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PATVIRTINTA  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos  

direktoriaus 2017-02-02  

įsakymu Nr. V-16 

 

PRITARTA  

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos  

Gimnazijos tarybos 2017-01-05  

posėdžio protokolu Nr. S-1-1 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

VEIKLOS PLANAS 2017 M. 

 

MISIJA 

 

Gyvenimo kokybės gerinimas Vilkaviškio rajone, sudarant sąlygas visapusiškam tobulėjimui. 

 

STRATEGINIS (-IAI) TIKSLAS (-AI) 

Kodas 3  

Kurti iniciatyvią visuomenę, užtikrinant ugdymo programų įvairovę ir diegti pažangų kokybišką valdymą, mažinant administracinę naštą  

 

STRATEGINĮ (-IUS) TIKSLĄ (-US) ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS* 

 

Programa. Žinių visuomenės plėtros programa.  
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VEIKLOS APŽVALGA 

GIMNAZIJOJE VYKDOMOS PROGRAMOS 

 

 Pagrindinio ugdymo programos antroji dalis 

 Vidurinio ugdymo programa 

KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS 

 

 I klasės 

Klasių komplektų – 6 

Mokinių – 167 

Vidurkis klasėje – 27,8 

 II klasės 

Klasių komplektų – 5 

Mokinių – 141 

Vidurkis klasėje – 28,2 

 III klasės 

Klasių komplektų – 7 

Mokinių – 184 

Vidurkis klasėje – 26,3 

 IV klasės 

Klasių komplektų – 7 

Mokinių – 209 

Vidurkis klasėje – 29,8 

 

Iš viso gimnazijoje: 25 klasių komplektai, 701 mokinys; vidurkis klasėje – 28. 

 

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS 2015–2016 M. M. ANALIZĖ 

 

2015–2016  m. m. veiklos tikslas: 

Kiekvieno mokinio sėkmingas mokymasis, pažanga ir savirealizacija  

Stipriosios pusės, galimybės. Silpnosios pusės, grėsmės. 

Valdymas. 

Parengta 2015–2016 m. m. ataskaita. 

Įvykdytas ir aptarta gimnazijos vidaus įsivertinimas (platusis), vykdyti 5 tyrimai 

(adaptacijos, kvalifikacijos tobulinimo, pamokos kokybės, mokymosi motyvacijos, 

žalingų įpročių). 

Mokytojų tarybos posėdžiai 10. 

Gimnazijos tarybos posėdžiai 4. 

 

Mokymosi rezultatai.  

        97% mokinių baigė mokslo metus be nepatenkinamų metinių įvertinimų. Po 

Valdymas. 

Neaišku, kaip rengti metinį veiklos planą pagal naują formą. 

Veiklos planas rengiamas kalendoriniams metams. 

Mažai organizuojama diskusijų, forumų. 

 

Mokymosi rezultatai. 

4 mokiniai neatvyko į pakartotinę egzaminų sesiją (Lietuvių k. ir lit.), negavo atestato. 

Mokinių savęs įsivertinimas ir pažangos siekis. Norų ir galimybių nesuderinamumas. 

Mokinių noras bandyti laikyti BE nepasirengus jiems  – „gal pasiseks“. 
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papildomų darbų 100 % mokinių yra pažangūs. 

       PUPP ir VBE laikė visi mokiniai. Brandos egzaminus išlaikė 97,3 % mokinių. 

Viena mokinė baigė su pagyrimu, iš viso 100 balų įvertinimų buvo 14). PUPP laikė visi 

mokiniai ir visi gavo pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

 

Mokytojų veikla. 

Metodikos grupių ir Metodikos tarybos veikla skatina tobulinti mokytojų dalykines ir 

metodines kompetencijas: integruotos ir atviros pamokos, kolegų pamokų lankymas – 

mokymasis vieni iš kitų („kolega kolegai“); kvalifikacijos tobulinimas (vienam mokytojui 

tenka per mokslo metus 6,3 dienos). 

