėje, kalėdiniame koncerte, dekoravo meduolius su Kulių krašto bendruomenės 

„Alantas“ nare Kristina Narkiene, o Kalėdoms prisijaukinti dinozaurą pabandė Radailiuose 

(Klaipėdos r.) Dino parke.  

Lietuvos laisvės gynėjų dieną paminėjo uždegdami atminimo žvakutes, eisena į bažnyčią, 

prie Laisvės paminklo. Vasario mėn. aplankė paminklą prezidentui, Vasario 16–osios akto 

signatarui Aleksandrui Stulginskiui Jokūbave, dalyvavo edukaciniuose renginiuose su Kultūros 

pasu Kretingos dvaro saldaininėje ir Žiemos sode „Atrask mano žydėjimą”. Gimnazijos kieme 

šventė Užgavėnes. Kovo mėnesį šurmuliavo Kaziuko mugėje, klausėsi šventinio koncerto, skirto 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30–osioms metinėms paminėti. Pirmos klasės mokiniai 

dalyvavo Pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ ŠPMC 

Žuvininkystės praktinio mokymo centre. Gegužės mėnesį trečios klasės mokiniai dalyvavo LRT ir 

Dailės muziejaus konkurse,, Gyvieji paveikslai", o vasarą – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų 

projekte „Vasara su knyga” – atlikę užduotis apdovanoti diplomais. 

Visus mokslo metus buvo vykdoma Olweus patyčių programa. Buvo žiūrimi ir aptariami 

filmai, įvairios situacijos. 

 

 



5–8 kl., I–IVg klasių renginiai, iniciatyvos, akcijos 

Mokslo metams prasidėjus, rugsėjo 6 dieną, vyko rekonstruoto Kulių gimnazijos stadiono 

atidarymo šventė ,,Olimpinė diena“. Šį mėnesį paminėta viena ryškiausių XX a. pirmos pusės 

Lietuvos asmenybių – Juozas Tumas–Vaižgantas. Gimnazijos 7–8 ir I–IVg klasių mokiniai 

dalyvavo pažintinėje pamokoje „Su Vaižganto žodžiu ir dvasia“. 

Spalio mėnesį IVg klasės mokiniai suorganizavo koncertą, skirtą mokytojų dienai. Vyresnėms 

klasėms pravesta ekonomikos raštingumo edukacinė pamoka ,,Pirk dramblį“. Šeštos klasės 

mokiniai vyko į Palangoje esantį namą „Eureka“, kuriame vyko edukacinė programa ,,Pažink 

mokslą kitaip“. Mokyklos bendruomenė neužmiršo kasmetinės akcijos ,,Nė vieno kapelio be 

žvakelės“ – jos metu mokiniai ir mokytojai tvarkė nelankomus Kulių kapinių kapelius, uždegė 

žvakutes. Mėnesio veiklas užbaigė netradicinė sveikos gyvensenos pamoka – protmūšis „Maisto 

užkratas“, kurioje dalyvavo 5–7 klasių mokiniai.  

Lapkritį dvi klasės buvo išvykusios į pažintines–edukacines ekskursijas. Penktokai lankėsi 

Klaipėdoje – Laikrodžių muziejuje, o septintokai vyko į Gargždų kino teatrą, kur žiūrėjo filmą 

,,Midvėjaus mūšis“. Šią išvyką jie laimėjo kaip klasė, geriausiai 2018–2019 m. m. dėvėjusi 

uniformą. Jie taip pat dalyvavo pažintinėje žuvininkystės programoje „Išauginta Europos 

Sąjungoje“, kurios metu sužinojo naujų dalykų apie žuvų gyvenamas vietas, jų auginimą ir 

saugojimą. Gimnazijoje svečiavosi lektorės iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), 

papasakojusios apie universitetą, jo struktūrą, studijų programas, atsakė į mokiniams rūpimus 

klausimus. Visuomenės sveikatos biuro specialistė surengė mokiniams viktoriną ,,Diena be 

tabako“ – tai integruota alkoholio, tabako, ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencinė programa. Ig klasė išklausė paskaitą ,,Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“, 

kurią skaitė Klaipėdos miesto prokurorė L. Barauskienė. 

Gruodžio mėnesio pradžioje vyko projektinė diena ,,Sveiko maisto mugė“. Klasės pristatė sveiko 

maisto receptus ir pagal juos pagamintus patiekalus, kurių paragauti galėjo visa mokyklos 

bendruomenė. Gimnazijoje lankėsi iniciatyvos ,,RAUDONOS NOSYS. Gydytojai klounai“ 

atstovai – tai profesionalūs aktoriai, kurie naudodami įvairias meno ir žaidimo priemones siekia 

skleisti džiaugsmą ten, kur jo labiausiai trūksta. IV g klasė su Kultūros pasu lankėsi Kaune. 

Muzikos mokytoja H. Sireikienė su moksleiviais suorganizavo ir pravedė Adventinį koncertą. 

2019 metus užbaigė 5–8 klasių, I–IVg klasių projektas ,,Naktis mokykloje“. Renginį paruošė ir 

vedė IVg klasės mokiniai.  

Sausis prasidėjo akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“, skirta paminėti kraupiosios 1991 m. sausio 

13–osios įvykius. Prasidėjus antrajam mokslo metų pusmečiui 5–8 ir Ig–IVg klasių mokiniai 

apmąstė savo pirmojo pusmečio pasiekimus gražioje dviejų dalių šventėje ,,Mokslo metams 

įpusėjus“. IIIg klasės mokiniai vyko į Plungės Saulės gimnaziją, kur dalyvavo renginyje „Žinių 

liftas“, kurio metu su karjeros galimybėmis supažindino VDU Bioekonomikos plėtros fakulteto 

Verslumo laboratorijos vadovė Aistė Čapienė ir Verslumo laboratorijos administratorė Deimana 

Montvydaitė, taip pat psichologijos katedros dėstytoja, psichologė Dovilė Jonušienė. 

Vasarį Kulių gimnazijoje įvyko ypatinga šventė dvyliktokams – šimtadienis. Pagal tradiciją ją 

rengė IIIg klasės mokiniai. Neliko nuskriausta ir IIg klasė – šimtadienio šventę jiems suorganizavo 

Ig klasė. 

Pagal karjeros ugdymo programą vasario mėn. Ig klasė vyko į Klaipėdos valstybinę kolegiją. 

Merginos dalyvavo paskaitose apie maistą, o jaunuoliai dirbtuvėse mokėsi subalansuoti ratus. 

Vykdant pilietiškumo ugdymo programą, pravesta edukacinė pamoka ,,Miško brolių takais“. 

Svečias iš Gargždų Aurimas Rapolis pasakojo apie partizanų gyvenimą, jų veiklą sovietmečiu. 

Gimnazijoje lankėsi Klaipėdos aps. VPK Plungės r. PK VS vyriausioji tyrėja Lina Jocienė ir 

Klaipėdos aps. VPK Plungės r. PK VS vyresnioji tyrėja Vida Žilinskienė. Pareigūnės  7–os  ir Ig 

klasių  mokiniams skaitė paskaitą „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“. Tryliktą kartą gimnazija 

pakvietė visus lietuvių kalbos mylėtojus į Nacionalinį diktantą ,,Ateik, rašyk, išsaugok“. Diktantą 

rašė 7 dalyviai. 

Kovas išsiskyrė ,,Kaziuko mugės“ renginiu ir koncertu kovo 11 dienos Nepriklausomybės 

atkūrimo 30–čiui paminėti. Plungėje vyko teisinių žinių konkursas ,,Temidė“. Šiame renginyje 

dalyvavo keli gimnazijos mokiniai: 8 klasės mokinė Skaistė Valančiutė, Ig klasės mokiniai: Saulė 

Šlajutė, Martynas Žilys, IIg klasės mokinys Ernestas Narkevičius ir IIIg klasės moksleivė Henrika 

Norkeliūnaitė. Matematikos konkursas ,,Kengūra“ vyko nuotoliniu būdu. 



Birželį paskutinį kartą skambutis nuskambėjo abiturientams, o rugpjūčio mėnesį įvyko atestatų 

įteikimas ir atsisveikinimas su mokykla. 

 

Bendravimas su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais 

Spalio pradžioje pradinių klasių mokiniai kūrė sveikinimus ir teikė juos Kulių seniūnijos 

senjorams Kulių krašto bendruomenės „Alantas” ir Kulių kultūros centro organizuotoje šventėje, 

skirtoje Pagyvenusių žmonių dienai paminėti. Gimnazijos 3–8 ir I–IIg klasių mokiniai, 

bendradarbiaudami su Kulių krašto bendruomene „Alantas”, miestelyje organizuotai šventei 

„Sambrėškis” kūrė darbus iš moliūgų.  Šeštos klasės mokiniai dalyvavo edukaciniuose 

užsiėmimuose Palangoje, pramogų komplekse „Iliuzijų namas Eureka“, kur dalyvavo edukacijoje 

„Pažink istoriją ir mokslą kitaip“. 

2019 m. gruodžio 2 d. suorganizuotas susitikimas su ne pelno siekiančios organizacijos 

„RAUDONOS NOSYS Gydytojai klounai“ programų vadove Simona Nemeikšyte iš Vilniaus. 7–

8 ir I–IVg kl. pravestos pamokos–pristatymai apie šios organizacijos veiklą, nevyriausybinių 

organizacijų darbo principus bei savanorystės galimybes Lietuvoje. Gruodžio mėnesį, artėjant šv. 

Kalėdoms, abi ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinė grupės bei pradinių klasių mokiniai 

dekoravo meduolius su Kulių bendruomenės „Alantas” nare Kristina Narkiene.  

Jolanta Pieškuvienė organizavo ir vedė prisiminimų vakarą „Vytauto Martinėno ir Justino 

Marcinkevičiaus draugystė“, skirtą poetų 90–mečiui. Renginys suorganizuotas Kulių gimnazijos 

mokytojoms J. Pieškuvienei, I. Sungailienei, D. Šiaudvirtienei, A. Viršilienei,  D. Zaleckienei ir 

jos mokinėms bendradarbiaujant su Kulių kultūros centru. 

Vasarą trečios klasės mokiniai, bendradarbiaudami su gimnazijos ir Plungės viešosios bibliotekos 

Kulių filialu, vasarą dalyvavo skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga”. Jaunųjų geologų būrelio 

„Kūliai” nariai, Kulių gimnazijai bendradarbiaujant su Respublikiniu Vaclovo Into akmenų 

muziejumi ir Mosėdžio gimnazija, nemokamai dalyvavo edukacijose muziejuje, edukacinėse 

Mosėdžio erdvėse, Kūlalių riedulyne. Kulių gimnazijos jaunųjų geologų būrelio „Kūliai“ vadovė 

Jolanta Pieškuvienė suteikė edukacines paslaugas „Kuliai – kūlių ir deimančiukų kraštas” 

gimnazijos partnerei Gargždų „Kranto” pagrindinei mokyklai, organizuojant vaikų dienos vasaros 

geologinę stovyklą „Pažink Žemės gelmes”. 

Įgyvendindami pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“, 6 ir 1 

klasių mokiniai bendradarbiavo su Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centru išklausė 

pažintines paskaitas mokykloje, apsilankė Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centre. 

Rugpjūčio 29 d. dailės mokytoja, bendradarbiaudama su Kulių krašto bendruomene „Alantas”, 

rajoniniame bendruomenių sąskrydyje „TEGU BENDRUMAS MUS VIENIJA – 2020“ pravedė 

tapymo ant akmenukų užsiėmimą.  

Kulių gimnazija taip pat bendradarbiauja su: 

 Kulių seniūnija; 

 Plungės rajono savivaldybe; 

 Plungės socialinių paslaugų centru; 

 Telšių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriumi; 

 Klaipėdos apskrities Plungės policijos skyriumi; 

 Plungės savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru; 

 LMS Plungės mokinių savivaldų informavimo centru (MSIC).  

 

Ugdymo rezultatai 

Gimnazijoje 2019–2020 m. m. rugsėjo 1 d. buvo ugdomi 230 mokinių: visų klasių po vieną 

komplektą, priešmokyklinio ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės. 

Per mokslo metus atvyko 8 mokiniai (į ikimokyklinę gr. – 1, priešmokyklinę gr. – 2, 1 klasę – 1, 3 

klasę – 1, 6 klasę – 1, 7 klasę – 1, III g klasę – 1). Dvi mergaitės grįžo iš užsienio. Išvyko 3 

mokiniai (iš IV g–1, iš 3 kl – 1, iš 8 kl – 1). Mokslo metus baigė 235 mokiniai, perkelti į aukštesnę 

klasę arba baigė ugdymo pakopą 233 mokiniai, du mokiniai palikti kartoti kursą: 8 kl. – 1, IIIg 

kl. – 1 (abu jie išvyko iš gimnazijos). 

Mokslo metus užbaigė 12 pirmūnų (pernai 15), kurių vidurkiai 9 ir daugiau: 



5 kl. Saulė Račkelytė, Domantas Vaitkus; 

6 kl. Deimantė Narkutė, Evelina Narkutė, Linas Narutavičius, Roberta Rumšaitė; 

7 kl.  Vanesa Stuopelytė; 

I g kl. Tadas Valauskas; 

II g kl. Ernestas Narkevičius; 

III g kl. Rugilė Petkutė; 

IV g kl. Livija Šiaudvirtaitė, Viktorija Urnėžaitė. 

Vienuolikai moksleivių skirti papildomi darbai (pernai – 18), 30 mokinių kaip paskatinimas buvo 

skiriama savarankiška veikla iš visų mokomųjų dalykų, nesiejant su pažymiu, o siejant su 

atliktomis užduotimis (laiku, sąžiningai) likus dviem savaitėms iki mokslo metų pabaigos (mokant 

nuotoliniu būdu).  

Pradinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi 15 ketvirtokų. 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus gavo visi 13 dešimtokų, dėl pandemijos atleisti nuo PUPP. 

Tolimesnis dešimtokų kelias: 11 pasirinko mokytis Kulių gimnazijoje, 2 įstojo į profesinę 

mokyklą. 

Gimnaziją 2019–2020 m. m. baigė 11 abiturientų ir visi jie gavo brandos atestatus. Gimnazijos 

bendruomenę nudžiugino du (pernai 1) 100 balų įvertinimai iš anglų kalbos. Tolimesnis 

abiturientų kelias: į aukštąsias mokyklas įstojo 4 (visi 4 į universitetus), į profesines mokyklas – 3,  

dirba – 4. 

Gabių mokinių atpažinimas ir ugdymas Kulių gimnazijoje 

Rekomenduojame mokytojams mokslo metų pradžioje ir pabaigoje organizuoti 

apibendrinamuosius darbus iš visų dalykų, analizuoti mokinių mokymosi pasiekimus (remiantis 

analize laiku identifikuotume kylančius mokymosi sunkumus bei aukštesniuosius mokymosi 

gebėjimus). 

Dalyvaujame Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose. Individuali mokinių pasiekimų 

informacija perduodama mokiniui ir jo tėvams, dėstantiems mokytojams. Bendri klasių pasiekimai 

analizuojami mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Siekdami, kad mokiniai patirtų mokymosi sėkmę, skiriame dėmesį užduočių diferencijavimui, 

individualizavimui pamokoje (ir silpniems ir stipriems mokiniams). Metodinėse grupėse, 

mokytojų tarybos posėdžiuose dalinamasi gerąja patirtimi.  

