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 2021–2022 m. m. prioritetai 

1. Gerinti ugdymo kokybę: 

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

mokiniams individualizavimą, didinant mokymosi motyvaciją; 

Atnaujinti IT priemones klasėse. 

2. Tobulinti bendruomenės kultūros lygį: 

Ugdytis socialines ir emocines gimnazijos bendruomenės kompetencijas; 

Stiprinti mokytojų ir mokinių lyderystę mokytis, 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 

asmeninės 

pažangos 

 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 

Mokymosi pagalba ugdymo 

procese teikimas kiekvienam 

mokiniui, kuriam 

ji reikalinga 

 

 

  

Algoritmas „Mokinių pažangos  

ir lankomumo prevencijai 

užtikrinti“ 

Atsakingi asmenys 

už mokymosi 

pagalbos teikimo 

organizavimą, 

administracija 

 

 

I. Blėdienė  

Kiekvieną 

mėn. iki 15 

d. 

 

 

 

 

01 mėn. 

Administraciniai 

pasitarimai 

(spręsti, 

kokią pagalbą 

būtina teikti 

blogiausiai 

lankantiems ir 

mokymosi 

sunkumų 

patiriantiems 

mokiniams) 

Pamokų lankomumo 

stebėjimas ir prevencija 

Atsakingas asmuo  Kiekvieną 

mėn. iki 10 

d. 

Kas mėnesį 

klasių vadovų 

pateikiamos 

lankomumo 

suvestinių 

ataskaitos, 

padedančios 

nustatyti 

blogiausiai 

lankančius. 



Asmeninės pažangos 

stebėjimas ir prevencija. 

 

Atsakingi asmenys Visus 

mokslo 

metus 

Kas mėnesį 

mokytojai 

pateikia 

pažangos 

ataskaitas, 

padedančias 

nustatyti mokinio 

pažangos 

pokyčius. 

Netradicinių, integruotų 

pamokų planas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per visus 

metus (pagal 

grafiką 

priedas Nr. 

2) 

Kiekvienas 

mokytojas  

praves ne mažiau 

kaip po vieną 

pamoką per 

pusmetį. 

Metodinių grupių veiklos 

priemonių, užtikrinančių 

ugdymo kokybę ir pažangą, 

planas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per visus 

metus (pagal 

grafiką 

priedas Nr. 

9) 

 

    

Organizuoti ilgalaikius kursus  

mokytojams ir pagalbos 

mokiniui specialistams. 

Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa  

„Kompetencijų ugdymas 

pamokoje. Nuo idėjos iki 

įgyvendinimo.“ 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Per mokslo 

metus  

 

Sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su Klaipėdos 

universitetu ir Klaipėdos 

 Valstybine kolegija.                                                  

L. Kniukštienė  Per mokslo 

metus 

Pamokų, įvairių 

veiklų 

organizavimas 

netradicinėse 

erdvėse, didinti 

mokinių 

medicinos 

krypties  studijų 

pasirinkimo 

galimybes 

Tęsti bendradarbiavimą su 

„Teatro Taško“ aktoriais 

V. Simėnienė  Per mokslo 

metus 

Pamokų, įvairių 

veiklų 

organizavimas 

netradicinėse 

erdvėse ugdant 

mokinių 

kūrybines 

kompetencijas 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

 Mokymosi sėkmė. Užduočių 

diferencijavimas ir 

individualizavimas. 

Mokytojai  01 mėn. Vienas 

pranešimas nuo 

metodinės grupės  



„Geros pamokos bruožai. 

Stebėtų pamokų įdomiausi 

fragmentai, kuriuos panaudojau 

savo pamokose. “. 

Dalykų mokytojai, 

administracija 

04-05 mėn.  Diskusija 

metodinėse 

grupėse 

Gabių mokinių atpažinimas, 

ugdymo strategijos (užduočių 

diferencijavimas, ilgalaikiai ar 

trumpalaikiai projektiniai 

darbai t. t.) 

 03 mėn.  Diskusija, 

gerosios patirtie 

bankas 

Mokslo metų užbaigimas. 

Mokinių asmeninė pažanga  

Klasių vadovai, 

dalykų mokytojai 

06 mėn.  