 

Klasių vadovų veikla. 

Klasių vadovų bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida. Aktyvus dalyvavimas 

asmenybės formavime. Klasių vadovų bendradarbiavimas su tėvais bei pagalbą 

teikiančiais specialistais, sprendžiant pažangumo ir lankomumo problemas. Palankaus 

klasės mikroklimato kūrimas. Kiekvieno mokinio ir jo šeimos pažinimas.   

 

Savivalda. 

Aktyvi Mokinių parlamento, Metodikos tarybos, Gimnazijos tarybos veikla. Priimami 

konstruktyvūs ir gimnazijos veiklos progresą skatinantys sprendimai. 

 

Pagalba mokiniams. 

Vyksta VGK veikla, kuri apibendrina individualų pagalbos specialistų veiklos rezultatus. 

Pagrindiniai sprendžiami klausimai – lankomumas, pažangumas, netinkamas elgesys. 

 

Tėvų švietimas -  paskaitos, tėvų dienos, jų aktyvus dalyvavimas. Skatinti tėvus 

aktyviau  dalyvauti gimnazijoje vykstančiuose  renginiuose.  

 

Organizuoti  ugdomieji, edukaciniai renginiai : Padėkos vakaras, Bendruomenės 

diena,   .... . 

.  

Aktyvus mokinių  dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, sportinėse varžybose  bei  

kitose  projektinėse  veiklose.  

 

Biblioteka. Aprūpinimas. 

 Vadovėliams ir mokymo priemonėms skiriamos lėšos panaudojamos tikslingai (100 

proc.). Būtina skirti dar didesnį dėmesį mokinių skaitomumo ir kultūringo bendravimo 

kompetencijoms ugdyti.  

 

Mokinių neatsakingas požiūris į pažangos siekį, domėjimasis savo mokymosi rezultatais.  

Mokiniams trūksta mokėjimo mokytis savarankiškai kompetencijos. 

 

Mokytojų veikla. 

Trūksta iniciatyvos domėtis kolegų patirtimi (pamokos metodika, metodine medžiaga), 

vis dar mažai vyksta integruoto ugdymo, mokytojai nenoriai veda atviras pamokas, 

trūksta atsakomybės planuojant ugdymą (ilgalaikiai planai). 

 

Klasių vadovų veikla. 

Lankomumo kontrolė. Tėvų įtraukimas į aktyvų gimnazijos gyvenimą.   

 

Savivalda 

Seniūnų tarybos veikla. Mokiniams trūksta   iniciatyvumo. 

Neaktyvi Mokinių parlamento  veikla. Mokiniai   siūlo rinkti gimnazijos prezidentą, 

prezidentas formuotų savo komandą. 

 

Dalis tėvų aktyviai domisi mokinių pažangumu ir lankomumu “Tamo“ dienyne. 

 

Pagalba mokiniams. 

Kyla problemų dėl lankomumo – prevencinė veikla. Vis dar nėra priemonių mokinių 

saugumui užtikrinti tam tikrose poilsio zonose (beržų alėja, I aukšto foje). Mokinių 

patyčios. 

 

 

 

 

 

 

 

Mokiniai nemoka arba nenori prasmingai išnaudoti laiko („langų“, ilgųjų pertraukų ir 

pan.) savarankiškai mokydamiesi tyliojoje ar bendrojoje skaitykloje. 

 

 

 

Vadovėliams ir mokymo priemonėms Neišleisti lietuvių kalbos ir literatūros vadovėliai 

9 (I gimn.) klasei pagal atnaujintas programas. 
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Karjeros ugdymas 

Karjeros ugdymas sėkmingai integruojamas į ugdymo procesą, vyksta daug susitikimų su 

mokymo įstaigomis, mokiniai kryptingiau pasirenka tolimesnį karjeros kelią. Karjeros 

ugdymas tampa svarbus pasirenkamas dalykas. 