Skatiname mokytojus domėtis respublikoje organizuojamais renginiais, stengiamės sudaryti 

sąlygas gabiems mokiniams dalyvauti mokytojų rekomenduojamuose renginiuose: konkursuose, 

konferencijose, olimpiadose, varžybose visais įmanomais būdais: dalyvaujant tiesiogiai, atliekant 

užduotis internetu, siunčiant mokinių darbus. Mokyklos ir mokinių gautos padėkos, diplomai, 

nuotraukos demonstruojamos mokyklos stende ,,Džiaugiamės“ tuos mokslo metus, įteikiamos 

adresatams mokslo metų pabaigos šventės metu (2019–2020 m. m. nevyko dėl pandemijos ir 

karantino). Informacija saugoma gimnazijos internetiniame puslapyje, skiltyje ,,Pasiekimai“. 

Mokiniai apdovanojami pirmūno pažymėjimais, jei jų metinių įvertinimų vidurkis ne mažiau kaip 

9. Pasibaigus pirmam pusmečiui organizuojama šventė, kurioje pažymimi TOP 10 geriausi 

mokiniai (Tamo dienyno informacija). 

Mokykloje organizuojamos mokymosi pagalbos (konsultacinės) pamokos, kurias skatinami 

lankyti ir gabūs, siekiantys dar pagerinti žinias, mokiniai, taip pat besiruošiantys olimpiadoms. 

Gimnazijoje organizuojami renginiai, projektai, organizuojamos pažintinės – mokomosios 

ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai kitose aplinkose (ir naudojantis kultūros paso teikiamomis 

galimybėmis) skatina pasireikšti gabumams ir juos puoselėti. (Problema – kelionės išlaidos į 

edukacinius užsiėmimus, mokyklai skiriamų lėšų nepakanka išvykų kelionės išlaidoms padengti). 

 

Specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymas 

 

Pagal PPT rekomendacijas mokiniams pagalbą teikia: specialusis pedagogas individualiose ar 

grupinėse pratybose per lietuvių k, matematikos pamokas, logopedas po pamokų, socialinis 

pedagogas. Specialiųjų poreikių mokiniams pritaikoma žinių ir pasiekimų vertinimo sistema visų 

dalykų pamokose. Siekiama mokinius integruoti į mokyklos gyvenimą: įtraukti į neformaliojo 

švietimo užsiėmimus, klasės vadovo organizuojamas veiklas, mokyklos renginius. Specialiųjų 

poreikių mokiniams labai trūksta nuolatinių psichologo konsultacijų. 



 

 

VGK veikla  

 

Visus metus gimnazijoje vyko Plungės paslaugų ir švietimo centro PPT skyriaus vykdomo 

projekto ,,Visuomenės sveikatos stiprinimas, skatinant inovatyvių psichologinio konsultavimo 

paslaugų plėtrą“ veiklos (Kulių gimnazija – projekto partneriai): Praktinis–patyriminis renginys 

vaikams ir paaugliams „Sąmoningumo meditacija savivertės kėlimui“ (dalyvavo I g klasė);  

Renginys mergaitėms „Mergaitė – mergina – moteris“ (5, 6 kl. – 17 mergaičių); Renginys 

šeimoms „Gyvenimo spalvos“ (Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir tėvams); Renginys 

vaikams ir paaugliams „Vaizdinės relaksacijos pratimai emocinei būsenai harmonizuoti“ (3 ir 4 kl. 

vaikams); Mokymai pagalbos mokiniui specialistams ir mokytojams, dirbantiems su specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais „Kaip stiprinti vaikų ir paauglių psichinę sveikatą?“ 

(dalyvavo 28 pedagogai); Individualios psichologo konsultacijos mokiniams (keletą kartų po 

kelias valandas); socialinė pedagogė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengė pranešimą 

,,Laimingas, kai sveikas“ apie sveikatos ugdymo krypties įgyvendinimą Kulių gimnazijoje 

nuotolinei konferencijai. 

Gimnazijos mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose 

2019–2020 m. m. sėkmingai dalyvavo olimpiadose ir konkursuose šie moksleiviai: 

Saulė Račkelytė, 5 kl. – 30–ojoje Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiadoje laimėjo II vietą, 

rajoninėje biologijos olimpiadoje užėmė II vietą, dalyvavo Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių 

gamtos mokslų – biologijos olimpiados III etape. 

Kristupas Jasutis, 8 kl.– rajoninėje matematikos olimpiadoje užėmė II vietą. 

Austėja Mažonaitė, 5 kl., Austėja Drūkteinytė, 7 kl., Skaistė Jocaitė, 6 kl. dalyvavo   30–ojoje 

Lietuvos mokinių jaunųjų geologų olimpiadoje. 

Deimantė Narkutė, 6 kl., dalyvavo Vakarų Lietuvos 5–8 klasių mokinių gamtos mokslų – 

biologijos olimpiados III etape. 

Livija Šiaudvirtaitė, IVg kl.– Respublikinėje vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventėje – 

konkurse ,,Mados blykstė – 2019“ apdovanota už geriausią darbą dizaino darbų ir piešinių 

parodoje ,,Žemaitiški atspindžiai – Korkem  žemaitėška“. M. Oginskio meno mokyklos mokinė – 

,,Dainų dainelės“ rajoninio ir zoninio etapų  nugalėtoja, pasirodė per LRT televiziją. 

Gabija Tverijonaitė, 1 kl.– Platelių meno mokyklos Kulių skyriaus mokinė – Žemaitijos krašto 

vaikų ir moksleivių dainų festivalyje–konkurse ,,Dainų takais – 2019“ laimėjo II vietą,  tapo 

,,Dainų dainelės“ rajoninio etapo nugalėtoja. 

Armantė Paulauskaitė, 3 kl. – Platelių meno mokyklos Kulių skyriaus mokinė – Žemaitijos 

krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje–konkurse ,,Dainų takais – 2019“ laimėjo III vietą. 

Rugilė Stasiulytė, 8 kl.– Nacionaliniame moksleivių dziudo čempionate laimėjo I vietą. 

Deimantė Narkutė, 6 kl. – KINGS matematikos olimpiados finale pasiekė II žinių lygmenį, 

KINGS lietuvių kalbos olimpiados finale pasiekė II žinių lygmenį. 

Edgaras Navardauskas, 7 kl. – KINGS anglų kalbos olimpiados finale pasiekė II žinių lygmenį. 

Amanda Idzelytė, 8 kl. – KINGS matematikos olimpiados finale pasiekė II žinių lygmenį. 

Raimonda Keršytė, Ig kl. – KINGS lietuvių kalbos olimpiados finale pasiekė II žinių lygmenį. 

Ernestas Narkevičius, II g kl. – KINGS matematikos olimpiados finale pasiekė III žinių 

lygmenį. 

Edukaciniuose konkursuose ,,Olympis“ dalyvavo ir diplomus ar padėkas pelnė: 

 Agnius Zaleckis, 4 kl. – Anglų kalbos I laipsnio diplomą, Lietuvių kalbos II  laipsnio 

diplomą, Biologijos I laipsnio diplomą, Matematikos padėką; 

 Domantas Vaitkus, 5 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Saulė Račkelytė,  5 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Almantas Alčauskas, 6 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Eva Jucytė, 6 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Redas Astrauskas, 6 kl. – Anglų kalbos I laipsnio diplomą, Matematikos III laipsnio 

diplomą; 

 Nojus Šarnas, 6 kl.– Matematikos III laipsnio diplomą; 



 Evelina Narkutė, 6 kl. – Matematikos padėką; 

 Linas Narutavičius, 6 kl. – Matematikos padėką; 

 Livija Lukošiutė, 6 kl. – Matematikos padėką; 

 Roberta Rumšaitė 6 kl. – Matematikos padėką; 

 Skaistė Jocaitė, 6 kl.– Matematikos padėką; 

 Gytis Sabaliauskas, 6 kl.– Matematikos padėką, Anglų kalbos padėką, Lietuvių kalbos 

padėką, Informacinių technologijų padėką; 

 Ernesta Jurevičiūtė, 7 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Vanesa Stuopelytė, 7 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Kristupas Jasutis, 8 kl. – Matematikos II laipsnio diplomą; 

 Amanda Idzelytė, 8 kl. – Matematikos III laipsnio diplomą; 

 Kamilė Stončiūtė, 8 kl.– Matematikos III laipsnio diplomą; Fizikos II laipsnio diplomą; 

 Deimantė Kuprytė, 8 kl. – Anglų kalbos III laipsnio diplomą, Matematikos padėką, Fizikos 

padėką; 

 Adomas Alčauskas, 8 kl.– Matematikos padėką, Fizikos padėką, Chemijos padėką; 

 Raimonda Keršytė, Ig kl.– Lietuvių kalbos ir literatūros II laipsnio diplomą, matematikos 

padėką, biologijos padėką, fizikos padėką; 

 Tadas Valauskas, Ig kl. – Matematikos padėką, Fizikos padėką; 

 Martynas Žilys, Ig kl.– Fizikos padėką; 

 Saulė Šlajutė,  Ig kl.– Fizikos padėką; 

 Vilija Žyprytė, I g kl. – Fizikos padėką; 

 Simona Stuopelytė, Ig kl. –  Matematikos padėką; 

 Ernestas Narkevičius, IIg kl. – Istorijos I laipsnio diplomą, Lietuvių kalbos ir literatūros II 

laipsnio diplomą, Fizikos II laipsnio diplomą, Matematikos padėką; 

 Henrika Norkeliūnaitė, IIIg kl. – Lietuvių kalbos ir literatūros III laipsnio diplomą, 

Biologijos II laipsnio diplomą, Fizikos II laipsnio diplomą, Matematikos padėką; 

 Gražvydas Zaleckis, IVg kl. – Matematikos II laipsnio diplomą. 

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ nuotoliniu būdu dalyvavo 42 

mokiniai: 

1 kl.: Gabrielė Narkutė, Emilija Grevytė, Šarlotė Budrytė, Vaiva Blėdytė, Elijus Vičius, Adrija 

Saudargaitė, Aistė Petrikaitė, Dovydas Buivydas; 

2 kl.: Auksė Stuopelytė, Vykintas Blėdis, Akvilė Jazdauskaitė, Sarmatas Budrys, Agota 

Alčauskaitė, Daumantas Rimgaila, Odeta Brauklytė, Tajus Ilginis, Fausta Leliugaitė, Deividas 

Zaleckis; 

3 kl.: Meda Petrikaitė, Roberta Brauklytė, Guostė Golumbeckaitė, Ernestas Vičius, Povilas 

Jenkus, Elija Buivydaitė, Armantė Paulauskaitė; 

4 kl.: Agnius Zaleckis, Robertas Bolis, Austėja Žilinskaitė, Mantas Navardauskas, Osvaldas 

Vaitkus, Karolis Preibys; 

5 kl.: Saulė Račkelytė, Austėja Mažonaitė, Domantas Vaitkus, Gabija Žalandauskaitė, Diana 

Šakinytė, Kęstutis Jurevičius; 

7 kl.: Ernesta Jurevičiūtė, Vanesa Stuopelytė; 

IIg kl.: Lukas Beržanskis; 

IIIg kl.: Henrika Norkeliūnaitė; 

IV g kl.: Gražvydas Zaleckis. 

 

Neformalaus vaikų švietimo organizavimas 

 

Mokytoja J. Pieškuvienė vadovo jaunųjų geologų būreliui „Kūliai”. Mokslo metus mokiniai 

pradėjo pasidalindami įspūdžiais iš Lietuvos jaunųjų geologų stovyklos Veisiejuose (Lazdijų r.), 

pasidžiaugė daugiausiai prizinių vietų laimėję petrografijos konkurse. Pradinių klasių mokiniai ėjo 

į geologinius maršrutus, gamino dažus iš uolienų, kūrė paveikslus. Vyresniųjų klasių mokiniai 

ruošėsi Lietuvos jaunųjų geologų olimpiadai, kurioje dalyvavo Austėja Drūkteinytė (7 kl.), Skaistė 

Jocaitė (6 kl.), Austėja Mažonaitė ir Saulė Račkelytė (5 kl.), laimėjusi antrąją vietą. Būrelio 

vadovė kartu su penktoke S. Račkelyte buvo apdovanotos Plungės r. savivaldybės premijomis. 



Žiemą mokiniai gilinosi į uolienų ir mineralų pasaulį, atliko įvairius tyrimus. Karantino metu 

jaunieji geologai atliko nuotolines užduotis. Liepos mėnesį būrelio nariai kartu su Gargždų Kranto 

pagrindinės mokyklos mokiniais vyko į Mosėdį, kur susipažino su Akmenų muziejaus ekspozicija, 

Mosėdžio gimnazijos jaunųjų geologų būrelio vadovo Virgilijaus Pajarsko parengta fosilijų 

paroda, pilimi, miestelio rieduliais. Kūlalių riedulyno skaldykloje ieškojo fosilijų, uolienų 

kolekcijoms. Taip pat aplankė ir didžiausią Lietuvos „kūlį”– Barstyčių (Puokės) akmenį. Kuliuose 

apsilankę Gargždų Kranto pagrindinės mokyklos mokiniai buvo supažindinti su Kulių gimnazijos 

jaunųjų geologų laikina ekspozicija Kulių krašto muziejuje. 

Mokytojos R. Malakauskienės ugdytiniai antrokai visus metus lankė šokių būrelį. Kasmet būrelio 

veiklas vainikuoja didelis koncertas, skirtas Motinos dienai, bet dėl karantino 2019–2020 m. m. 

neteko pasirodyti. 

Vida Simėnienė vadovauja dramos būreliui. Jį lankė 14 1–os klasės mokinių. Tikslas –skatinti 

dvasinį brandumą, ugdyti pažinimo išgales, padėti įgyti teatro kompetencijos pradmenis ir jais 

pasinaudoti kultūriniame klasės gyvenime. Vaidinome pasaką ,,Stebuklinga pirštinė". Repeticijų 

metu vaikai įgyja pasitikėjimą, išmoksta kūrybiškai reikšti savo mintis, jausmus, požiūrį 

panaudodami jų galimybes atitinkančias teatro priemones; mokosi per teatrinę raišką pažinti savo 

pačių ir kitų žmonių dvasinį pasaulį, elgesį, jų skirtumus. Planuotą pasirodymą šeimos dienai 

sutrukdė karantinas. 

Mokytojos Dianos Šiaudvirtienės ansamblis „Papūgėlė“ pasirodė Mokytojų dienos ir Kalėdiniame 

koncertuose. Abu koncertai vyko gimnazijoje. Tolimesnę mūsų veiklą sustabdė nuotolinis 

mokymas. Lankė 1–4 klasių mokiniai, 11 mergaičių. 

Daiva Ščupokienė  vadovavo krepšinio būreliui, kurio užsiėmimai vyko 2 kartus per savaitę; jį 

lankė 19 mokinių iš įvairių klasių. Aktyviausi buvo ketvirtokai ir IVg klasės mokiniai. Didžiam 

mokytojos džiaugsmui, krepšinio žaidimu susidomėjo kelios mergaitės. Mažieji sportininkai 

mokėsi krepšinio technikos, žaidimo, taisyklių, stiprino savo sveikatą ir protinį darbingumą. 

Vyresnieji tobulino technikos elementus, žaidimo taktiką, kilniai ir garbingai rungtyniauti. 

Stasė Rimkuvienė vadovavo judriųjų žaidimų ir tinklinio būreliams. Judriuosius žaidimus lankė 3–

5 kl. mokiniai. Užsiėmimų metu jie susipažino su įvairiais judriaisiais žaidimais, mokėsi žaidimų 

taisyklių, atliko bendro fizinio parengimo pratimus. Tinklinio būrelio metu vaikai mokėsi ir 

tobulino tinklinio techniką bei taktiką, stiprino viso kūno raumenis. Būrelį lankė 5–12 kl. 

mokiniai. 