PUPP, brandos egzaminų, 

NMPP testų ir kitų 

rezultatų analizė. 

 

Administracija, 

dalykų mokytojai 

 

08 mėn.  Diskusija  

 Kvalifikacijos tobulinimas  

 Ilgalaikės programos 

„Kompetencijų ugdymas 

pamokoje. Nuo idėjos iki 

įgyvendinimo“  

Modulis 

 „Komunikacijos svarba 

siekiant ugdymo kokybės“ 

Pavaduotoja 

ugdymui  

Per mokslo 

metus  

Mokytojams, 

mokymosi 

pagalbos 

specialistams, 

mokytojų 

padėjėjoms, 

auklėtojų 

padėjėjoms 

(jungiamės su 

Žem. Kalvarijos 

gimnazija) 

2. Ugdymo proceso stebėsena 

 Tikslas – mokymosi stilių 

taikymas pamokose. 1 ir 4 

klasėse. 

Administracija   

01 mėn.  

 

Tikslas – mokymosi stilių 

taikymas pamokose.  6 ir 8 

klasėse. 

Administracija   

01 mėn. 

 

Tikslas  - gabių mokinių 

mokymo strategijos I-IV g. 

klasėse 

 

Administracija 03 mėn.  

     

3. Tikslas – stiprinti emociškai saugios ir įtraukios aplinkos kūrimą 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

Skatinti mokinių 

saviraišką, 

lyderystę siekiant 

aktyvesnio 

mokinių 

įsitraukimo į 

mokyklos 

gyvenimą 

mokyklos 

gyvenimą. 

Organizuoti vaikų 

Vasaros stovyklą 

„Laimingas kai sveikas“ 

Socialinė pedagogė 06 mėn.  

Gamtosauginę mokinių 

stovyklą „Švari dabartis- 

tvari ateitis“ 

 

Mokytojų komanda  04 mėn. ir 

06 mėn. 

Su socialiniais 

partneriais  

Mokinių tarybos veikla D. Ščupokienė  Visus 

mokslo 

metus 

Priedas Nr. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevencinių programų 

įgyvendinimas 

(„Kimochi“ IUG ir PUG, 

„Įveikiame kartu“ 1-2 kl., 

„Olweus“ 3-IIg kl.).  

Socialinė pedagogė 

 

Kiekvieną 

mėnesį 

Olweus“ MSG 

grupių 

susirinkimai, 

prevencinių 

programų 

integravimas į 

klasių 

valandėles, 

pamokas ir IU 

bei PU 

ugdomąsias 

veiklas. 

Tyrimas 

„Mūsų klasės vertybinės 

nuostatos“ 

Klasių vadovai  01-02 mėn. Rezultatai 

pristatomi 

metodinėse 

grupėse, tėvų 

susirinkimuose 

Debatai tarp mokytojų ir 

mokinių  

„Švari dabartis- tvari 

ateitis“ 

Direktorė, mokinių 

taryba, mokytojų 

komanda 

Per mokslo 

metus 

 

Diskusija  

„Gimnazijos vertybės 

mokinių akimis“ 

Direktorė, mokinių 

taryba 

02 mėn. Rezultatai 

pristatomi 

mokytojų 

posėdžių metu 

arba metodinėse 

grupėse 

Praktiniai užsiėmimai 

tikslinėms 

mokinių grupėms su 

psichologu 

Pagalbos mokiniui 

specialistai ir Plungės 

PPT 

Visus 

mokslo 

metus 

 

Paraiškos „Gabių ir 

talentingų vaikų 

ugdymas“ pateikimas  

Direktorė, Pavaduotoja 

ugdymui.  

Paskelbus 

konkursą 

Plungės r. 

sav. 