 

Aplinka. 

Pradėta gimnazijos pastato renovacija. 

 

 

 

 

 

2015–2016 m. m. įsivertinimas 

Geriausiai įvertinti rodikliai 10+ 

 

Blogiausiai įvertinti rodikliai   5– 

 
Rodiklis Įvertinimas Rodiklis Įvertinimas 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 3,46 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 2,36 

1.1.5. Gimnazijos atvirumas ir svetingumas 3,46 2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija 2,54 

1.2.3. Gimnazijos kaip organizacijos pažangos siekis 3,42 2.4.2. Mokėjimas mokytis 2,56 

1.4.3. Gimnazijos įvaizdis ir viešieji ryšiai 3,34 4.5.2. Tėvų švietimo politika  2,66 

2.1.1. Ugdymo programos 3,32 2.4.1. Mokymosi motyvacija 2,70 

5.1.1. Gimnazijos vizija, misija ir tikslai 3,30 

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį 3,28 

4.4.3. Profesinis švietimas 3,28 

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą 3,24 

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas 3,24 
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2017 M. VEIKLOS PLANAS 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo pavadinimas Proceso ir indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Skirti 

asignavimai 

(Eur) Pavadinimas Reikšmė 

Žinių visuomenės plėtros programa 

 1.1.1 

  

  

  

Formaliojo 

švietimo 

finansavimas 

(pagrindinio, 

vidurinio) 

 Ugdymo kokybės pamokose 

gerinimas, taikant įvairius 

ugdymo metodus ir naujausias 

technologijas 

Mokinių pažangumas, proc. 98 Gimnazijos 

administracija, 

pedagogai 

I-IV 

 

 958100 

Mokytojų profesinės 

kompetencijos kėlimas  

Mokytojai, dalyvaujantys kvalifikacijos 

kėlimo ir kompetencijos tobulinimo kursuose, 

seminaruose, paskaitose, konferencijose, 

skaičius 

60 

 

Gimnazijos 

administracija, 

Metodikos taryba, 

pedagogai 

I-IV 

 

 

5600 

Aprūpinimas naujais 

vadovėliais ir ugdymo 

priemonėmis 

Vadovėliais ir ugdymo priemonėmis  Bibliotekininkė, 

Metodikos grupių 

pirmininkai 

III-IV 14300 

Mokinių pažinimo, socialinių, 

kultūrinių kompetencijų 

ugdymas 

Mokiniai, dalyvavę pažinimo, socialinėje, 

kultūrinėje veikloje, skaičius 

650 Klasių auklėtojos, 

dalykų mokytojai 

I-IV 2100 

Informacinių komunikacinių 

technologijų atnaujinimas, 

diegimas 

Gimnazijoje atnaujintos IKT priemonės, 

skaičius 

32 Gimnazijos 

administracija, 

kompiuterininkas-

programuotojas 

I-IV 4100 

Gimnazijos aplinkos,  

įvaizdžio formavimo ir 

informavimo apie veiklas 

stiprinimas 

Pavežėjami į gimnaziją mokiniai, skaičius 210 Gimnazijos 

administracija 

I-IV 55600 

Aptarnaujantis personalas, skaičius 17 Gimnazijos 

administracija 

I-IV 206500 

Mokytojų tarybos posėdžiai 

 

Mokinių ugdymo rezultatų ir pažangos, 

gimnazijos veiklos analizė-aptarimas, skaičius 

10 A. Žikevičius  

V. Bartkuvienė 

R. Šlivinskienė 

 I -IV - 

Planų rengimas Parengti ugdymo ir veiklos planai, skaičius 2 Gimnazijos 

administracija, 

savivaldos 

institucijos 

III-IV - 

Metodinės tarybos posėdžiai  Pamokos proceso tobulinimas,  bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, skaičius 