Stalo tenisas – viena judriausių sporto šakų, lavinanti pastabumą, koordinaciją ir reakciją. Pirmyn–

atgal lekiantis kamuoliukas ir sėkmingo smūgio azartas – štai kas skatina vėl ir vėl grįžti prie 

tinkleliu padalinto stalo. Būrelio vadovas L. Pečkauskas.  

Muzikos mokytoja H. Sireikienė vadovauja gimnazijos merginų chorui pavadinimu „Emocija“, 

kuriame mokosi dainuoti įvairias lietuviškas dainas. Choras aktyviai dalyvauja gimnazijos 

renginiuose, koncertuoja beveik visuose joje vykstančiose šventėse. Kita dainuojančių mokinių 

grupė vadinasi „Žvaigždutės“ – joje geriausi balsai dainuoja solo arba duetų partijas, kartais 

pasirodome mokyklos renginiuose. Gimnazistės Diana Suslova (IIIg) ir Viktorija Valauskaitė (IIg) 

dalyvavo dviejuose konkursuose, kurie joms buvo sėkmingi, – laimėjo galimybę koncertuoti su 

Plungės simfoniniu orkestru. Važiavo į koncertinį turą (Pagėgiai, Gargždai, Plungė), gavome 

padėkos raštus. Taip pat dalyvavo dainų konkurse „Dainuok žiemužėle“ Radviliškyje. 

Jaunųjų Šaulių būrelio veiklą koordinuoja istorijos mokytojas K. Garasimavičius. Mokiniai vyksta 

į sąskrydžius, praktinius seminarus, dalyvauja mokymuose pagal Lietuvos šaulių sąjungos Jaunųjų 

Šaulių ugdymo programą. 7 mokiniai dalyvavo pėsčiųjų žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“. 

Liepą IVg kl. mokinė Livija Šiaudvirtaitė apdovanota jubiliejine moneta ir šaulių sąjungos 100–

mečio ženkleliu. Kuliuose lankėsi ir apdovanojimą įteikė Žemaitijos šaulių 8–os rinktinės vadas 

Julius Svirušis. Paruošta paraiška vasaros stovyklai Balsiuose. Į ją išvyko keturi Kulių jaunieji 

šauliai. Jie išlaikė I–os pakopos iskaitą. 

Robotikos būrelio vadovė – Ingrida Sungailienė, vadovaujanti robotikos ir žaidimų užsiėmimams 

mokykloje, kurių metu vaikai mokosi spręsti problemas, domisi technologinėmis ir šiandienai 

aktualiomis temomis. Mokiniais užsiėmimuose konstruoja LEGO robotus, juos programuoja, 

atlieka užduotis žaidimuose, sprendžia interaktyvius testus. Technologinis raštingumas yra viena 

svarbiausių XXI a. kompetencijų, tad robotikos ir žaidimų užsiėmimai padeda pagrindus 

inžinerijos, IT, kūrybinių ir kitų sektorių ateičiai. Vaikų ugdymui pasitelkiame tuo metu 



pažangiausius ir labiausiai vaikus įtraukiančius įrankius: edukacinius LEGO robotus, planšetinius 

kompiuterius, žaidimus, informaciją pateikiame animuotose skaidrėse. Kartu mokomės spręsti 

problemas, domimės technologijomis ir robotika, konstruojame bei programuojame. 

Naudojama įranga:  

LEGO Education rinkiniai. 

Užsiėmimo trukmė – 1,5 val. užsiėmimas kartą per savaitę. 

Kulių gimnazijoje 2019–2020 m. m. „Robotikos akademijos“ užsiėmimus lankė: 

1 klasė – 11 mokinių; 

2 klasė – 5 mokiniai; 

3 klasė – 5 mokiniai; 

4 klasė – 9 mokiniai; 

5 klasė – 3 mokiniai; 

6 klasė – 3 mokiniai. 

Mokytoja Daiva Zaleckienė vadovavo Jaunųjų korespondentų būreliui, kurį lankė 5–6, 8 ir III g 

klasės mokiniai. Pagrindinis būrelio uždavinys buvo stebėti gimnazijos renginius, išvykas ir ruošti 

reportažus gimnazijos puslapiui.  

Mokykloje veikia Platelių meno mokyklos Kulių skyrius, kuriame mūsų mokyklos mokiniai 

renkasi dainavimo, fortepijono, pučiamųjų, mušamųjų ir smuiko specialybes.  

Kad šokdami vaikai patirtų teigiamas emocijas, džiaugtųsi šokiu, renginiais, varžybomis, 

kelionėmis, įgytų jiems naujų patirčių, lanko šokių studiją „Žingsnis“. Mūsų gimnazijos mokinės 

Auksė Stuopelytė (2 kl.) ir Austėja Drukteinytė (7 kl.) dalyvavo Lietuvos Respublikos 

čempionatuose ir užėmė prizines vietas. Praeitais metais vyko ir gatvės šokių treniruotės mūsų 

mokiniams. 

Socialinio pedagogo veiklos ataskaita 

Socialinio pedagogo veiklos vykdomos kasdien, visus mokslo metus pagal poreikį. 

Nemokamo maitinimo ir mokinių pavėžėjimo organizavimas: 

Nemokamą maitinimą gaunančių vaikų sąrašo sudarymas, klasių vadovų ir vaikų gaunančių 

nemokamą maitinimą  informavimas ir konsultavimas. Elektroninės sistemos SPIS pildymas. 

Pateikiama mėnesio ataskaita buhalterei. 

Mokinių važiuojančių į mokyklą mokykliniu autobusu ir savivaldybės transportu sąrašų 

sudarymas tvirtinamas gimnazijos direktorės ir pateikimas Plungės r. savivaldybės administracijos 

Vietos ūkio skyriaus specialistams. 

Autobusų maršruto ir laiko derinimas. Vaikų ir tėvų informavimas apie vykstančius pasikeitimus. 

Mokinių elgesio, lankomumo, emocinių , adaptacijos problemų sprendimas , konsultavimas. 

Individualūs pokalbiai su vaikais, paaiškinimai ir motyvaciniai pokalbiai. Glaudus 

bendradarbiavimas su klasės vadovais, tėvais, reikiamomis institucijomis. Psichologo konsultacijų 

mokykloje suderinimas, psichologo iškvietimas, vaikų konsultacijų derinimas. 

 Penktokų adaptacijos tyrimui atlikti paruošiamos anketos tėvams ir vaikams. Gaunami rezultatai 

pristatomi mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Sprendžiant mokinių elgesio ir lankomumo problemas analizuojamos mokinių mėnesio 

lankomumo suvestinės. Vyksta individualūs pokalbiai su mokiniais. Tėvai nedelsiant 

informuojami telefonu. Situacijai nesikeičiant rašomi informaciniai raštai, tėvai kviečiami į 

mokyklą. Pagal poreikį lankomasi vaiko namuose. Vyksta glaudus bendradarbiavimas su Kulių ir 

Nausodžio seniūnijų socialinėmis darbuotojomis, su Plungės Socialinių Paslaugų Centro atvejų 

vadybininkėmis ir kt. Glaudus bendradarbiavimas su klasių vadovais, mokyklos administracija. 

Darbas su elgesio problemų turinčiais mokiniais ir jų tėvais. 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos su elgesio problemų turinčiais mokiniais. Tokio vaikų 

elgesio priežasčių aiškinimasis ir būdų jam šalinti ieškojimas. Apsilankymai vaiko namuose, 

bendradarbiavimas su Plungės vaikų teisių apsaugos tarnyba (VTAT), Plungės rajono policijos 

komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistais. Dalyvavimas šeimų 

atvejų vadybos posėdžiuose Plungės Socialinių Paslaugų centre. Tėvų konsultavimas. 

Prevencinė, projektinė ir kita veikla 
Dalyvavimas ir įsijungimas į visa pilietines, prevencines akcijas. Patyčių prevencijos programos 

OLWEUS koordinavimas, veiklos vykdymas. Prevencinių renginių, skirtų prieš psichoaktyvių 

medžiagų ir tabako vartojimą, organizavimas, prevencinių paskaitų klausymas. Prevencinės 



paskaitos ir renginiai dažnai organizuojami bendradarbiaujant su Plungės savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro specialistais ir Plungės policijos pareigūnais. Veiklų, skirtų 

„SAVAITEI BE PATYČIŲ“ organizavimas ir vykdymas. Vykdoma projekto „Laimingas, kai 

sveikas“ projektinė veikla. 

2019–2020 m. m. vykdytos akcijos ir renginiai: 

,,NĖ VIENO KAPELIO BE ŽVAKELĖS“; 

„NERŪKYMO DIENA“; 

2019-09-29 ,,Vitaminizuotos pertraukos“ (projekto ,,Laimingas, kai sveikas“) veikla; 

2019-11-04 prevencinė paskaita ,,Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės“, lektorė: Plungės 

apygardos prokurorė Ligita Donauskienė; 

2019-11-05 ,,Sveikų užkandžių pertraukos“ (projekto „Laimingas, kai sveikas“) veikla; 

2019-11-12 TOLERANCIJOS DIENA – ,,Juodojo taško galerija“ – vaikų piešinių eksponavimas 

gimnazijos erdvėse; 

2020-11-18 – Atšvaitų diena; 

2019-12-01 KOVOS PRIEŠ AIDS DIENOS MINĖJIMAS – „Protmūšio“ organizavimas; 

2019-12-06 „Sveiko maisto mugė“, projekto „Laimingas, kai sveikas“ baigiamasis renginys; 

2020-02-20 „RAUDONOS NOSYS. Gydytojai klounai“ – savanoriškos veiklos pristatymas 8-IIIg 

klasių mokiniams, lektorė Simona Nemeikšytė; 

2020-02-26 paskaita Ig kl. mokiniams „Nepilnamečių teisinė atsakomybė“ – lektorės: Klaipėdos 

aps. VPK Plungės r. PKVS vyriausiosios tyrėjos L. Jocienė, V. Žilinskienė. 

2020-03-12 Teisinių žinių konkursas „Temidė“. Dalyvavo 4, I-IVg. klasių mokiniai.  

Mokinių tarybos veiklos koordinavimas. Veikla vykdoma nuolat ir pagal poreikį. 
Mokykloje veikianti mokinių savivalda aktyviai įsijungia į visuotines, pilietines akcijas, 

organizuojant prevencinius renginius, tradicines, valstybines šventes, judrumo pertraukas, „Just 

Dance“ pertraukas ir kt. 

2019-10-25 organizuotas filmų vakaras gimnazijoje. 

Aktyviai dalyvauja LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) veikloje: mokinių tarybos atstovai 

dalyvauja LMS susirinkimuose Plungės savivaldybėje, įsijungia į jų organizuojamas veiklas.  

2019-10-24 LMS atstovai lankėsi mūsų gimnazijoje, vedė mokymus mokinių tarybos nariams. 

 

Sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimas 

Mūsų mokykloje vyksta sveikos gyvensenos pamokos 5–7 klasių mokiniams, kurias veda 

mokytojos: D. Ščupokienė, I. Simutienė ir J. Narutavičienė. Pradinių klasių ir dalykų mokytojai 

integruoja į dalykų pamokas sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją 

programą, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą. 2019–

2020 m. m. vyko ne viena integruota pamoka su visuomenės priežiūros specialiste I. Lapiene: 

viktorina–protmūšis „Psichoaktyvios medžiagos“, 6, 8 ir Ig klasei; „Diena be cigaretės“ I, II, III–

IVg klasėms, protmūšis AIDS dienai pažymėti 6, 7, 8 ir I, II ir IIIg klasėms, pamoka IIg kl. apie 

pirmąją pagalbą. Leidžiami stendai: pasaulinei savižudybių, psichikos ir kitoms dienoms paminėti. 

Spalio 24 d. vyko netradicinė sveikos gyvensenos pamoka–protmūšis 5–7 klasių mokiniams 

„Maisto užkratas“. 

2019 m. lapkričio 29 d. Kulių gimnazijoje svečiavosi lektorės iš Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto (LSMU): Vaida Dilbienė (gyvūnų mokslo fakulteto, gyvūnų mitybos katedros 

vadovė), Asta Špalienė (farmacijos fakultetas, vaistų chemijos katedros direktorė) ir Gintarė 

Montvilaitė (Karjeros centras). 

Gruodžio mėnesį visa mokyklos bendruomenė įsijungė į projekto „Laimingas – kai sveikas“ 

renginį „Sveiko maisto mugė“.  

Vasario mėn. Ig klasės mokiniai lankėsi KVK maisto technologijų ir mitybos katedroje, kur vyko 

paskaitos apie ateities maisto technologijas ir biotechnologijas, subalansuotą mitybą. Praktinių 

užsiėmimu metu turėjo galimybę sužinoti savo biologinį amžių, pažvelgti į maistą pro 

mikroskopą. Šeštokai kartu su auklėtoja J. Narutavičiene visus metus dalyvavo projekte „Sveikata 

visus metus 2019“. 

Mūsų savijauta priklauso ir nuo aplinkos kurioje gyvename, todėl biologijos mokytoja karantino 

laikotarpiu paskatino mokinius dalyvauti „Atliekų kultūros“ egzamine, kuris vyko balandžio 30 d. 

nuotoliniu būdu. 



Fizinis aktyvumas turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Pradinių klasių mokiniai ilgąją pertrauką  

po 4 pamokų leisdavo lauke. 

Pasidalinimas gerąja patirtimi 

Kulių gimnazijos mokytojai visada aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Juose 

mokytojai dalyvauja ne tik kaip klausytojai, bet ir patys dalijasi gerąja patirtimi.  

Inga Simutienė dalyvavo Plungės r. dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio plenere  

„Amatų pynė“, kur padarė praktinį pranešimą „Margučiai“. Plenero parodoje eksponavo savo 

tekstilės darbus ir III g kl. mokinių tapybos darbus.  

Andžela Gramauskaitė gruodžio mėnesį dalyvavo Klaipėdos rajono Agluonėnų pagrindinės 

mokyklos rengtoje Respublikinėje  konferencijoje „Pažink Žemaitiją“, kur pranešimą skaitė 

mokytojos Andželos ruošti mokiniai. 

Jūratė Černevičienė mokslo metų pradžioje Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre skaitė 

pranešimą „Kūrybiškumo ugdymas per projektinę veiklą“. Gruodžio mėnesį dalyvavo 

Respublikinėje mokinių konferencijoje „Pažink Žemaitiją“ ir pristatė pranešimą tema „Žemaitijos 

miestelių herbai per matematikos prizmę“. 

Judita Narutavičienė spalio mėnesį vedė metodinį pasitarimą rajono biologijos mokytojams tema  

„Gairės ir pokyčiai 2019-2020 m.m.“ Balandžio mėnesį skaitė pranešimą vaizdo pasitarime rajono 

biologijos mokytojams „Zoom“ platformoje „Iššūkiai ir patirtys dirbant nuotoliniu būdu“. 

Jolanta Pieškuvienė vedė gerosios patirties sklaidos renginį Plungės r. pradinių klasių mokytojams 

„Netradicinės edukacinės erdvės Kuliuose“. Gruodžio mėnesį dalyvavo edukacinėje išvykoje 

turizmo, kraštotyros, etnokultūros ir geologijos būrelių vadovams „Kristijono Donelaičio takais 

Karaliaučiaus srityje, Rusija“. Be to dalyvavo seminaruose-mokymuose „Geologija ir 

gamtamokslinis ugdymas“, kur gilino  žinias ir kėlė dalykines  kompetencijas. 

