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2020–2021 MOKSLO METŲ KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS 

VEIKLOS PLANAS 

 

 

Filosofija:  „Nuo mokymo – į mokymąsi“. 

Vizija: Darni, pokyčiams ir iššūkiams atvira, tradicijas puoselėjanti bendruomenės mokykla.  

Misija: Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, pagarbioje– 

saugioje aplinkoje, atsižvelgiant į individualius poreikius ir skatinti mokymosi visą gyvenimą 

kompetenciją. 

Vertybės: 

Bendruomeniškumas – tapatumas su vietos bendruomene, pasididžiavimas vieta, kur gyvenu ir mokausi. 

Atsakomybė ir bendradarbiavimas – atsižvelgiama į kiekvieno bendruomenės nario poreikius, 

skirtingumą. 

Pozityvus profesionalumas – skatinamas asmeninis kiekvieno bendruomenės nario meistriškumas. 

 

                                                              I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

          1. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos (toliau gimnazija) veiklos planu 2020 metams 

(toliau– planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, yra 

nustatomi metiniai gimnazijos tikslai bei uždaviniai, apibrėžiami prioritetai ir priemonės uždaviniams 

vykdyti. 

          2. Įgyvendinant veiklos planą siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ugdymo(si) poreikius, laiduoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtus išteklius. 

          3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus 2020 metų veiklos prioritetus, gimnazijos 2020–2021 mokslo metų ugdymo planą, patvirtintą 

gimnazijos direktoriaus  2020 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-70, gimnazijos veiklos kokybės 

įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas. 

         4. Planą įgyvendins gimnazijos administracija, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, 

nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

II SKYRIUS 

2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

  

          5. Gimnazija teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą, veiksmingai taikydami IKT pamokose ir stebėdama individualią mokinių pažangą. 

Gimnazijos pedagogai kvalifikuoti, informuoti apie švietimo sistemos pokyčius bei plėtros prioritetus, 

darbe taikantys aktyvius ugdymo metodus, vedantys netradicines pamokas įvairiose erdvėse.  

          6. Mokytojai. Gimnazijoje dirbo 6 pagalbos specialistai, 40 pedagogų. Pagal kvalifikaciją: 2 

mokytojai ekspertai, 11 mokytojų metodininkų, 21 vyr. mokytojų, 6 mokytojai.  

         7. Moksleiviai. Moksleivių skaičius gimnazijoje mažėja, bet padaugėjo mokinių ir vaikų ugdomų 

skyriuose. 



2015–2016 m. m. – 297 mokiniai (su skyriais 342), 2016–2017 m. m. gimnazijoje mokėsi 281 mokinys 

(su skyriais 346), 2017-2018 m. m. gimnazijoje mokėsi 282 mokiniai (su skyriais 365 mokiniai), 2018-

2019 m. m. mokėsi 264 mokiniai, 353 mokiniai su skyriais, 2019-2020 m. m. – 265 mokiniai (su skyriais 

360), 36 specialiųjų poreikių mokiniai. 

         8. Nuotolinis. Nuo kovo mėnesio, dėl šalyje susidariusios situacijos ugdymo procesas gimnazijos 

1-IV klasėms buvo vykdomas nuotoliniu būtu. Ugdymas buvo organizuojamas naudojant elektroninę 

programą „ZOOM“, www.eduka.lt, www.ema.lt, www.egzaminatorius ir kitas elektronines-mokomąsias 

priemones. Gimnazijos mokytojai, mokiniai buvo aprūpinti planšetiniais, nešiojamaisiais kompiuteriais, 

prieiga prie interneto. Dalykų pamokos, technologijų MBE, lietuvių kalbos ir literatūros VBE įskaita vyko 

nuotoliniu būdu. Kiekvieną savaitės penktadienį vyko virtualūs gimnazijos mokytojų susirinkimai aptarti 

praėjusią mokslų savaitę. Nuotoliniu būdu buvo vykdomi ir rajono mokytojų pasitarimai, metodiniai bei 

tėvelių susirinkimai. Naudojant elektronines-mokomąsias priemones įvyko respublikinės konferencijos, 

regioninis 2 klasių „ABC Day“ konkursas - šventė anglų kalba, mokytojai skaitė pranešimus ir t.t. 

         9. Pasiekimai. 2019–2020 m. m. NMPP 2, 4, 6 klasių, PUPP pasiekimai dėl karantino vykdomi 

nebuvo. Padaugėjo mokinių besimokančių aukštesniuoju lygmeniu: 1–4 klasėse 2018–2019 m. m. 18 

mokinių, 2019–2020 m. m. 21 mokinys, 5–12 klasėse 2018–2019 m. m. 17  mokinių,  2019–2020 m. m. 