4 Metodikos taryba I- IV - 
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Priedas Nr. 1 

VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

PRIEMONIŲ PLANAS 

2017 M. 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Skirti 

asignavimai 

(Eur) Pavadinimas Reikšmė 

Žinių visuomenės programa 

  

 1.1.1 

  

  

Užtikrinti 

ugdymo(si) 

pasiekimų 

kokybę, pažangos 

siekį 

Mokytojų 

tarybos veikla 

 

 I pusmečio mokinių rezultatų 

aptarimas 

I–II klasių mokinių pažangumas 90%, 

III–IV kl. Mokinių pažangumas 95% 

A. Žikevičius  

V. Bartkuvienė 

R. Šlivinskienė 

 I    

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę, 

programos baigimas, papildomų darbų 

skyrimas. 

Vidaus įsivertinimas. 

Ugdymo plano projektas 

I klasės mokiniai perkelti į II klasę 100% 

II klasę baigė 100% 

Į IV klasę perkelta 100% 

IV klasę baigė 99% 

 Klasių 

auklėtojos 

A. Žikevičius 

V.Bartkuvienė 

R. Šlivinskienė 

 II  

  

Mokslo metų veiklos analizė ir 

vertinimas. 

Pritarimas ugdymo planui 

Naujų mokinių adaptacija 

 2016-2017 m.m. veiklos uždaviniai 

įvykdyti 90% 

Ugdymo planas tenkina mokinių 

poreikius 100% 

90% mokinių padarė pažangą 

 A. Žikevičius, 

R. Šlivinskienė 

R. Bandžiulienė 

 III 

  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programa. 

Veiklos planas 2018 m. 

 Atestuota:  

 viena mokytoja – vyr.mokytojos KK, 

viena mokytoja – mokytojos 

metodininkės KK, 

viena mokytoja – mokytojos ekspertės 

KK, 

 R. Šlivinskienė 

 

A.Žikevičius 

 IV 

  

Ugdymas 

kitose 

edukacinėse 

erdvėse 

Išvykos į spektaklius: 

Spektaklis Kauno dramos teatre 

Spektaklis Vilniaus dramos teatre 

50 proc.  2–4 klasių mokinių  stebės 

spektaklius, pastatytus pagal kūrinius, 

kurie įtraukti į  lietuvių klb. programą. 

R.Laukaitienė 

 

I, II, IV 2100 

Mokytojų 

dalykinių 

kompetencijų 

kvalifikacijos 

Seminarai, konferencijos kursai: 

 Bendri gimnazijos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai: 

- Gabių mokinių ugdymas; 

- Kuriama gabių mokinių ugdymo 

sistema. 

- 90% mokinių daro individualią 

pažangą. 

Metodikos 

taryba 

R.Šlivinskienė 

A.Žikevičius 

I 

 

 

5600 

II 
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kėlimas ir 

tobulinimas 

- Vertinimas ir individuali mokinio 

pažanga; 

- Pamoka, orientuota į mokinio 

veiklą; 

- IT panaudojimas pamokoje; 

- Individualūs dalykiniai seminarai 

- 85% pamokų tenkina mokinių 

ugdymosi poreikius (yra orientuotos į 

mokinių veiklą). 

1 klasė turi planšetinius kompiuterius. 

50 % mokinių Interaktyvias lentas 

naudoja ugdymuisi pamokoje. 

30% mokytojų patobulino dalykines 

kompetencijas. 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Dalykinės 

olimpiados, 

konkursai 

Mokiniai dalyvauja II-etapo 

olimpiadose, konkursuose. 

Mokiniai dalyvauja III-etapo 

olimpiadose, konkursuose. 

19 olimpiadų, konkursų. 

 

10 olimpiadų, konkursų 

Direktorius, 

metodikos 

grupių 

pirmininkai 

I, II, IV  

Bandomieji 

egzaminai 

Lietuvių kalbos ir literatūros b. egz. 