Jolanta Adomauskienė karantino metu skaitė pranešimą virtualioje Respublikinėje konferencijoje 

„Psichikos stiprinimas – nuo ko pradėti“. Pranešimo tema „Laimingas kai sveikas“. 

Rita Skroblytė karantino metu  dalyvavo  ilgalaikėje - 40 valandų - mokymo programoje    

„Mokytojų informacinių technologijų kompetencijų tobulinimas taikant skaitmeninius įrankius 

ugdymo procese".    

Prasidėjus Covid-19 pandemijai visi mokytojai labai aktyviai dalyvavo nuotoliniuose 

seminaruose. Visiems buvo didžiulis iššūkis - darbas nuotoliniu būdu! Visas dvi  savaites – 

mokinių pavasario atostogų metu - mokytojai dalyvavo virtualiuose seminaruose, paskaitose, 

mokymuose, kur kėlė savo dalykines kompetencijas, gilino IT įgūdžius ir žinias, rinkosi 

pagalbines mokymo  priemones, tinkančias dirbti nuotoliniu būdu. Ypač didelį dėmesį tokiems 

vebinarams skyrė pradinių klasių mokytojai. Ir tai savaime suprantama. Juk jiems kliuvo 

didžiausias iššūkis ne tik tinkamai ir suprantamai išdėstyti mažam žmogučiui temą, bet ir  sulaukti 

tinkamo grįžtamojo ryšio. Vykdant nuotolinį mokymąsi populiariausios buvo EDUKA, EMA, 

EGZAMINATORIUS, etestai.lt programos.  

 Mokslo metų pabaigoje visi mokytojai dalyvavo praktiniuose seminaruose darbui su „Microsoft 

Teams“ platforma.                                         

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 

Kulių gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, LR 

ŠMM 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V–267. Gimnazijoje vyko teminis įsivertinimas, remiantis 

„Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo 

metodika“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V–267. Gimnazijos veiklos kokybė vertinta pagal keturias sritis, užpildant plačiojo 

audito lentelę, remiantis rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių 

skalę. 

Pagrindiniai gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo uždaviniai: 
Atrasti gimnazijos veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas sritis. 

Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos gimnazijos 

veiklos kokybę. 

Remiantis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus sprendimus dėl 

būtinų veiksmų, gerinant gimnazijos veiklą; rengti ir koreguoti gimnazijos strateginius, metinius 

veiklos, ugdymo planus. 



Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų gimnazijos 

veiklos sričių kokybę. 

Atliekant mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, kaip įrankis naudojamas instrumentas 

IQESonline Lietuva mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui ir tobulinimui. Po plačiojo 

įsivertinimo pasirenkamos temos giluminiam įsivertinimui. Kokybės įsivertinimo grupė 

apibendrina rezultatus, formuluoja išvadas ir teikia rekomendacijas. Įsivertinimo rezultatai 

aptariami Mokytojų tarybos, metodinių grupių posėdžiuose. Veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

ir rekomendacijos naudojamos gimnazijos ugdymo, veiklos ir strateginiam planui rengti ar 

tobulinti, iškeliant tikslus ir uždavinius kitiems mokslo metams.  

2019–2020 m. m. atlikus platųjį auditą tobulinti pasirinkti gimnazijos veiklos aspektai:  

       1.2.2. Rodiklis – Mokyklos pasiekimai ir pažanga. Raktinis žodis – Pasiekimų ir pažangos 

pagrįstumas. 

       4.1.2. Rodiklis – Lyderystė. Raktinis žodis – Pasidalyta lyderystė. Lyderystė mokymuisi. 

Dėl kovo mėn. pradėto nuotolinio mokymosi giluminis įsivertinimas perkeltas į 2020–2021 m. m. 

Mokinių apklausos 

Kiekvienais metais Kulių gimnazijoje vykdoma mokinių, jų tėvų apklausa apie penktokų 

adaptaciją, kurios tikslas – atskleisti adaptacijos ypatumus, kai vaikas pereina iš vieno mokytojo 

(ar kelių) ugdymo aplinkos į dalykinę sistemą. Šis tyrimas buvo vykdomas spalio mėnesį.   

Tyrime dalyvavo 20 penktokų ir 19 jų tėvelių. Atlikus apklausą gautos šios išvados: 

Dauguma penktokų į mokyklą eina noriai, jaučiasi gerai ir saugiai, klasėje turi vieną ar kelis 

draugus. 

Dauguma penktokų tarpusavio santykius vertina normaliai, penktoje klasėje jaučiasi geriau nei 

ketvirtoje, sutaria su mokytojais ir klasės vadovu. 

Visi penktokai namuose jaučiasi saugiai, dauguma pasipasakoja apie mokyklą tėvams, prireikus 

sulaukia pagalbos ruošiant pamokas. 

Klasėje yra vaikų, kurie patiria patyčias, priešiškumą, mokykloje jaučiasi nesaugiai, per pamokas 

nesuspėja atlikti užduočių. 

Klasėje aktuali netinkamo elgesio problema: triukšmas pamokose, patyčios. 

Įvertinus gautas išvadas buvo pateiktos rekomendacijos mokytojams. Pamokose mokytojai turėtų 

stengtis: 

Stabdyti netinkamą elgesį. 

Labiau sudominti bei motyvuoti mokinius.  

Padėti lėčiau dirbantiems.  

Atkreipti dėmesį ir į savo elgesį bei taikomus metodus. 

Jau kelerius metus iš eilės Nacionalinė švietimo agentūra atlieka apklausą apie bendrojo ugdymo 

mokyklų įsivertinimą ir pažangą. Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su 

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija. Šios 

strategijos švietimui formuluoja tokius uždavinius: sutelkti švietimo bendruomenę ir visus 

Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai lavintis (mokymasis) siekiant asmeninės ir šalies 

sėkmės (veiklumas). Taip pat pažangos anketos klausimai remiasi Geros mokyklos koncepcijos 

pagrindu, kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga 

susijusi su mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę 

mokyklos misiją.   

Apklausoje dalyvavo 111 gimnazijos mokinių.  

Klausimų su atsakymų skale rezultatai: 

Aukščiausios vertės: 

Man svarbu mokytis –3,4. 

Mokykloje esame skatinami bendradarbiauti, padėti vieni kitiems – 3,2. 

Per paskutinius 2 mėnesius aš iš kitų mokinių nesijuokiau, nesišaipiau – 3,1. 

Mokytojai man padeda pažinti mano gabumus ir pomėgius – 3,0. 

Per paskutinius 2 mėnesius iš manęs mokykloje niekas nesijuokė, nesišaipė – 2,9. 

Žemiausios vertės: 

Per pamokas aš turiu galimybę pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis – 2,4.  

Į mokyklą einu su džiaugsmu – 2,4.  

Su mokytoju planuojame mano mokymosi tikslus ir galimybes tikslams pasiekti – 2,6.  



Mokykloje su manimi aptariamos mokymosi sėkmės – 2,6. 

Mano mokykloje atsižvelgiama į mokinių nuomonę, apsvarstomi teikiami pasiūlymai – 2,8. 

 

Gimnazijos SSGG analizė 

 

STIPRYBĖS 
Mokiniai mokomi bendradarbiauti, padėti 

vienas kitam. 

Ugdymo planų, tvarkaraščių sudarymas. 

Profesinis mokytojų tobulėjimas. 

Palaikantys, atviri, bendradarbiaujantys 

(orientuoti į gerus santykius) vadovai, kolegos. 

Informacijos sklaida apie gimnazijos veiklą. 

Atlikti remonto darbai ikimokyklinio ugdymo 

grupėse, atnaujinti baldai, toliau renovuojama 

gimnazija. 

Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su 

Plungės r. visuomenės sveikatos biuro 

specialistais. 

 Geri brandos egzaminų ir PUPP rezultatai. 

Vedamos metodiškai kryptingos, efektyvios 

pamokos. 

Interneto prieiga (kiekvieno mokytojo darbo 

vietoje). 

Didelis dėmesys skiriamas mokinių mokymosi 

pagalbai (dalykų konsultacinės valandos). 

Geri mokytojų ir mokinių santykiai. 

Nedidelis mokinių skaičius klasėse. 

Auklėtojų atsidavimas auklėjamai klasei. 

SILPNYBĖS 
Mokiniai mažai geba planuoti savo mokymąsi. 

Mokiniai per pamoką turi nedaug galimybių 

pasirinkti užduotis pagal savo gebėjimus. 

Skurdoka materialinė bazė, kitokių mokymosi 

aplinkų mokykloje stygius. 

Silpna vaikų motyvacija. 

Menka skatinimo sistema gabiems mokiniams. 

Nėra psichologo ir logopedo. 

Seminarų stoka Plungės r. ikimokyklinio 

ugdymo klausimais. 

Pasyvus tėvų požiūris į vaikų mokymąsi ir 

rezultatus. 

Nėra poilsio zonos mokiniams 

Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenės 

veiklą. 

Mokinių tarpusavio santykiai su vaikais, 

turinčiais specialiųjų poreikių. 

                    GALIMYBĖS 

Glaudesnis bendradarbiavimas su tėvais ugdant 

vaikus. 

Mokyklos bendruomenės įsitraukimas į Kulių 

bendruomenės veiklą. 

Naudotis priemone „Kultūros pasas“ – mokinių 

kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų 

kultūros patirčiai plėsti. 

Mokinių pritraukimas į Kulių gimnaziją 

akcentuojant  individualų dėmesį mokiniui. 

Pedagogų gerosios darbo patirties sklaida, 

siekiant gerinti ugdymo kokybę. 

Modernių mokymosi priemonių diegimas  

gimnazijos viduje ir lauke. 

Lektorių kvietimas atvykti pravesti įvairius 

seminarus IU ir PU mokytojams jungiantis 

kelioms mokykloms. 

Pritraukti naujų mokinių, pasiūlant lotynų 

kalbos pamokas, nes mokykla yra sveikatos 

stiprinimo ir sveikatos mokslų ugdymo 

krypties. 

Sudaryti sąlygas nuvykti į rajonines bei 

respublikines olimpiadas ir konkursus. 

Įvairinti projektinę veiklą. 

Naudotis 2 procentų pritrauktomis lėšomis 

nustatyta tvarka, pritraukti rėmėjų. 

                      GRĖSMĖS 

Mažėjantis mokinių skaičius. 

Nesaugi aplinka, teritorija mokiniams leisti 

pertraukas lauke. 

Mažėjanti mokinių pagarba suaugusiam, 

mokytojui, bendraamžiui. 

Didėjantis pildomos dokumentacijos kiekis. 

Švietimo reformos. 

 Didėjanti mokinių priklausomybė 

kompiuteriniams žaidimams. 

                     



2020–2021 m. m. prioritetai 

 

1. Gerinti ugdymo kokybę: 

Tobulinti ugdymo(si) veiklas stiprinant užduočių diferencijavimą, grįžtamosios informacijos 

mokiniams individualizavimą, didinat mokymosi motyvaciją; 

Atnaujinti IT priemones klasėse. 

 

2. Tobulinti bendruomenės kultūros lygį: 

Ugdytis socialines ir emocines gimnazijos bendruomenės kompetencijas; 

Stiprinti mokytojų ir mokinių lyderystę, skatinant prisiimti  atsakomybę veikti ir mokytis. 

 

IV.  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

1. Tikslas – tobulinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokinio atsakomybės už 

individualius mokymosi pasiekimus 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

1. Tobulinti 

mokymo(–si) 

procesus, 

siekiant 

skirtingų 

gebėjimų 

mokinių 

ugdymo(–si) 

kokybės. 

 Pravesti atviras pamokas, 

veiklas taikant ,,Kolega – 

kolegai“ modelį; 

Mokytojai Per visus 

metus 

(pagal 

grafiką 

priedas 

Nr. 1) 

Kiekvienas 

mokytojas stebės 

kolegų ir praves ne 

mažiau kaip po 

vieną pamoką, 

dalinsis gerąja 

patirtimi, taikys 

gerąsias patirtis 

savo darbe per 

pusmetį 

Koreguoti tvarkas: 

„Mokymo organizavimo 

nuotoliniu būdu ekstremalių 

situacijų atvejais tvarka“ 

„Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo, ir tėvų 

informavimo tvarka“ 

 

Darbo grupės, 

administracija 

09 mėn.  

Sudaryti netradicinių, 

integruotų pamokų planą 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per visus 

metus 

(pagal 

grafiką 

Priedas 

Nr. 2) 

Kiekvienas 

mokytojas  praves 

ne mažiau kaip po 

vieną pamoką per 

pusmetį 

Apklausa, analizė 

„Pamokos ir popamokinio 

užimtumo kokybės kriterijai“ 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

2021–04  

Organizuoti ilgalaikius kursus  

mokytojams ir pagalbos 

mokiniui specialistams 

 „Asmeninių ir mokėjimo 

mokytis kompetencijų 

tobulinimas. Lyderystės 

ugdymas ir atsakomybė“  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Per 

mokslo 

metus

  

 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

I pusmečio mokinių 

pasiekimų analizė 

Pavaduotoja 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2021–02  



Vidurinio ugdymo rezultatų 

analizė 

Pavaduotoja 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2021–05  

II pusmečio mokinių 

pasiekimų analizė; 

Pavaduotoja 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2021–06  

PUPP, brandos egzaminų, 

NMPP testų ir kitų 

rezultatų analizė 

Pavaduotoja 

ugdymui, dalykų 

mokytojai 

2021–06, 

08 

 

 „Stebėtų pamokų įdomiausi 

fragmentai, kuriuos 

panaudojau savo pamokose“ 

Dalykų mokytojai, 

administracija 

01 mėn. ir 

05 mėn. 

Diskusija  

 Ugdymo plano 

įgyvendinimas. Individualios 

mokinių pažangos stebėjimas, 

fiksavimas. 

Dalykų mokytojai, 

pavaduotoja 

ugdymui, veiklos 

kokybės 

įsivertinimo grupė 

2021–06, 

08 

 

Ugdymo proceso stebėsena 

 Tikslas – užduočių 

individualizavimas ir 

diferencijavimas pradinėse 

klasėse 

Administracija  11 mėn.   

 Tikslas – užduočių 

individualizavimas ir 

diferencijavimas 6, 7, 8 

klasėse 

Administracija  12 mėn.  

„Ugdymo tikslų ir uždavinių 

bei jų pasiekimo būdų ir 

metodų taikymas pamokoje“. 

I g ir II g, III g klasėse 

Administracija 2021– 02  

2. Tikslas – stiprinti emociškai saugios ir įtraukios aplinkos kūrimą 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

Skatinti mokinių 

saviraišką, 

lyderystę siekiant 

aktyvesnio 

mokinių 

įsitraukimo į 

mokyklos 

gyvenimą 

Organizuoti vaikų 

Vasaros stovyklą 

Socialinė pedagogė 06 mėn.  