 

Mokyklos erdvių 

puošimas mokinių 

darbais,  sienlaikraščių 

leidimas 

Mokytojai, mokinių 

taryba, žurnalistų 

būrelis, gimnazijos 

įvaizdžio formavimo 

grupė 

Per visus 

mokslo 

metus  

 

Judriųjų pertraukų 

organizavimas:  

Stalo tenisas, 

Stalo žaidimai, šaškės, 

šachmatai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

Per visus 

mokslo 

metus 

 

     



Plėsti 

bendradarbiavim

ą su kitomis 

mokyklomis 

organizuojant 

bendras veiklas  

 

 

eTwinning projektų 

įgyvendinimas 

A. Bartašiūtė ir kiti 

užsienio kalbų 

mokytojai  

Per visus 

mokslo 

metus 

 

Mokinių darbų parodos I. Simutienė  Per visus 

mokslo 

metus 

 

Akmenės r. Kruopių 

pagrindinė mokykla. 

Gerosios patirties sklaida, 

projektai su mokiniais 

J. Narutavičienė    

Projektų paskelbimas 

mokiniams  

Dalykų mokytojai  iki 01-13 Projektų 

pavadinimus ir 

mokinių sąrašus 

pateikia 

pavaduotojai 

ugdymui iki 02-

04 

Mokinių konferencija 

„Projektų mugė“, 

bendradarbiaujant su 

Žemaičių Kalvarijos 

Motiejaus Valančiaus 

gimnazija, Akmenės r. 

Kruopių pagrindinė 

mokykla 

 Mokytojų ir mokinių 

komandos 

06 mėn. Projektų 

pristatymai. 

Ugdomuosius 

projektus 

įgyvendina 

mokiniai kartu 

mokytojais. 

     

Įgyvendinti 

sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

programą 

Organizuoti veiklas, 

susijusias su sveika 

gyvensena 

Grupė organizuojanti 

sveikatos stiprinimo 

veiklą, direktorė  

Visus metus  Sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos 

veiklos 

programa 

(Priedas Nr. 4) 

     

Vykdyti visų 

norinčių ir 

laukiančių 

pavėžėjimo 

pradinių klasių 

mokinių priežiūrą 

„Visos dienos 

mokykloje“  

siekiant užtikrinti 

mokinių saugumą 

ir užimtumą 

Vykdyti mokinių priežiūrą Atsakingi asmenys Visus metus  

     

Įtraukti tėvus į 

mokyklos veiklas 

siekiant 

glaudesnio 

bendradarbiavim

o 

Klasių tėvų susirinkimai Klasių vadovai  1 kartą per 

pusmetį 

 

Visuotinis tėvų 

susirinkimas 

Administracija 03 mėn.   

Paskaita tėvams „Kaip 

padėti vaikui tapti savo 

mokymosi šeimininku?“ 

Pavaduotoja ugdymui, 

socialinė pedagogė 

03 mėn.  



Atvirų durų diena tėvams 

(pamokų, veiklų 

stebėjimas) 

Klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

1 kartą per 

pusmetį 

 

Tėvų įtraukimas į karjeros 

ugdymo organizavimą 

„Šok į tėvų klumpes“ 

L. Kniukštienė, klasių 

vadovai  

 Pagal karjeros 

ugdymo planą 

(Priedas Nr. 5) 

Veiklos programos, 

ugdymo ir strateginio 

planų derinimas su MT 

Direktorė Per mokslo 

metus 

 

Suplanuotos mokyklos 

tarybos veiklos 

Mokyklos taryba Per mokslo 

metus 

 

     

Mokytojų 

lyderystės 

skatinimas 

siekiant 

asmeninio ir 

sisteminio 

tobulėjimo 

 Ilgalaikės kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

„Kompetencijų ugdymas 

pamokoje. Nuo idėjos iki 

įgyvendinimo“  

 

Pavaduotoja ugdymui Per visus 

metus 

 

 Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

lyderystė ir atsakomybė 

Administracija Visus metus Bendradarbiavi

mas su DT 

atstovais, darbo 

grupėmis, 

mokytojų 

tarybos 

pirmininku, 

mokyklos 

savivaldos 

atstovais, 

metodinėmis 

grupėmis ir kt. 

Mokytojų tarybos 

pirmininko rinkimai 

Mokytojai, 

administracija 

 

08 mėn. Mokytojų 

tarybai 

vadovauja 

paprastąja balsų 

dauguma 

išrinktas narys. 

Mokytojų 

tarybos 

pirmininkas 

renkamas 

pirmame 

posėdyje, 

kasmet 

prasidėjus 

mokslo metams. 