Anglų kalbos b. egz. 

Matematikos b. egz. 

Biologijos b. egz. 

Chemijos b. egz. 

Fizikos b. egz. 

Brandos egzaminų rezultatai 2% geresni 

nei bendras Lietuvos vidurkis 

Direktoriaus 

pavaduotojos 

ugdymui, 

Metodikos 

grupių 

pirmininkai 

I, II  

Metodinės 

tarybos veikla 

Pamokos proceso tobulinimas – 

mokėjimo mokytis ugdymas. 

Planavimo procedūrų tobulinimas. 

Bendrųjų kompetencijų ugdymo 

metodikos integravimas į dalykų 

mokymą. 

100% mokinių turi visų dalykų 

kompetencijų aplankus. 

75% mokinių teigiamai vertina 

kompetencijų aplankų naudojimą 

mokymuisi. 

Mokėjimas mokytis vertinamas  2,9 

Metodikos 

taryba 

I, II, III, IV 

 

Mokinių mokslinė konferencija 15% mokinių parengia mokslinius 

pranešimus, 75%  mokinių dalyvauja 

mokslinėje konferencijoje 

Metodikos 

taryba 

I 

 

Aprūpinimas 

vadovėliais ir 

mokymo 

priemonėmis 

 

Vadovėlių ir mokymo priemonių 

analizė, įsigijimo planavimas. 

Rinkos tyrimas, užsakymai ir 

įsigijimas. 

Mokiniai ir mokytojai aprūpinti 

reikalingomis mokymo priemonėmis ir 

vadovėliais. 

Metodinių 

būrelių 

pirmininkai, 

bibliotekininkės 

I , II-IV 14300 Eur 

Ugdymo proceso 

planavimas ir 

įgyvendinimas 

Ugdymo plano 

rengimas 

ŠMM BUP 2017-2019 m. 

supažindinimas ir analizė 

„Aušros“ gimnazijos UP projektas V.Bartkuvienė , 

UP rengimo 

darbo grupė 

II 

 

„Aušros“ gimnazijos UP projekto 

redagavimas 

Parengtas „Aušros“ gimnazijos UP 

dvejiems metams 

V.Bartkuvienė , 

UP rengimo 

darbo grupė  

III 

 

 Ugdymo proceso Vidaus Veiklos planavimas, veiklų Atliktas giluminis įsivertinimas Vidaus veiklos I  
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ir veiklos analizė įsivertinimo 

veikla 

pasiskirstymas,  įsivertinimo 

grupė MOKYMASIS.  
Mokėjimas mokytis Dalykų ryšiai iš 

integracija. Mokymosi motyvacija 

TĖVAI. Tėvų pagalba mokantis 

Tėvų švietimo politika 

APLINKA. Gimnazijos kultūra 

(tradicijos, atvirumas, svetingumas, 

įvaizdis...) 

Plačiojo įsivertinimo rezultatai: 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 2,5 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija 2,7 

2.4.2. Mokėjimas mokytis  2,7 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 2,8 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 2,8 

I,II,IV  

Platusis vidaus įsivertinimas Įsivertinimo procese dalyvavo 98% 

respondentų. Įsivertinimo rezultatas 

tenkina 75% gimnazijos bendruomenės 

narių. 

III  

 

Savivaldos 

institucijų 

veiksminga ir 

rezultatyvi veikla 

Tėvų komiteto 

veikla 

Susirinkimas: 

 TK  2016 –2017 m. veiklos analizė, 
veiklos plano rengimas. 

Parengtas TK veiklos planas 2017- 2018 

m.  

R. Laukaitienė 

Tėvų komiteto 

pirmininkas 

I  

Paskaita-seminaras:  Psichologo 

paskaita-seminaras tėvams “ Ugdymo 

įstaigos ir šeimos bendradarbiavimo 

svarba“ 

Dalyvauja 70  proc. tėvų. 