Prevencinės „Olweus“ 

programos tęsimas 

Socialinė pedagogė Visus 

mokslo 

metus 

 

Diskusija „Ką daryčiau 

jei būčiau mokyklos 

direktorius?“ 

Direktorė, mokinių 

taryba 

I pusmetis Rezultatai 

pristatomi 

mokytojų 

posėdžių metu 

arba metodinėse 

grupėse 

Diskusija „Ką daryti, 

kad į mokyklą eičiau 

su džiaugsmu?“ 

Direktorė, mokinių 

taryba 

II pusmetis Rezultatai 

pristatomi 

mokytojų 

posėdžių metu 

arba metodinėse 

grupėse 

Diskusija „Reikia 

pagalbos? Aš Galiu 

padėti!“ 

Direktorė, mokinių 

taryba 

II pusmetis Rezultatai 

pristatomi 

mokytojų 

posėdžių metu 

arba metodinėse 

grupėse 



Praktiniai užsiėmimai 

tikslinėms 

mokinių grupėms su 

psichologu 

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir Plungės 

PPT 

  

Suburti mokinių 

lyderių grupes 

savitarpio pagalbai 

teikti  

Klasių vadovai,  

Jaunųjų šaulių,  

atstovai, socialinė 

pedagogė, mokinių 

taryba 

  

Paraiškos „Gabių ir 

talentingų vaikų 

ugdymas“ pateikimas  

Direktorė, Pavaduotoja 

ugdymui.  

Paskelbus 

konkursą 

Plungės r. 

sav. 

 

„Mokslams įpusėjus“ Organizacinė grupė  2021–02  

Vaikystės šventė Ikimokyklinės gr, 

priešmokyklinė gr., 

pradinių klasių 

mokytojos 

2021–06–01  

 Padėkos diena Organizacinė grupė 2021–06  

Mokinių konferencija 

„Projektų mugė“ 

Ugdomuosius 

projektus įgyvendinę 

mokytojai 

2021–06  Projektų 

pristatymai 

Tęsti sveikatą 

stiprinančias 

veiklas, siekiant 

sveikatos 

stiprinančios 

mokyklos statuso 

Pateikti prašymą 

Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklo ir aktyvių 

mokyklų veiklos 

koordinavimo 

komisijai pripažinti 

sveikatą stiprinančia 

mokykla. 

Grupė organizuojanti 

sveikatos stiprinimo 

veiklą, direktorė  

2021–03 

mėn. 

 

Organizuoti veiklas 

susijusias su sveika 

gyvensena 

Visus metus   

Tęsti pradinių 

klasių mokinių, 

laukiančių 

pavėžėjimo, 

priežiūrą siekiant 

užtikrinti mokinių 

saugumą ir 

užimtumą 

Vykdyti mokinių 

priežiūrą 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Visus metus  

Tėvų apklausa  

Tikslas – dėl poreikio 

visų pradinių klasių 

mokinių priežiūrai  

Socialinė pedagogė   

Teikti paraišką dienos 

centro įsteigimo 

finansavimui gauti 

Direktorė, socialinė 

pedagogė 

Esant 

galimybei 

 

Įtraukti tėvus į 

mokyklos veiklas 

siekiant glaudesnio 

bendradarbiavimo 

Klasių tėvų 

susirinkimai 

Klasių vadovai  1 kartą per 

pusmetį 

 

Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Administracija 1 kartą per 

metus 

 

Paskaita, seminaras 

tėvams 

Pavaduotoja ugdymui 1 kartą per 

metus 

 

Atvirų durų diena 

tėvams (pamokų, 

veiklų stebėjimas) 

Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1 kartą per 

pusmetį 

 

Tėvų įtraukimas į 

karjeros ugdymo 

organizavimą „Šok į 

L. Kniukštienė, klasių 

vadovai  

 Pagal karjeros 

ugdymo planą 

(priedas Nr.6 ) 



tėvų klumpes“ 

 Šeimų šventė IU, PU, pradinių klasių 

mokytojos 

2021–05–15  

Mokytojų 

lyderystės 

skatinimas siekiant 

asmeninio ir 

sisteminio 

tobulėjimo 

 Ilgalaikės 

kvalifikacijos 

tobulinimo programos 

dalis mokytojams 

„Lyderystės ugdymas 

ir atsakomybė“ 

Pavaduotoja ugdymui Per visus 

metus 

 

 Mokytojų įtraukimas į 

mokyklos valdymą 

Direktorė Visus metus Bendradarbiavi

mas su DT 

atstovais, darbo 

grupėmis 

Toliau siųsti 

informaciją į paskyrą 

„Geri darbai 

mokyklai“  

Mokytojai, 

administracija, 

 

Nuolat 2 kartus per 

metus atidaryti 

Siūlyti kandidatus 

„Geriausio mokytojo“ 

rinkimuose rajono 

mastu 

Direktorė, pavaduotoja 

ugdymui, metodinių 

grupių pirmininkai 

Pagal 

nurodytą 

datą 

 

 Tvarkos aprašų 

rengimas, 

koregavimas:  

„Darbo apmokėjimo 

sistemos aprašas“ 

„Darbo organizavimo 

karantino, ekstremalių 

situacijų, ekstremalaus 

įvykio metu tvarka“ 

„Aprūpinimo 

vadovėliais, mokymo 

priemonėmis tvarka“ 

„Elektroninio dienyno 

TAMO nuostatai“ 

Parengti mokinių 

savivaldos nuostatus 

Atnaujinti: mokinių 

elgesio taisykles, 

mokymosi sutartis, 

„Kulių gimnazijos 

mokymo organizavimo 

nuotoliniu būdu 

tvarkos aprašą, 

„Nemokamo 

maitinimo 

organizavimo tvarka“, 

„Direktoriaus, 

pavaduotojo ugdymui, 

pagalbos mokiniui 

specialistų, mokytojų 

ir kitų darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo tvarka“ 

 

 

 

Direktorė, DT 

 

 

Darbo grupė  

 

 

 

Darbo grupė 

 

 

 

Mokinių taryba, 

socialinė pedagogė, 

direktorė 

Mokinių taryba, darbo 

grupė, direktorė 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

 

Socialinė pedagogė 

 

 

Direktorė 

 

 

 

2020–  

09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020–10 

 

 

2020–10 

 

 

2020–19 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - 10  

 

Mokytojų tarybos posėdžiai 



 Pirmokų, penktokų ir 

naujai į mokyklą 

atvykusių mokinių 

adaptacija  

Socialinė pedagogė, 

Klasių vadovai 

10 mėn.  

 Pamokos ir popamokinio 

užimtumo kokybės 

kriterijai, mokinių 

grįžtamasis ryšys  

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

2021–04 Pranešimas 

     

 Veiklos programos 

įgyvendinimo analizė ir 

papildymas iki 2021–12 

Planavimo grupė, 

administracija 

2021–06  

Stebėsena 

 „Neformalaus ugdymo 

užsiėmimų rezultatai ir 

tikslingumas“ 

Administracija  2021–05  

3. Tikslas – reaguoti į kylančius iššūkius ir įgyvendinti pokyčius 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

Skatinti 

savarankiško 

mokymosi 

iniciatyvą taikant 

nuotolinį 

mokymąsi  

 

 

Mokinių ir mokytojų 

apklausa  

Tikslas – išsiaiškinti 

galimybes mokyti(s) 

nuotoliniu būdu. 

Pavaduotoja ugdymui, 

klasių vadovai  

09 mėn.  

Vesti nuotolines 

pamokas, renginius 

Mokytojai, 

administracija 

Pagal planą  

Diskusija “Komandinio 

darbo aplinkos kūrimas 

virtualioje aplinkoje“ 

Dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai, direktorė, 

pavaduotoja ugdymui 

2020–10 

2021–03  

Diskusija 

vyksta 

metodinėse 

grupėse  

Klasių aprūpinimas IT 

priemonėmis 

Ūkvedė, IT 

specialistas, direktorė  

  

Teikti mokymosi 

paslaugą  šeimoje 

padedant šeimoje 

ugdyti mokinio 

atsakomybę, 

savarankiškumą 

Vesti nuotolines 

pamokas, užsiėmimus  

Dalykų mokytojai  pagal 

poreikį 

 

Teikti 

mokytojams ir 

mokiniams 

metodinę pagalbą 

organizuojant  

mokymąsi 

virtualioje 

erdvėje 

Teikti asmenines 

konsultacijas 

Informacinių 

technologijų mokytoja, 

IT specialistas, 

Mokinių lyderių grupė 

  

Kvalifikacijos tobulinimas 

Tobulinti 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas 

Organizuoti mokymus 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

skaitmeninio raštingumo 

įgūdžiams tobulinti ir 

skaitmeninio ugdymo 

Pavaduotoja ugdymui, 

 I. Sungailienė 

Per visus 

mokslo 

metus 

 



plėtrai įgyvendinti. 

Ugdymo proceso stebėsena 

 Tikslas – Microsoft 

Teams įrankių taikymas 

pamokoje 

Administracija  10 mėn.   

Tikslas – teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą atsižvelgiant į vaiko asmenybę, jo 

poreikius ir laikmečio aktualijas 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

Tobulinti 

mokytojų ir 

specialistų 

komandinį darbą, 

siekiant darnaus 

ugdymo proceso 

vykdymo. 

 

Parengti ugdytinių 

pasiekimų aprašų formas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

09 mėn  

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

pagal: 

,,Ikimokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų 

aprašą“, 

Priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

pasiekimų vertinimas 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

  

Mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja, 

logopedė 

Spalio mėn. 

(po 

adaptacijos) 

02 mėn. 

06 mėn 

 

Parengti metodines 

rekomendacijas pirmos 

klasės mokytojams 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytoja 

06 mėn  

Bendradarbiauti su 

Plungės  visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistais, derinant ir 

įgyvendinant sveikatos 

priežiūros planą. 

Plungės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė ir 

mokytojos 

2020–2021  

Teikti pedagoginę, 

psichologinę pagalbą 

ugdytinių tėvams 

bendradarbiaujant su 

Plungės PPT. 

Mokytojos, spec. 

pedagogė, socialinė 

pedagogė, logopedė 

2020–2021  

Vykdyti vaikų ir šeimos 

anketines apklausas, 

tyrimus ugdymo proceso 

gerinimui, sveikatos 

stiprinimui ir vaikų 

elgesio koregavimui. 

 

Anketinė apklausa 

rugsėjo 1 d. 

Tyrimas po adaptacinio 

periodo. 

Internetinėse erdvėse 

tėvelių apklausos esant 

poreikiui  

Mokytojos, spec. 

pedagogė, socialinė 

pedagogė, logopedė, 

Plungės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė 

 

 

2020–2021  

Kurti palankią, 

šiuolaikišką 

ugdymo 

(si)aplinką 

Mokymosi priemonių 

įsigijimas: 

Kompiuteriai 

(kiekvienoje grupėje) 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

specialistai, direktorė 

2020–2021 

metai 

 



siekiant  Multimedijos 

(projektoriai) 

Ugdomieji plakatai 

Edukaciniai ir 

lavinamieji žaidimai 

Lavinamieji žaislai ir 

lavinimo priemonės 

Fizinį aktyvumą 

skatinančios priemonės 

Kūrybiškumą 

lavinančios priemonės 

Eksperimentams skirtos 

priemonės 

Edukacinės sienelės 

 

Projektinės veiklos 

įgyvendinimas, 

pritraukiant papildomų 

lėšų 

A. Saudargienė ir 

direktorė 

2020–2021 

metai 

 

Ugdomųjų projektų 

įgyvendinimas: 

„Boružiukų“ gr. – 

„Augu su pasaka“ 

„Aitvariukų“ gr. – 

Mažieji daržininkai“ 

Priešmokyklinė gr. – 

„Profesijų pasaulyje“  

Mokytojos  Per mokslo 

metus 

 

Tobulinti 

mokytojų, 

specialistų ir 

šeimos 

komandinį darbą 

siekiant užtikrinti 

emociškai saugią 

ugdymosi aplinką  

Sudaryti sąlygas tėvams 

stebėti bei dalyvauti 

ugdomojoje veikloje 

grupėse. 

Organizuoti vaikų bei 

šeimos kūrybinių 

darbelių parodas. 

Kartu su tėvais rengti 

šventes, pramogas, 

vakarones, akcijas ir kt. 

renginius. 

Rengti informacinius 

lankstinukus pagal 

poreikį. (atlikus tyrimą 

ar apklausą) 

Organizuoti paskaitas 

tėvams   

Mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja, 

logopedė, socialinė 

pedagogė 

  

 Prevencinės programos 

„Kimochi“ 

įgyvendinimas  

A. Grevienė, 

direktorė  

  

Mokytojų tarybos posėdžiai 

 Naujai į įstaigą 

atvykusių vaikų 

adaptacija 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų elgesio problemos 

ir jų sprendimo 

galimybės („Aitvariukų“ 

gr.) 

Direktorė, socialinė 

pedagogė, mokytojos, 

mokiniui pagalbos 

specialistai 

2020–10 

 

 

2020–12 

 

 

 

 

 



Pasiruošimas mokyklai. 

Programos lūkesčiai ir 

vaikų galimybės 

(Priešmokyklinė gr.) 

 

 

 

2021–06 
 

 

(priedas Nr.2) 

NETRADICINIŲ, INTEGRUOTŲ PAMOKŲ PLANAS  

 

DATA  PAVADINIMAS  KLASĖ MOKYTOJAS 

2020 rugsėjis Žvaigždės ir žvaigždynai 6 J. Narutavičienė 

D. Zaleckienė 

Daikto aprašymas ir 

geometrinės figūros. 

5  A. Gramauskaitė,  

D. Pušinskienė 

Žvaigždės ir žvaigždynai. 6  D. Zaleckienė, 

 J. Narutavičienė 

Išvyka į Žemaičių Kalvariją, 

Šarnelę 

IIg, IIg A.Gramauskaitė, 

K. Garasimavičius, 

D. Ščupokienė  

Integruota lietuvių kalbos ir 

matematikos pamoka „Daikto 

aprašymas ir geometrinės 

figūros“ 

5 A.Gramauskaitė, 

D. Pušinskienė 

 

2020 spalis 

 

 

 

Internetinė pamokėlė, skirta 

elektronikos dienai 

 

7 

 

 

J. Narutavičienė 

 

Streso valdymas 5  J. Narutavičienė,  

I. Lapienė 

 

Žemaičių Kalvarijos miestelio 

istorija, kultūrinis paveldas ir 

poeto V. Mačernio gyvenimo 

keliais. 

II g, III g. A. Gramauskaitė, 

 K.Garasimavičius. 

2020 lapkritis- 

gruodis 

Integruota  lietuvių ir anglų k. 

pamoka, skirta V. Šekspyrui 

 

 

III g. A.Gramauskaitė, 

I. Kniukštienė 

2021 sausis 

 

Integruota pamoka su agnlų 

kalba „Postcards“ 

7, 8 kl. I.Sungailienė 

J.Eitutienė 

I.Kniukštienė 

Fizinio krūvio įtaka kvėpavimo 

dažniui 

5 kl. J. Narutavičienė 

D. Ščupokienė 

Fizinio krūvio įtaka širdies 

darbui ir kraujospūdžiui 

I g J. Narutavičienė 

S. Rimkuvienė  

I. Sungailienė 

Integruota matematikos ir 

geografijos pamoka 

„Masteliai“  

6 kl. V. Kulbokas,  

J. Černevičienė 

2021 vasaris 

 

Šlapimo ir kraujo tyrimas  IV g J. Narutavičienė, Kulių 

ambulatorija 

Išvyka į SWED banko Finansų 

laboratoriją Klaipėdoje 

II g J. Černevičienė 



2021 kovas Ritmas ir sportas 5 kl. D. Ščupokienė 

H. Sireikienė 

2021 balandis Stuburiniai gyvūnai 7  J. Narutavičienė, I. 