Dalykų ilgalaikių planų 

rengimas 

Mokytojai  08 mėn.   

Metodinės tarybos, 

mokinių tarybos, pagalbos 

mokiniui specialistų,  

administracijos 

darbuotojų pasitarimas su 

Metodinių gr. 

pirmininkai, 

pavaduotoja ugdymui, 

ūkvedė.  

Iki 

kiekvieno 

mėnesio 25 

d.  

 



mokyklos direktore 

planuojant kito mėnesio 

veiklas, biudžetus 

 Tyrimas  

Mokyklos aplinkos 

saugumas ir jį įtakojantys 

veiksniai 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo grupė 

01-02 mėn. 

Pakartoti 05-

06 mėn 

Pristatyti MT 

susirinkime 02 

mėn. Tėvų 

susirinkimuose  

4. Mokytojų tarybos posėdžiai 

 Emociškai saugios 

aplinkos užtikrinimo 

gimnazijoje instrumentai 

 

Mokytojai, atsakingi 

asmenys už programų 

įgyvendinimą 

02 mėn.  

Asmeninės veiklos 

analizavimas. Stiprybės ir 

silpnybės 

Mokytojai, mokinio 

pagalbos specialistai 

05 mėn. Savianalizių 

pristatymas 

metodinėse 

grupėse 

    

Veiklos programos 

įgyvendinimo analizė ir 

rengimas 2022-01-01 – 

2022-08-31  

 

 

Planavimo grupė, 

administracija 

01 mėn.  

Stebėsena 

 Tikslas - vertinimas 

pamokoje, refleksija 

Mokytojai 01-03 mėn. Diskusija 

metodinėse 

grupėse 

Tikslas – geros pamokos 

praktiniai elementai 2 ir 3 

klasėse 

Administracija 04 mėn.  

Tikslas – geros pamokos 

praktiniai elementai 5 ir 7 

klasėse 

Administracija 05 mėn.  

Tikslas – geros pamokos 

praktiniai elementai Ig-III 

g. klasėse 

Administracija 05 mėn.  

     

5. Tikslas – reaguoti į kylančius iššūkius ir įgyvendinti pokyčius 

Uždaviniai  Priemonės  Vykdytojai Data  Pastabos  

Ugdyti  mokinių 

savivaldų 

mokymąsi ir 

prisiimti 

atsakomybes už 

pasekmes 

Vesti nuotolines pamokas, 

renginius 

Mokytojai, 

administracija 

Pagal planą, 

esant 

reikalui 

 

Diskusija su mokiniais 

„Kaip tapti savo 

mokymosi šeimininku?“  

Dalykų mokytojai, 

mokiniai, klasių 

auklėtojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, 

direktorė, pavaduotoja 

ugdymui 

 03-04 mėn. Klasės algoritmų 

sudarymas 

Paskaita mokiniams ir 

tėvams „Kaip tapti savo 

mokymosi šeimininku?“ 

pavaduotoja ugdymui 03 mėn.  



Klasių aprūpinimas IT 

priemonėmis 

Ūkvedė, IT 

specialistas, direktorė  

  

     

Teikti mokymosi 

paslaugą  šeimoje 

padedant šeimoje 

ugdyti mokinio 

atsakomybę, 

savarankiškumą 

Vesti nuotolines pamokas, 

užsiėmimus, teikti 

konsultacijas. Organizuoti 

mokymąsi šeimoje  

Mokytojai  Pagal 

poreikį 

Paslauga 

teikiama 

sudarius 

„Mokymosi 

šeimoje“ sutartis 

     

Teikti 

mokytojams ir 

mokiniams 

metodinę pagalbą 

organizuojant  

mokymąsi 

virtualioje 

erdvėje 

Teikti asmenines 

konsultacijas 

Informacinių 

technologijų mokytoja, 

IT specialistas, 

Mokinių lyderių grupė 

Pagal 

poreikį  

 

     

6. Kvalifikacijos tobulinimas 

Tobulinti 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas 

 

Modulis ilgalaikės 

programos „Kompetencijų 

ugdymas pamokoje. Nuo 

idėjos iki įgyvendinimo“.  