Tėvai skatinami bendrauti ir  

bendradarbiauti. 

Skatinama tėvų savišvieta. 

R. Laukaitienė  

R. Šlivinskienė 

II   

Diskusija 

 „Apskritojo stalo“ diskusija“ Tėvų 

pagalba mokantis“ 

Dalyvauja 100 proc.  tėvų komiteto 

narių, mokinių parlamento  narių,  50 

proc. mokytojų atstovų. 

 

R. Laukaitienė 

R. Šlivinskienė 

V. Bartkuvienė 

III  

Renginys, labdaros akcijos: 

“Pyrago diena“ 

Velykinė gerumo akcija 

Kalėdinė gerumo ir atjautos akcija 

Adventinis vakaras „Gerumas mus 

vienija“ 

„Kalėdinis sportinis Šou“ 

Tėvai aktyviai  dalyvauja  veiklose  kartu 

su mokiniais. 

Tėvų komanda dalyvauja Kalėdiniame 

sportiniame Šou. 

 Puoselėjamos vertybės, bendrystė.  

Tėvų įsitraukimas į veiklas gerina 

mokinių psichinę sveikatą, socialinius 

gebėjimus.  

R. Laukaitienė  IV  

Apklausa: IQES ONLINES apklausa Išsiaiškinama  tėvų nuomonė apie  

gimnazijos pažangą. 

R.Laukaitienė  IV  

 

Mokinių 

parlamento 

veikla 

 

2017-–2018  m. veiklos plano 

rengimas. 

 

Dalyvavimas  UP darbo  grupėje. 

 

Parengtas veiklos planas 2017- 2018  m. 

 

 

 

 

Mokinių 

parlamento 

pirmininkė 

J.Buragaitė 

R.Laukaitienė  

I 
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Dalyvavimas Gimnazijos tarybos  

posėdžiuose. 

 Mokslo 

komitetas 

 

Gimnazijos 

tarybos veikla 

Posėdis 

Veiklos planavimas. Pritarimas 

Gimnazijos veiklos planui. 

Veiklos planas įgyvendintas 95 % V.Balandienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui Rasa 

Šlivinskienė 

I  

Finansinė ataskaita. 

Vidaus įsivertinimas. 

Pritarimas vadovėlių ir priemonių 

užsakymui. 

Gimnazijos lėšos panaudotos tikslingai 

100% 

Lėšos, skirtos vadovėliams ir ugdymo 

priemonėms, panaudotos 100% 

II, III  

Pritarimas UP. 

 

Pritarimas veiklos ataskaitai 2016–

2017 m. m. 

Gimnazijos veiklą 85% bendruomenės 

vertina gerai. 

III, IV  

   

  

  Ugdymo si 

aplinkos ir 

gimnazijos 

įvaizdžio 

formavimo 

tobulinimas 

  

  

  Vaiko 

gerovės 

komisijos 

posėdžiai 

 

 Mokinių adaptacija. 

 Mokinių elgesio problemų analizė 

(patyčių, smurto, žalingų įpročių 

atvejai); 

Individualių atvejų svarstymas; 

Lankomumo ir mokymosi sunkumų 

analizė ir pagalbos mokiniui teikimo 

skyrimas. 

Prevencinės veiklos poveikis saugios 

aplinkos formavimui.  

 

 90% naujų mokinių jaučiasi saugūs ir 

patenkinti gimnazijos aplinka. 

85% mokinių neturi priklausomybių 

(žalingų įpročių) 

 Vienam mokiniui per pusmetį tenka ne 

daugiau kaip 30 praleistų pamokų. 

Mokinių pažangumas 96%. 

 80% mokinių nepatiria patyčių, jaučiasi 

saugūs. 