Sungailienė 

Išvyka į Gardų ozą Žemaičių 

Kalvarijoje 

Ig, III g kl. V. Kulbokas  

2021 balandis - 

gegužė 

Lietuvių kalbos ir matematikos 

integruota pamoka, skirta žinių 

ir įgūdžių gilinimui, 

įtvirtinimui 

5 kl. A.Gramauskaitė, 

D. Pušinskienė 

Judėjimas, judėjimo uždaviniai  II g J. Černevičienė 

D. Ščupokienė  

2021 gegužė 

 

 

Išvyka „Žydų istoriją 

menančios vietos Plungės 

rajone“ 

8, II g. III g. 

klasėms  

A. Gramauskaitė 

K.Garasimavičius  

Išvyka į Plungės ligoninę I g, III g J. Narutavičienė,  

V. Mačiulaitienė 

Edukacinė-pažintinė kelionė į 

Jerubaičių sąvartyną 

8, I g J.Narutavičienė 

A. Višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

Netradicinė pamoka „Kabineto 

tūris“ 

6 kl. J. Černevičienė 

 

(Priedas Nr.3) 

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ UGDYMO KOKYBĘ IR 

PAŽANGĄ, PLANAS 

Data  Metodinė veikla Veiklos priemonės Vykdytojai Pastabos 

2020 m. 

lapkričio 20-21 

d. 

Lietuvos jaunųjų 

geologų olimpiada  

Konsultacijos, 

atranka 

 

Jolanta 

Pieškuvienė 

 

 

 

2020 m. spalio 

5 d. – lapkričio 

27 d. 

Interaktyvus 

nacionalinis 

matematikos konkursas 

„Matematikos 

ekspertas“ 

Konsultacijos  Diana 

Šiaudvirtienė, Vida 

Simėnienė, Regina 

Malakauskienė, 

Jolanta 

Pieškuvienė 

 

2020 m. spalis, 

lapkritis 

KINGS – matematikos 

olimpiada 

Konsultacijos D. Pušinskienė 

J. Černevičienė 

 

2020 m. 

lapkritis 

„Bebras“ Konsultacijos I.Songailienė  

2021 m. sausis  Matematikos olimpiada 

9 – 10 kl. 

Konsultacijos D. Pušinskienė 

J. Černevičienė 

 

Fizikos, chemijos 

olimpiados 8-IV g 

klasės 

Konsultacijos, 

atranka 

 

A.Višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

 

    

Pagal Plungės 

švietimo 

skyriaus planą 

(lietuvių kalba I 

Rajoninės kalbų 

olimpiados  

Konsultacijos Anglų, rusų, 

vokiečių ir lietuvių 

kalbų mokytojos  

II pusmetis 



g- IV g klasės) 

2021 vasaris - 

gegužė 

Matematika IV g 

Biologija  IV g 

Fizika        IV g 

Chemija    IV g 

Konsultacijos, 

moduliai 

 

D. Pušinskienė 

J. Narutavičienė 

A. višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

 

 

2021 m. kovas  Gamtos ir tiksliųjų 

mokslų savaitė 

Viktorina-protmūšis, 

stendai, netradicinės 

pamokos, 

integruotos 

pamokos, paskaito 

D. Pušinskienė 

J. Černevičienė 

J. Narutavičienė 

A. Višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

I.Sungailienė 

 

Matematikos olimpiada 

5 - 8 kl 

Konsultacijos  D. Pušinskienė 

J. Černevičienė 

 

Gamtos mokslų 

olimpiada 5-8 kl. 

Konsultacijos  J. Narutavičienė  

Tarptautinis 

matematikos konkursas 

„Kengūra“ 

Konsultacijos Pavaduotoja 

ugdymui, pradinių 

klasių ir 

matematikos 

mokytojos. 

 

Rajoninė istorijos 

olimpiada 

Konsultacijos K. Garasimavičius   

Lietuvos kelias į Kovo 

11 -ąją 

Viktorina K. Garasimavičius Kartu su 

miestelio 

bendruomene 

2021 m. 

balandis 

 

Nacionalinis mokinių 

pasiekimų patikrinimas 

2 ir 4 klasėms 

Konsultacijos 

 

Vida Simėnienė 

Jolanta 

Pieškuvienė 

 

Tarptautinis edukacinis 

konkursas 

„Olympis“ 

Konsultacijos  Dalykų mokytojai  

Plungės r. pradinių 

klasių mokinių 

matematikos olimpiada 

 

Konsultacijos 

 

Diana 

Šiaudvirtienė, Vida 

Simėnienė, Regina 

Malakauskienė, 

Jolanta 

Pieškuvienė 

 

2021 balandis  „Steam“ 

pavasaris 

Konsultacijos J.Narutavičienė  

2021 m. gegužė PUPP II g 

 

Konsultacijos, 

patikrinimas 

J. Černevičienė  

2021 m. 

rugpjūtis  

Egzaminų analizė  Dalykų mokytojai  

 

 

 

 

 



(Priedas Nr. 4) 

PATYRIMINIO MOKYMO VEIKLŲ PLANAS 

Data Metodinė veikla Veiklos priemonės Vykdytojai Pastabos 

Visus 

mokslo 

metus  

  

Ugdomasis projektas 

„Augu su pasaka“ 

 

Netradicinės, 

integruotos veiklos, 

išvykos, parodos, 

praktinės veiklos, 

pristatymai, tėvelių 

pagalba 

Genovaitė 

Adomaitienė, 

Danguolė 

Narkevičienė 

 

 

Ugdomasis projektas 

„Mažieji daržininkai“ 

Anžela Grevienė  

Ugdomasis projektas 

„Profesijų pasaulyje" 

Aurelija Saudargienė   

Ugdomasis projektas 

„Valgysi vaisius, 

daržoves – būsi 

sveikas 

Diana  Šiaudvirtienė 

 

 

Ugdomasis  

projektas 

 „Geometrinės figūros 

aplink mus“ 

Vida Simėnienė 

 

 

Ugdomasis projektas 

„Kiek perskaičiau, 

tiek paaugau 

Regina Malakauskienė  

Ugdomasis projektas 
„Ir knyga mane augina“ 

Jolanta Pieškuvienė  

Visus 

mokslo 

metus  
 

Ilgalaikis socialinis 

projektas ,,Žvakelė ant 

užmiršto kapo“ 

Kapo ar kapų 

tvarkymas 

Klasių vadovai 

(dalyvauja norintys) 

 

Mokomosios –

pažintinės ekskursijos 

 Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

 

2020 m. 
rugsėjo 23 d. 
– spalio 2 d. 
 

Respublikinis 

kūrybinis pleneras 

„Rudens mozaika 

2020. Čia esu...“ 

Mozaikų kūrimas iš 

gamtinės medžiagos 

gimnazijos 

teritorijoje, 

nuotraukų siuntimas 

organizatoriams 

(Šiaulių darželiui 

„Coliukė“) 

Jolanta Pieškuvienė, 

Vida Simėnienė 

 

 

2020 m. 
spalio mėn. 

Rudens puokščių 
kompozicijos iš 
kankorėžių. 

Paroda  Anžela Grevienė  

Šviečiančių paveikslų 
konkursas- paroda 
„Sambrėškio“ šventei. 
 

Netradicinė pamoka, 
paroda 

Diana Šiaudvirtienė, 
Vida Simėnienė, 
Regina Malakauskienė, 
Jolanta Pieškuvienė 

 

2020 
rugsėjis  

Akvakultūros 
technologijų studijos 
VDU ŽŪA vandens ūkio 
ir žemėtvarkos 
fakultetas 

Išvyka į Kauną  J. Narutavičienė 
 

 

2020 m. 

lapkritis 

 

Aplinkosauginis 

konkursas pradinių 

klasių mokiniams  

Netradicinė pamoka, 

paroda 

Diana Šiaudvirtienė, 

Vida Simėnienė, 

Regina 

 



„Antrasis gyvenimas Malakauskienė, 

Jolanta Pieškuvienė 

2020 m. 

lapkritis - 

gruodis 

Kompiuterinių 

kalėdinių atvirukų 

konkursas 

Paroda  I.Sungailienė  

2020 m. 

gruodis  

Papuošalų eglutei 

gamyba iš antrinių 

žaliavų 

 

Praktinė ugdomoji 

veikla ir 

demonstravimas. 

Anžela Grevienė 

 

 

Kalėdinių sausainių 

dekoravimas su 

Kristina Narkiene 

Netradicinės 

pamokos 

Genovaitė 

Adomaitienė, 

Danguolė 

Narkevičienė, 

Anžela Grevienė, 

Aurelija 

Saudargienė, Diana 

Šiaudvirtienė, Vida 

Simėnienė, Regina 

Malakauskienė, 

Jolanta Pieškuvienė 

 

2020 m. 
gruodis  

Akcija ,,Knygų 

Kalėdos“ 

Padovanoti  

bibliotekai knygą 

L. Kniukštienė, 

klasių vadovai  

 

Adventinis – 

Kalėdinis etnokultūros 

projektas 

 H. Sireikienė   

2021 sausis  Inžinerinės-kūrybinės 
dirbtuvės su Micro:bit 
kompiuteriuku. 

 I.Sungailienė   

2021 m. 
sausis, 
vasaris, 
kovas 

Pilietiškumo projektas 
 
  

 K. Grasimavičius, 
klasių vadovai 

 

2021 kovas Pasaulinė vandens 

diena 

 

Stendai, paskaitos, 

pristatymai 

,netradicinės 

pamokos 

 

. Pušinskienė 

A. Višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

I. Sungailiene 

J. Černevičienė 

J. Narutavičienė 

 

2021 

balandis  

Gydytojas, slaugytojas 

 

Lankymasis Plungės 

ligoninėje 

J.Narutavičienė 

V. Mačiulaitienė 

 

 

Akcija ,,Darom“  Klasių vadovai  

Profesinio 

informavimo ir 

veiklinimo projektas 

 L. Kniukštienė, 

klasių vadovai 

 

2021 

gegužė 

Mokslinis darbuotojas 

 

Lankymasis 

Lietuvos agrarinių ir 

miškų mokslų 

centre, Vėžaičiuose 

J.Narutavičienė 

V. Mačiulaitienė 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Pažintinės – 

mokomosios 

ekskursijos, 

naudojantis kultūros 

paso teikiamomis 

galimybėmis 

 J. Pieškuvienė, 

klasių vadovai 

 



 

(Priedas Nr. 5) 

EDUKACINIŲ, KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

Data Metodinė veikla Veiklos 

priemonės 

Vykdytojai Pastabos 

2020 m. rugsėjis  Mokslo ir žinių 

diena 

Šventė  J. Simutienė,  

visa bendruomenė 

 

2020 m. spalis  Rudens šventė  

 

Šventės 

„Boružiukų, 

„Aitvariukų“ ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. 

 

Genovaitė 

Adomaitienė, 

Danguolė 

Narkevičienė, 

Anžela Grevienė, 

Aurelija 

Saudargienė 

 

2020 spalis Programos 

„Išauginta ES“  

kūrybinių darbų 

konkursas 

Video, pyrago 

kepimas, recepto 

ruošimas 

J. Narutavičienė  

Elektronikos 

dienai pažymėti 

Prezentacijos 

peržiūra 

 

Koncertas skirtas 

mokytojų dienai 

 I. Blėdienė 

H. Sireikienė 

 

2020 m. lapkritis  Tarptautinė 

Nerūkymo diena 

Stendas J. Narutavičienė 

I. Lapienė 

 

Tolerancijos diena Akcija, mozaika  J. Adomauskienė, 

klasių vadovai 

 

2020 m gruodis Kalėdinis 

projektas 

Karnavalas  IV g klasė, 

Klasių vadovai 

 

2020 m. gruodis Kalėdų šventė 

 

 IU, PUG ir 

pradinių klasių 

mokytojos 

 

2021 sausis Sausio 13 d. 

renginys 

Akcija, bėgimas 

iki Laisvės 

paminklo. 

Integruota 

pamoka. 

Regina 

Malakauskienė, 

Jolanta 

Pieškuvienė, 

Fizinio ugdymo 

mokytojos, 

 K. Garasimavičius 

Dalyvauja visa 

mokykla 

Mokslo metams 

įpusėjus 

Šventė  8, I g klasės 

vadovės 

 

2021 m. vasaris Užgavėnės  IU auklėtojos  

Saugaus interneto 

diena 

 I.Sungailienė  

 IV g klasės ir II g 

Šimtadieniai 

 III g ir Ig klasių 

vadovai 

 

2021 m. kovas ,,Matematika už 

lango‘‘ 

Konsultacijos, 

medžiagos 

rinkimas, 

pristatymų 

ruošimas 

D.  Pušinskienė 

J. Černevičienė 

 

Pi diena Stendas  

Kaziuko mugė Mugė Jolanta 

Adomauskienė, 

Renginys kartu 

su mietelio 



klasių vadovai  bendruomene 

Žemės diena Netradicinės 

pamokos, 

stendai, piešiniai, 

pristatymai, 

viktorinos, 

kūrybinės 

dirbtuvės 

pradinių klasių 

mokiniams 

J. Narutavičienė 

D. Pušinskienė 

J. Černevičienė 

A. Višinskienė 

V. Mačiulaitienė 

I.Sungailienė ir 

pradinių klasių 

mokytojos  

 

Tarptautinė Teatro 

diena 

Kūrybinės 

dirbtuvės 

pradinių klasių 

mokiniams 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

     

2021 m. 

balandis 

Tarptautinė Šokio 

diena 

Netradicinė 

pamoka 

Pradinių klasių 

mokytojos 

 

Moksleivių 

konferencija 

Ugdomųjų 

projektų 

pristatymas  

Mokytojai, kurie 

vykdė 

ugdomuosius 

projektus kartu su 

mokiniais. 

Pristato 

mokiniai 

    

2021m. gegužė  „Aš ir aplinka“  J. Narutavičienė 

V.Mačiulaitienė 

 

Šeimos šventė Koncertas  Genovaitė 

Adomaitienė, 

Danguolė 

Narkevičienė, 

Anžela Grevienė, 

Aurelija 

Saudargienė 

 

IV g klasės 

Paskutinis 

skambutis 

Šventė  III g klasė vadovas  

Per mokslo 

metus  

Sportinės varžybos   D. Ščiupokienė, 

S. Rimkuvienė 

 

2021 m. birželis Vaikystės šventė Žaidimai, 

netradiciniai 

piešiniai 

IU, PUG, pradinių 

klasių mokytojos 

 

Padėkos šventė  I g klasė  

Būrelių veiklų 

rezultatų 

pristatymas 

Stendai, žodiniai 

pranešimai, 

video pranešimai 

Neformaliųjų 

veiklų vadovai 

Mokytojai 

kartu su 

mokiniais 

Kulių krašto 

pažinimas 

 Klasių vadovai  

2021 m. liepa Atestatų įteikimo 

šventė 

 IV g klasės 

vadovas 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

(Priedas Nr.6) 

BIBLIOTEKININKĖS VEIKLOS PLANAS GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAMS IR 

UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

2020–2021 m. m. 

Priemonė Data  Vykdytojai Siektinas rezultatas 

Paruošti bibliotekos veiklos 

planą. 

Rugsėjis Bibliotekininkė Plano įgyvendinimas  

Aptarnauti gimnazijos 

skaitytojus: vykdyti 

dokumentų išdavimą ir 

priėmimą. 

2020–2021 

m. m.  

Gimnazijos 

bendruomenė,  

bibliotekininkė 

Mandagus, paslaugus 

bendravimas su gimnazijos 

bendruomene. 

Registruoti naujus, 

perregistruoti esamus 

vartotojus. 

Per mokslo 

metus 

Bibliotekininkė Tvarkingi skaitytojų formuliarai. 