Tikslinė edukacinė išvyka 

stebėti praktinio IT 

panaudojimo dalykų 

pamokose 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Per visus 

mokslo 

metus 

 

 

 

 

     

Ugdymo proceso stebėsena 

 Tikslas – skaitmeninių  IT 

įrankių ir elektroninių 

mokymosi aplinkų 

taikymas pamokoje. 

Administracija  02 mėn.  3 kl. anglų 

kalbos 

pamokose 

biologijos, IT, 

fizikos, 

pamokose ir kt 

     

7. 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. 

 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

pagal: 

,,Ikimokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų aprašą“, 

Mokytojos, meninio 

ugdymo mokytoja, 

logopedė 

 

02 mėn. 

06 mėn. 

 

Bendradarbiauti su 

Plungės  visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistais, derinant ir 

įgyvendinant sveikatos 

priežiūros planą. 

Plungės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė ir 

mokytojos 

nuolat   



Teikti pedagoginę, 

psichologinę pagalbą 

ugdytinių tėvams 

bendradarbiaujant su 

Plungės PPT. 

Mokytojos, spec. 

pedagogė, socialinė 

pedagogė, logopedė 

nuolat   

Vykdyti vaikų ir šeimos 

anketines apklausas, 

tyrimus ugdymo proceso 

gerinimui, sveikatos 

stiprinimui ir vaikų 

elgesio koregavimui. 

Internetinėse erdvėse 

tėvelių apklausos esant 

poreikiui  

Mokytojos, spec. 

pedagogai, socialinė 

pedagogė, logopedas, 

Plungės visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė 

 

 

 

Nuolat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketinė apklausa 

 „Tėvų vertinimai apie 

vaikų emocijų ir jausmų 

raiškos plėtotę 

ikimokykliniame 

amžiuje” 

 

Grupių mokytojos  01-02 mėn.  

     

Kurti palankią, 

šiuolaikišką 

ugdymo 

(si)aplinką 

siekiant  

Mokymosi priemonių 

įsigijimas 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

specialistai, direktorė 

nuolat  

Ugdomųjų projektų 

įgyvendinimas: 

„Boružiukų“ gr. –  

„Augu su pasaka“ 

„Aitvariukų“ gr. – 

„Mažieji daržininkai“ 

Priešmokyklinė gr. – 

„Profesijų pasaulyje“  

Visos 3 gr. – „Mažieji 

daržininkai“ 

Mokytojos  Per mokslo 

metus 

 

     

Tobulinti 

mokytojų, 

specialistų ir 

šeimos 

komandinį darbą 

siekiant užtikrinti 

emociškai saugią 

ugdymosi aplinką  

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, 

logopedas, socialinė 

pedagogė 

  



 

Renginys rajono kaimiškų 

vietovių priešmokyklinių 

ugdymo grupių 

ugdytiniams 

„Žygio diena“ 

 

Visų grupių mokytojos  06 mėn.  

 Prevencinės programos 

„Kimochi“ įgyvendinimas 

Visų grupių mokytojos Nuolat   

  

“Kalbos lavinimas 

namuose” 

Parengti informacinius 

lankstinukus tėvams apie 

kalbos lavinimą  

 

 

Logopedas  01 mėn.  

 

Ugdymo proceso stebėsena  

 Pažinimo ir meninė 

kompetencija. 

 

 

Pažinimo ir meninė 

kompetencija. 

 

 

Pažinimo ir meninė 

kompetencija. 

administracija 02 mėn.  IUG 

„Boružiukai“,  

IUG 

„Aitvariukai“, 

 

PUG 

 

8. Mokytojų tarybos posėdžiai 

 Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų elgesio problemos ir 

jų sprendimo galimybės. 

  

 

Direktorė, socialinė 

pedagogė, mokytojos, 

mokiniui pagalbos 

specialistai 

 

02 mėn. 

 

 

 

 

 „IT panaudojimas IU ir 

PU ugdymo procese“ 

 

IU, PU, ir pradinių 

klasių mokytojos  

04 mėn. Diskusija 

metodinėje 

grupėje 

 Vaiko emocinis ugdymas 

– neatskiriama vaiko 

moralinio ugdymo dalis  

IU, PU mokytojai 05 mėn.  

 

 