 VGK nariai 

R.Šlivinskienė 

  

  

 I - IV  

 

  

  

  

 

Pilietinis, 

kultūrinis, 

sveikatingumo  

ugdymas 

 

Tradiciniai renginiai: 

Adventinis vakaras 

 

 

 

Kalėdinis sportinis šou 

 

 

„Protų korida“, skirta 

Dalyvaus neformalaus ugdymo būrelius 

lankantys mokiniai, jų tėvai, mokytojai. 

Supažindindami su tradicijomis ir 

papročiais, ugdysime tautiškumą ir 

patriotiškumą.    

Vienysime bendruomenę, skatindami 

prisijungti prie bendrų veiklų. Tėvų 

dalyvavimas renginiuose  turės įtakos 

mokinių motyvacijai dalyvauti 

popamokinėje veikloje.  

Dalyvaus tėvai, mokytojai ir mokiniai. 

Skatinsime patriotiškumą, pilietiškumą, 

norą pažinti savo krašto kultūrą ir 

R.Laukaitienė 

D.Voitiuk 

Mokinių 

parlamentas 

Tėvų komitetas 

IV 

 

 

IV 

 

 

 

I 
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Nepriklausomybės dienai 

Respublikinis šokio festivalis “ 

Pavasarinė šokio pynė“ 

 

Padėkos vakaras 

 

 

Bendruomenės diena 

istoriją.  

Dalyvaus 300 mokinių iš visos Lietuvos. 

Bus ugdomas  tautiškumas,  puoselėjama 

bendravimo  kultūra per liaudies šokius 

ir tradicijas.  

Dalyvaus rajoninių, respublikinių  

olimpiadų, konkursų ir festivalių dalyviai 

bei laimėtojai.  

Neformalaus ugdymą lankantys mokiniai 

surengs koncertą. 

Dalyvaus  80 proc.  gimnazijos 

bendruomenės narių.    

 

I 

 

 

II 

 

 

  Sporto varžybos : 

„Sveikuoliai – 2017“ 

Futbolo turnyras „Aušra – 2017“ 

Tinklinio turnyras 

Kalėdinis krepšinio turnyras 

 

Bus skatinamas aktyvus, sveikas 

gyvenimo būdas, aktyvus laisvalaikio 

leidimas. 

Turnyruose dalyvaus  60 proc. 

gimnazistų.   

 

R. Laukaitienė 

D.Voitiuk 

Mokinių 

parlamentas 

III -IV  

 

 

Akcijos: 

 Pilietinė akcija „Inkilų alėja“ 

 Velykinė ir kalėdinė   gerumo akcijos 

 „Darom“ akcija 

 Donorystės akcija 

Tolerancijos dienai pilietinė akcija 

 Dalyvaus 100  proc. gimnazistų, 

dalindami džiaugsmą, aukodami, 

pildydami svajones, pagelbėdami 

skurstantiems senoliams.  

Skatins kitus saugoti  ir mylėti gamtą.   

Prisidės prie gyvybės išsaugojimo, rodys 

pavyzdį bendraamžiams, kaip galima 

pagelbėti kitiems. 

Skleis  informaciją apie toleranciją 

miesto bendruomenei. 

 R.Laukaitienė 

D.Voitiuk 

Mokinių 

parlamentas 

Tėvų komitetas 

 I 

II 

II  

IV 

IV  

  

Išvykos į muziejus, parodas: 

Istorijos pamoka IX forte,  katedros 

požemiuose, senojoje prezidentūroje 

Kaune. 

Biologijos pamoka T. Ivanausko  

botanikos muziejuje. 

Chemijos pamoka farmacijos muziejuje 

Kaune.  

50 proc. 1-–2 klasių  mokinių  dalyvaus  

istorijos, biologijos, chemijos, lietuvių 

klb. pamokose   kitoje edukacinėje 

erdvėje.  

R.Laukaitienė 

 

I, II, IV  960 Eur 
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Pamoka- paskaita  Vilniaus knygų 

mugėje.  