Konsultuoti vartotojus 

atliekant informacijos 

paiešką. Individualiai 

konsultuoti vartotojus 

skaitmeninio raštingumo 

temomis. 

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė Individualiai dirbti su mokiniais, 

siekiant juos supažindinti su 

bibliotekos fondu, knygų 

išdėstymo tvarka, padėti dirbti 

su kompiuteriu. 

 

Atlikti dokumentų 

spausdinimo, kopijavimo, 

skenavimo paslaugas 

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė Aptarnauti gimnazijos mokinius 

ir mokytojus. 

Individualus ir grupinis  

darbas su mokiniais, siekiant 

juos supažindinti su 

bibliotekos fondu, knygų 

išdėstymo tvarka, padėti 

dirbti su kompiuteriu 

2020 m. Gimnazijos 

bendruomenė, 

bibliotekininkė 

Ugdysis mokinių informaciniai 

gebėjimai, susipažins su 

bibliotekos fondu, knygų 

išdėstymo tvarka. 

Rengti bibliotekos patalpose 

įvairias parodas, 

inicijuojamas atskirų dalykų 

atskirų dalykų mokytojų. 

Pagal mokytojų poreikius. 

2020–2021 

m. m. 

Dalykų 

mokytojai, 

bibliotekininkė 

Efektyvus bibliotekos erdvių 

panaudojimas. 

Bendradarbiavimas su 

pedagogais ugdymo procese. 

 

Ugdomasis projektas: 

 „Augu su pasaka“ 

„Mažieji daržininkai“ 

„Profesijų pasaulyje“ 

 

gruodis 

kovas 

vasaris 

 

 

„Boružiukų“ 

ikimokyklinė 

grupė 

„Aitvariukų“ 

ikimokyklinė 

grupė 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupė 

 

 

 

 

 

Organizuoti akcijas: 

1. „Knygų Kalėdos“ 

2. ,,Dovanok bibliotekai 

perskaitytą knygą“ 

 

Gruodis, 

sausis 

Visa gimnazijos 

bendruomenė 

Skatins visą gimnazijos 

bendruomenę (mokinius ir 

mokytojus) prisidėti prie akcijų, 

dalintis. 

Analizuoti turimus išteklius 

ir atlikus tyrimą įsigyti 

pedagoginės, metodinės, 

grožinės literatūros bei 

vadovėlių reikalingų 

ugdymui. 

Visus metus Bibliotekininkė Bibliotekos fondai pasipildys 

aktualiausia, naujausia ugdymo 

procesui reikalinga bei metodine 

literatūra. Mokytojai ir mokiniai 

panaudos ugdymo procese. 



Moksleivių įtraukimas į 

bibliotekos parodų rengimą, 

renginius. 

 

100 metų, kai Lietuva įstojo į 

Tautų sąjungą. 

 

Sausio 13–osios–Laisvės 

gynėjų diena. 

 

 Spaudinių paroda: ,,Dėl 

mūsų, kad mes 

gyventumėm“ Vasario 16 –

Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena.  

 

Spaudinių paroda: ,,Mano 

tėvynė –Lietuva“  

 

Kovo 11 – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

diena. 

 

 Kovo 16 – Knygnešio diena.  

 

Paroda: ,,Lietuvos 

knygnešiai –tautos dvasios 

gaivintojai.“ 

 

Gegužės 7 – Spaudos 

atgavimo, kalbos ir knygos 

diena.  

 

Paroda: „Knyga apie knygą. 

 

 

 

Rugsėjis, 

spalis 

Sausis 

Vasaris 

 

Vasaris, 

kovas 

 

Kovas 

 

Kovas 

 

Gegužė 

Birželis 

Bibliotekininkė, 

istorijos, 

lietuvių kalbos 

mokytojai. 

Mokiniai prisimins svarbias 

valstybines šventes bei svarbias 

datas, pagilins istorijos žinias, 

ugdys pilietiškumą, 

patriotiškumą, estetinį jausmą. 

Skatins mokinių kūrybiškumą, 

saviraišką. 

Temines knygų parodos, 

skirtos rašytojams, poetams 

paminėti: 

 

Švenčiame lietuvių poeto, 

literatūros kritiko, vertėjo 

Algimanto Baltakio 90–metį. 

 

Julijos Beniuševičiūtės – 

Žymantienės Žemaitės –  

prozininkės, lietuvių 

literatūros klasikės, 

dramaturgės, publicistės, 

visuomenės veikėjos –175– 

osios gimimo metinės. 

 

 poeto Pauliaus Širvio 100–

osios gimimo metinės. 

 

Antano  Škėmos 110–osios 

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė 

5–8 / I–II g 

klasių mokiniai, 

lietuvių kalbos 

mokytojos 

Mokiniai susipažins su rašytojų 

gyvenimo ir kūrybos faktais. 

Lavins skaitymo įgūdžius, 

pajaus skaitymo malonumą, 

analizuos rašytojų kūrybą, 

skatins domėtis grožine 

literatūra. 

 



gimimo metinės –lietuvių 

išeivijos rašytojas, 

prozininkas, dramaturgas, 

literatūros kritikas, aktorius, 

režisierius, modernizmo 

atstovas, didžiausias 

novatorius lietuvių 

literatūroje. 

XIX a. vidurio lietuvių tautos 

švietėjo ir kultūros 

puoselėtojo Motiejaus 

Valančio 220–osios gimimo 

metinės. 

 

Nepriklausomybes akto 

signataras, gydytojas, 

tautosakininkas, vienas 

laikraščio Aušra (Auszra) 

steigėjų, Lietuvių mokslo 

draugijos įkūrimo 

iniciatorius, dažnai 

vadinamas „tautos 

patriarchu“ – Jonas 

Basanavičius. 170–osios 

gimimo metinės. 

Gabrielės Petkevičaitės–

Bitės  

publicistės, lietuviškų 

laikraščių bendradarbės, 

rašytojos, pedagogės, 

filantropės160–osios gimimo 

metinės. 

 

Lietuvių rašytojos, 

visuomenės veikėjos, 

literatūros ir meno kritikės, 

dramaturgės, poetės, vertėjos 

Sofijos Kymantaitės–

Čiurlionienės 135–osios 

gimimo metinės. 

 

„Aš esu didelis svajotojas ir 

fantastas, todėl daugiau 

gyvenu ateitim, tikėjimu, 

regėjimais.“ 100–osios 

Vytauto Mačernio gimimo 

metinės. 

Lietuvos rašytojo, poeto, 

politinio veikėjo. Kazio 

Borutos 115–osios gimimo 

metinės. 

Lietuvos poeto, dramaturgo, 

vertėjo, akademiko, 

visuomenės veikėjo Justino 

Marcinkevičiaus 90–osios 



gimimo metinės. 

Lietuvos prozininkės, 

humoristės, vaikų literatūros 

rašytojos Vytautės 

Žilinskaitės  

90–asis gimtadienis. 

Dalyvauti bibliotekininkų 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymuose, kursuose, 

seminaruose, konkursuose ir 

kt.,  

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė Įgytą patirtį pritaikyti praktinėje 

veikloje. 

Skelbti informaciją apie 

naujai gautas knygas, 

bibliotekoje ir mokytojų 

kambaryje. Apie renginius, 

paskelbti gimnazijos 

svetainėje. 

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė  

Vyturys.lt pasveikinkite 

pirmąją lietuvišką internetinę 

biblioteką vaikams ir 

jaunimui! 

Rugsėjis, 

spalis 

Bibliotekininkė Svarbiausios e. knygos 

mokyklai ir laisvalaikiui. 

Atrinktų pagal amžių, temas ir 

vertybes. 

Priminti per TAMO apie 

laiku negrąžintus 

dokumentus. 

2020–2021 

m. m. 

Bibliotekininkė Laiku grąžinti paimtus leidinius. 

  

Bibliotekininkė             Laima Kniukštienė 
 

 

Priedas Nr.7 

 

UGDYMO KARJERAI KOORDINATORĖS VEIKLOS PLANAS GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAMS 

IR UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

 

 

 

Eil.

Nr 

 

 

 

Priemonė Data  Atsakingas Siektinas rezultatas 

1. Ugdymo karjerai plano 

parengimas. 

09 mėn. Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Numatoma veikla tenkinanti mokinių  

poreikius ir laikmečio aktualijas. 

2. Situacijos analizė (poreikių 

tyrimai) 

09 mėn.  Karjeros 

koordinatorė 

 L. Kniukštienė 

Analizuojama situacija, numatoma 

veikla, atitinkanti gimnazijos mokinių 

poreikius. 

3. Aktualios informacijos 

pateikimas profesinio 

informavimo stende. 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė 

 L. Kniukštienė 

Naujausios informacijos sklaida. 

4. Supažindinimas su 

informavimo, konsultavimo 

sistemomis AIKOS, MUKIS, 

SKVC, LAMA BPO 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė 

 L. Kniukštienė 

Skatinti mokinius naudotis  

informavimo sistemomis, priimti 

informaciją. 

5. Virtualūs susitikimai  su 

įvairių profesinių ir aukštųjų 

mokyklų atstovais, 

socialiniais partneriais. 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Gaunama informacija apie priėmimą, 

studijas ir profesijas. 

6. Dalyvavimas Atvirų durų Visus Klasių vadovai, Susipažįstama su priėmimo į mokyklas 



dienose 

profesinėse ir aukštosiose 

mokyklose  

metus Karjeros 

koordinatorė 

 L. Kniukštienė 

sąlygomis bei studijų programomis. 

7. Individualios karjeros 

planavimo konsultacijos 

moksleiviams. 

 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Moksleiviai išskiria savo prioritetus, 

mokosi  būdų savo  tikslams pasiekti, 

geba ieškoti reikalingos informacijos. 

12. MBTI asmenybės  testas  I g 

– 

IV g kl. mokiniams. 

I-as 

pusmeti

s 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Gauti testų rezultatai padeda numatyti 

galimas mokymosi ir studijų 

pasirinkimo alternatyvas. 

13. Tema : „Savanorystė “ III g, 

IV g kl. mokiniai 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Skatinamas domėjimasis profesijomis, 

informacijos apie savanorystę ir 

mokinių praktiką bei  profesijas 

paieška, kūrybiškumas jas pristatant.  

14. Gimnazijos bendruomenės 

informavimas apie ugdymo 

karjerai veiklą, aktualios 

informacijos sklaida. 

Visus 

metus 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Klasių vadovams, mokytojams  teikti 

aktualią informaciją. 

15. UK užsiėmimas. 

Supažindinimas su LAMA 

BPO informavimo sistema. 

IVg kl. mokiniai 

II-as 

pusmeti

s 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Gaunama informacija apie 

informavimo sistemą, bendrojo 

priėmimo dokumentus, reikalavimus ir 

prašymų studijuoti pildymą. 

16 Klasės valandėlės, suderinus 

su klasių vadovais 

Per 

mokslo 

metus 

Karjeros 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Įgytas žinias pritaikyti savo karjeros 

kelyje. 

17. Dalyvavimas tėvų 

susirinkimuose II g ir IV g 

klasėse. 

„Mylėti, drąsinti, paleisti“ 

Per 

mokslo 

metus 

koordinatorė L. 

Kniukštienė 

Teikti informaciją apie mokomųjų 

dalykų pasirinkimus,  studijas ir 

profesijas., informacijos paieška.  

18. Lietuvos sveikuolių sąjunga. 

Paskaitų turas mokykloms. 

KAIP ATRASTI VEIKLĄ, 

KURIA NORIU 

GYVENIME UŽSIIMTI? I g 

– IV g kl. 

Spalio 

mėn. 

Lektorė Eglė 

Kilslovski, 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

 Kaip gyvenime ieškoti savo paskirties 

ir veiklos, kaip atpažinti savo talentus 

ir gabumus, kurie gali atnešti laimę. 

19. Visuotinė atvirų durų diena 

tėvų darbovietėse 

„ŠOK į tėvų klumpes“ 

Birželio 

mėn. 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė, 

klasių vadovai 

Susipažinti su savo tėvų, globėjų, 

artimųjų profesine veikla. 

20. Duomenų apie profesinį 

informavimą gimnazijoje 

pateikimas UKSIS sistemoje 

Gruodži

o mėn. 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Pateikiama informacija apie vykdomą 

ugdymo karjerai veiklą. 

21.  Susitikimai su įvairių 

profesijų 

atstovais. 

Per 

mokslo 

metus 

Karjeros 

koordinatorė  

L. Kniukštienė 

Gaunama informacija apie studijas 

ir profesijas, bei darbo aplinką,  

karjeros galimybes. 
 

Karjeros koordinatorė                                     Laima Kniukštienė 

 

                                                                                                                                                      

   (Priedas Nr.8) 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAMS IR 

UŽDAVINIAMS ĮGYVENDINTI 

2020-2021 m. m. 

Numatoma veikla Data 

 

Veiklos kriterijai 

Nemokamo mokinių  maitinimo 

organizavimas ir dokumentacijos 

pildymas. 

Nuolat Nemokamo maitinimo apskaitos žurnalų pildymas, 

elektroninio maitinimo tabelio ( SPIS) pildymas. 

Talonų darymas ir apskaita. Maisto rinkinių už 

http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html
http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html
http://www.mukis.lt/lt/profesinio_orientavimo_paslaugos_mokyklose/atviru_duru_diena.html


atostogų dienas derinimas ir paskirstymas. 

,,Nemokamo maitinimo 

organizavimo tvarka“ 

Rugsėjis  

Atnaujinti mokinių elgesio 

taisykles, mokymosi sutartis 

Lapkritis Bendradarbiaujant su direktore, darbo grupe, mokinių 

taryba. 

Parengti mokinių tarybos nuostatus Lapkritis Direktorė, mokinių taryba 

Individualus darbas su 

moksleiviais, turinčiais elgesio 

problemų bei priklausančiais 

rizikos grupei. 

Nuolat Užvesti socialinės situacijos bylas, mokiniams, 

turintiems elgesio bei lankomumo problemų, 

individualūs pokalbiai ir problemų sprendimo būdų 

ieškojimas bei taikymas. 

Lyderių grupės savitarpio pagalbai 

teikti formavimas 

Nuolat Individualūs pokalbiai, elgesio stebėjimas skirtingose 

situacijose.  

Moksleivių pažinimas. Pirmokų, 

penktokų ir naujai atvykusių 

mokinių adaptacija. 

Spalis Naujai atvykusių mokinių adaptacijas ir bendravimo 

ypatumai. Individualūs pokalbiai, apklausų darymas 

ir pristatymas mokytojų tarybos posėdžiuose. 

Vykdyti vaikų ir šeimos anketines 

apklausas, tyrimus ugdymo proceso 

gerinimui, sveikatos stiprinimui ir 

vaikų elgesio koregavimui. 

 

Pagal 

poreikį 

 

Anketinė apklausa rugsėjo 1,2 - adaptacinės savaitės. 

 

PPP,, Olweus“ veiklos 

koordinavimas ir vykdymas 

 

Nuolat 

 

Spalio ir  lapkričio mėnesiais pasiruošimas OPKUS 

(Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) 

auditui. 

Mokinių tarybos veiklos 

koordinavimas. 

Nuolat Iškilusių problemų svarstymas, moksleivių 

iniciatyvumo, kūrybiškumo, skatinimas, jaukios 

aplinkos mokykloje kūrimas. 

Sudaryti sąlygas tėvams stebėti bei 

dalyvauti ugdomojoje veikloje 

grupėse. 

 

Kartu su tėvais rengti šventes, 

pramogas, vakarones, akcijas ir kt. 

renginius. 

Rengti informacinius lankstinukus 

pagal poreikį. (atlikus tyrimą ar 

apklausą) 

 

Pagal 

poreikį 

 

Bendradarbiaujant su pedagogais, darbo grupėmis.  

 

 

 

 

 

Stendų, lankstinukų aktualiomis temomis gaminimas 

ir platinimas 

Įvairių mokinių problemų 

analizavimas bei šalinimas. 

Nuolat Analizuoti mokinių saviraiškos, lankomumo, 

mokymosi motyvacijos, užimtumo, elgesio sutrikimų 

bei kitų problemų priežastis ir  pagal galimybes jas 

šalinti bendradarbiaujant su kitais specialistais. 

Tėvų apklausa dėl pradinių klasių 

mokinių priežiūros poreikio 

laukiantiems pavėžėjimo. 

Lapkritis Išsiaiškinti priežiūros poreikį, ieškoti tinkamiausių 

sprendimo būdų. 

Darbas su specialiųjų poreikių 

vaikais, kuriems reikalinga 

socialinio pedagogo pagalba. 

Nuolat Dirbti individualiai su specialiųjų poreikių vaikais 

pagal PPT rekomendacijas. 

Lavinti mokinių praktinius įgūdžius 

kaip spręsti konfliktus be jėgos 

panaudojimo 

Esant 

reikalui 

Klasės valandėlių metu ugdyti tinkamo problemų 

sprendimo, socialinius ir savisaugos įgūdžius. 

Bendradarbiavimas su 

bendruomene ir įvairiomis 

institucijomis. 

Nuolat Palaikyti ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis 

įstaigomis, užtikrinančiomis saugų ir pilnavertį vaiko 

gyvenimą  ir teikiančiomis socialinę, pedagoginę, 

teisinę pagalbą. 

Teikti pedagoginę, psichologinę 

pagalbą ugdytinių tėvams 

bendradarbiaujant su Plungės PPT. 

2020-2021 Informacijos pateikimas ir sklaida. 



Diskusija “Komandinio darbo 

aplinkos kūrimas virtualioje 

aplinkoje“ 

2020-10 

2021-03 

Diskusija. Rezultatai pristatomi mokytojų pasėdžių 

metu arba metodinėse grupėse 

Diskusija „Ką daryčiau jei būčiau 

mokyklos direktorius?“ 

 

I pusmetis 

Direktorė, mokinių taryba. Rezultatai pristatomi 

mokytojų pasėdžių metu arba metodinėse grupėse 

Diskusija „Ką daryti, kad į mokyklą 

eičiau su džiaugsmu?“ 

II 

pusmetis 

Diskusija, direktorė, mokinių taryba. Rezultatai 

pristatomi mokytojų pasėdžių metu arba metodinėse 

grupėse 

Diskusija „Reikia pagalbos? Aš 

Galiu padėti“ 

II 

pusmetis 

Diskusija, direktorė, mokinių taryba. Rezultatai 

pristatomi mokytojų pasėdžių metu arba metodinėse 

grupėse 

Dalyvauti  projektuose, 

konkursuose atitinkančiuose darbo 

specifiką 

Nuolat Informacijos paieška, paraiškų pildymas,  

organizavimas ir kt. 

Teikti paraišką dienos centro 

įsteigimo finansavimui gauti 

Esant 

galimybei 

Bendradarbiaujant su direktore, darbo grupe. 

Organizuoti vaikų Vasaros 

stovyklą; 

Birželis Paraiškos pildymas, veiklų organizavimas ir kt. 

veikla. 

Nemokamo pavėžėjimo 

organizavimas ir dokumentų 

tvarkymas. 

Rugsėjis ir 

pagal 

poreikį 

visus 

mokslo 

metus 

Nemokamo pavėžėjimo  mokinių sąrašų sudarymas, 

autobusų tvarkaraščio sudarymas ir derinimas. 

Mokyklos bendruomenės informavimas  pavėžėjimo 

klausimais. 

Renginiai kovos su prekyba 

žmonėmis dienai paminėti 

Spalio 16 

d. 

Klasių valandėlės su filmukais , pagal amžiaus 

grupes. 

Tyrimas „Penktos klasės mokinių 

adaptacija“ . Anketų vaikams ir 

tėvams pateikimas 5 klasės 

auklėtojai. 

Spalis  Anketų vaikams ir tėvams pateikimas 5 klasės 

auklėtojai. 

Pilietinės akcijos „Nė vieno kapelio 

be žvakutės“ iniciavimas. 

Spalio 28 

d. 

Apleistų kapų tvarkymas ir šios šventės  reikšmės ir 

svarbos aptarimas su mokiniais. 

 

Įvairios šviečiamosios ir 

mokomosios informacijos 

rengimas ir viešinimas stende 

Spalis-

lapkritis 

Supažindinti su informacija apie pagalbą mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai teikiančias institucijas. 

Tarptautinės tolerancijos dienos 

minėjimas 

Lapkričio 

 16 d. 

Veiklų, skirtų tarptautinei tolerancijos dienai 

organizavimas, įsijungimas į Lietuvos mastu 

organizuojamas akcijas. 

Tarptautinė nerūkymo diena Lapkričio 

20 diena 

Bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos 

specialiste organizuojamas protmūšis prieš rūkymą 

Pasaulinė AIDS diena. 

. 

 

Gruodis Pagal galimybes organizuoti, arba dalyvauti  

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

 ( ULAC)organizuojamose veiklose.  

Kalėdinės ,, Jaukumo ir šilumos“ 

pertraukos 

Gruodis  

2-3 sav. 

Mokinių pertraukų užimtumas. Pagalba ruošiant 

kalėdinius renginius ir akcijas. 

Savaitė be patyčių.  

 

Vasaris Dalyvauti akcijoje "Savaitė  be patyčių", prisijungti 

prie visuotinės akcijos vykstančios visoje Lietuvoje. 

Visais įmanomais būdais atkreipti dėmesį į patyčių 

problemą bei skatinti pagarbius ir draugiškus 

santykius gimnazijoje. 



,,Kaziuko“ mugė Kovo 4 

diena 

Kaziuko mugės organizavimas. 

Tarptautinę vaikų gynimo  diena-,, 

Vaikystės šventė“ 

Birželis Kartu su mokini ų savivalda padėti organizuoti 

vaikystės šventę. 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš 

vaikus.  

Gegužė Prevencinio renginio organizavimas. 

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose 

 

Pagal 

galimybes 

ir 

poreikius 

Profesinis tobulėjimas, kompetencijų gilinimas 

Mokyklos nelankymo priežasčių 

nustatymas ir sprendimas. 

Esant 

reikalui 

Aiškintis pamokų nelankymo priežastis, informuoti 

tėvus. Moksleivių nelankymo priežastis aptarti VGK  

ir pedagogų tarybos posėdžiuose. 

Dalyvavimas  Vaiko Gerovės 

komisijos veikloje. 

Per visus 

metus 

Problemų sprendimas, pagalbos būdų ir priemonių 

organizavimas ir vykdymas. Bendradarbiavimas su 

mokinių tėvais ir reikiamomis institucijomis. 

Mokinių elgesio, emocinių 

problemų sprendimas. 

Konsultavimas krizinėse situacijose 

Esant 

reikalui 

Individualūs pokalbiai, konsultacijos. 

 Nukreipimas pas atitinkamus specialistus ar 

institucijas. 

Vesti individualius pokalbius su 

tėvais dėl moksleivių pamokų 

praleidinėjimo, elgesio problemų ir 

pan. 

Esant 

reikalui 

Tėvų informavimas ir konsultavimas . Esant 

ekstremaliai situacijai/karantinui, konsultacijos gali 

vykti pasirinkta internetine platforma, telefonu , 

elektroninįo dienyno TAMO pagalba. 

PASTABA. Atsižvelgiant į organizuojamus renginius, skelbiamus projektų rašymo konkursus, seminarus 

Respublikoje, rajone socialinio pedagogo veiklos programa gali keistis. Kiekvieną mėnesį skiriamas 

laikas nenumatytai veiklai vykdyti. Veiklos pobūdis gali keistis ir esant ekstremaliai situacijai/karantinui. 

 

Socialinė pedagogė               Jolanta Adomauskienė 

(Priedas Nr.9) 

Mokinių tarybos veiklos planas  gimnazijos  tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 

 2020-2021 m. m. 

 

Veikla Data Vykdytojai Veiklos kriterijai 

Naujų narių priėmimas,naujo 

tarybos pirmininko 

rinkimai,numatomos veiklos 

planavimas 

 

 

Rugsėjis 

Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė 

Veiklų planavimas ir 

įgyvendinimas, 

dalyvavimas 

mokymuose, 

komandos kūrimas bei 

jos stiprinimas, 

atsakomybių ir 

pareigų 

pasiskirstymas 

Parengti mokinių tarybos 

nuostatus 

 

Lapkritis Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė, gimnazijos 

direktorė. 

Konsultuojantis su 

gimnazijos direktore 

parengti mokinių 

tarybos nuostatus. 

 

 

Atnaujinti mokinių elgesio 

taisykles, mokymosi sutartis 

 

Lapkritis Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė 

Bendradarbiaujant su 

gimnazijos 

administracija ir 



atstovaujant mokinių 

nuomonę, atnaujinti 

mokinių elgesio 

taisykles, mokymosi 

sutartis 

 

Mokinių interesų 

atstovavimas 

Nuolat Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė 

Iškilusių problemų 

sprendimas savivaldos 

posėdžiuose, 

bendradarbiavimas su 

mokyklos 

bendruomene 

administracija. 

Bendradarbiavimas su LMS 

Plungės MSIC(mokinių 

savivaldų informavimo 

centru) 

Nuolat Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė 

Dalijimasis patirtimi, 

susitikimų 

organizavimas , 

įsijungima į bendrus 

projektus.Susirinkimų 

lankymas ir kt. 

Domėjimasis mokinių 

aktualijomis, reikalingos 

apklausos ar anketavimas 

Nuolat Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė 

Pagal poreikius ir 

galimybes daryti 

apklausas ir 

civilizuotai spręsti 

iškylančias 

moksleivių problemas. 

Mokinių tarybos narių 
susirinkimai 

Kartą per 
svaitę ir 
dažniau 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė 

Aptariama vykdyta 
veikla, numatomų 
renginių akcijų 
organizavimas, 
planavimas. 

Diskusija „Ką daryčiau jei būčiau 
mokyklos direktorius?“ 

I pusmetis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, direktorė. 

Rezultatai pristatomi 
mokytojų posėdžių 
metu, arba metodinėse 
grupėse. 

Diskusija,, Ką daryti, kad į 
mokyklą eičiau su džiaugsmu” 

I pusmetis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, direktorė. 

Rezultatai pristatomi 
mokytojų posėdžių 
metu, arba metodinėse 
grupėse. 

Diskusija  „Reikia pagalbos? Aš 
Galiu padėti“ 

II pusmetis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, direktorė. 

Rezultatai pristatomi 
mokytojų posėdžių 
metu, arba metodinėse 
grupėse. 

Metinio veiklos plano 
koregavimas ir derinimas 

Rugsėjis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė 

Renginių , akcijų, 
aktualijų rinkimas, 
domėjimasis , derinimas 
su mokykos veiklos 
planais ir pan. 

Pilietinė akcjia “Nė vieno 
kapelio be žvakelės” 

Spalio 28 d. Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai, visi 
norintys dalyvauti akcijoje. 

Apleistų kapų tvarkymas 
Kulių kapinėse. 

Savanorystė- kas tai? Lapkritis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, kviestiniai svečiai. 

Informuoti, šviesti 
gimnazijos  mokinius 
siekiant , kad gimnazijos 
mokiniai aktyviau 
įsijungtų į 
savanoriavimo veiklas. 



 
 
Tolerancijos diena 

 
Lapkričio 
16 d. 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai. 

Veikla, skirta skatinti 
toleranciją. Įsijungimas į 
organizuojamas akcijas 
respublikos mąstu. 

Draugo diena- judriosios 
karaoke pertraukos( laikantis 
saugių atstumų, nesimaišant 
mokinių srautams) 

Lapkritis 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė. 

Judriosios  pertraukos. 

Pasaulinė kovos su AIDS diena 
 

Gruodžio 1 
d. 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė,visuomenės 
sveikatos biuro specialistė. 

Veikla skirta AIDS 
prevencijai. 

Pusmečio veiklos aptarimas, 
sėkmių ir nesėkmių aptarimas , 
tolimesnės veiklos planavimas, 
koregavimas. 

Gruodis 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė 

Sėkmių ir nesėkmių 
aptarimas, išvados apie 
veiklą, kito pusmečio 
aptarimas 

Kalėdiniai renginiai 
“ Jaukumo pertraukos”(poezijos 
, muzikinėsir kt.  pertraukos 

Gruodis 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai. 

Veikla, skirta skatinti 
Kalėdinę 
dvasią,.siūloma klasėms 
sugalvoti savo veiklas ir 
pasiūlyti gimnazijos 
moksleiviams. 

Klasių siūlomos veiklos Kalėdų 
nuotaikai palaikyti. 

Gruodis 
Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė. 

 

 Žmogaus teisių diena Sausio 10 
d. 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, kviestiniai svečiai. 

Konferencija 
Planuojamas susitikimas 
su Plungės vaikų teisių 
apsaugos ir kitų 
institucijų  specialistais 

“Nepriklausomas  Vasaris”-
Vasario 16-osios ir Šv. Valentino 
dienos minėjimas 

Vasario 14 
d. 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai. 

Tradiciškai organizuoti 
akciją skirtą apjungti dvi 
datas vasario 16-ąją ir 
vasario 14 dieną.Foto 
siena ir kitos veklos. 

,,Kaziuko’’ mugė 
Kovo 4 d. Mokinių taryba, socialinė 

pedagogė. 
Kaziuko mugės 
organizavimas Kulių 
gimnazijoje. 

Savaitė be patyčių 

Kovas 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, Sėkmių ir 
nesėkmių aptarimas, kitų  
metų veiklos vizijos.Visa 
mokyklos bendruomenė.  

Visą savaitę vyks 
veiklos, kurios skatins 
mokinius nesityčioti, 
mokys kaip spręsti 
patyčių problemas, 
nebūti abejingiems šiai 
problemai. Planuojama 
pasikviesti lektorių , 
kurie galėtų pravesti 
paskaitas  vyresnių 
klasių mokiniams apie 
patyčias kaip į js 
reaguoti, kaip spręsti ir 
pan. 

Vaikų gynimo diena Gegužės 
1d. 

Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai, 
mokyklos bendruomenė. 

Pagalba ruošiant ir 
organizuojat vaikų 
gynimo ir  šeimų sporto 
šventę 

Gegužė-mėnuo be smurto prieš 
vaikus 

Gegužė Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė, klasių vadovai, 

Stendas, socialinės 
reklamos konkursas. 



mokyklos bendruomenė. 

Savivaldos metinės veiklos 
patarimas. 

Birželis Mokinių taryba, socialinė 
pedagogė. 

Sėkmių ir nesėkmių 
aptarimas, kitų  metų 
veiklos vizijos. 

PASTABA. Atsižvelgiant į Lietuvoje ar rajone skelbiamas akcijas, kilusias naujas idėjas, mokinių 

savivaldos veiklos programa gali keistis. Veiklos pobūdis gali keistis ir esant ekstremaliai 

situacijai/karantinui. 

 

Mokinių savivaldos koordinatorė                                                             Jolanta Adomauskienė 

 

                                       

 

 

 

 

 

 