23 mokiniai. Atlikus 2018 m. ir 2020 m. gimnazijos IV klasių lyginamąją brandos egzaminų pažangos 

pokyčių analizę pastebėta, kad 2020 m. mokinių brandos egzaminų rezultatai pagerėjo iš lietuvių kalbos 

ir literatūros – nuo 36,13 iki 38,36, matematikos - nuo 15 iki 28,6, anglų k. – nuo 53,04 iki 53,9, istorijos 

– nuo 40,47 iki 43,7, biologijos – nuo  41,9 iki 52,8, sumažėjo fizikos – nuo 42,43 iki 34, rusų k. – nuo 

46 iki 32. Mažėja mokinių besirenkančių laikyti chemijos, fizikos, informacinių technologijų egzaminus. 

9 gimnazijos mokinių neišlaikė matematikos valstybinio egzamino. Siekiant gerinti matematikos ugdymo 

kokybę I, II kl., III kl., IV kl. yra skiriama viena papildoma matematikos ilgalaikė konsultacija kiekvienai 

klasei, diferencijuojant pagal mokinių gebėjimus. 

2020 m. iš gimnazijos IV klasių mokinių 11 tęsia mokslus aukštosiose mokyklose, 1– pasirinko 

savanorišką tarnybą krašto apsaugoje, 5 – pradėjo darbines veiklas. 

         10. Lankomumas. 2019–2020 m. m. pagerėjo 1-IV klasių gimnazijos lankomumas: 2019–2020 m. 

m. Iš viso praleista 11535 pamokos, nepateisintos 360 pamokų; 2018–2019 m. m. Iš viso praleista 20650 

pamokos, nepateisintos 932 pamokos.  

         11. SEU. Siekdama kiekvieno mokinio pažangos ir socialinės emocinės brandos, gimnazija 

įgyvendina  socialinio emocinio ugdymo (SEU) programas: „Zipio draugai“, „Laikas kartu“ 

priešmokyklinėse grupėse, pradinėse klasėse, „Paauglystės kryžkelė“ 5–8 klasėse ir „Raktai į sėkmę“ I–

IV klasėse. Nuoseklūs SEU užsiėmimai 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasėse vykdomi klasės valandėlių 

metu ir integruojami į dalykų pamokas bei gimnazijos gyvenimą. 

         12. Individualiai kiekvieno mokinio pažangai pamatuoti vedami vaiko individualios pažangos 

(VIP) lapai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus klasės vadovas informuoja dalyko mokytoją, 

gimnazijos švietimo pagalbos specialistus, soc. pedagogą, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu 

tariamasi, kaip bus organizuojama veiksminga mokymosi pagalba, numatomi tolimesnės veiklos 

žingsniai. 2019–2020 m. m.  lyginant su 2018–2019 m. m. mokinių pažangumas pagerėjo. 5 kl. –  4 

mokiniai, 6 kl. – 3 mokiniai, ( buvo 2 mokiniai), 7 kl. – 10 mokinių, (buvo 9 mokiniai), 8 kl. –  6 mokiniai, 

(buvo 7 mokiniai), I g kl. – 7mokiniai, (buvo 3 mokiniai), II a g kl. – 13 mokinių, (buvo 3 mokiniai), II b 

g kl. – 10 mokinių, (buvo 5 mokiniai), III g kl. – 8 mokiniai, (buvo 2 mokiniai), IV g kl. – 6 mokiniai, 

(buvo 3 mokiniai), kurie padarė pažangą iš 3 ir daugiau dalykų. Iš viso 2019–2020 m. m. 5–8 kl. ir  I–IV 

g kl. 67 mokiniai (buvo 36 mokiniai). 

Gimnazija sudaro sąlygas mokiniams ugdytis bendrąsias kompetencijas, aktyviai veikti, tyrinėti, 

bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose,  fizinėse bei virtualiose aplinkose.  Dalis formaliojo  ir 

neformaliojo švietimo veiklų organizuojama už mokyklos ribų (gamtoje, muziejuose, įvairiose įstaigose 

ir pan.). 



13. Gimnazija yra akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija. Savanoriškos tarnybos 

metu jaunuoliai įtraukiami į prasmingą jaunesnių kolegų mokymosi sunkumų įveikimo  

procesą, teikia pagalbą gimnazijos bendruomenei kasdieninėse ir šventinėse veiklose, prisideda prie 

gimnazijos viešosios komunikacijos plėtojimo, sveikos gyvensenos bendruomenėje įgūdžių 

formavimo. 

14. Laimėjimai. 2019-2020 m.m. 174 mokiniai dalyvavo rajoniniuose, respublikiniuose, 

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose bei 27-niose skirtingose sportinėse varžybose. Sportinėse 

rajoninėse varžybose laimėta: 2 pirmos, 4 antros bei 4 trečios vienos. Tarpzoninėse kaimo vietovių 

mokyklų svarsčio kilnojimo varžybose iškovota III vieta.  

Respublikiniame mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink mus“. 

Projektai pristatyti vertinimo komisijai, dėl karantino rezultatų skelbimas nukeltas į 2021 m. pavasarį. 3 

ESJM (jaunųjų mokslininkų) konkurso dalyviai pateko į antrą turą (chemija). 1 mokinė dalyvavo ir tapo 

laureate biologijos respublikiniame konkurse „Mano žvilgsnis į mus supantį pasaulį“. Respublikiniame 

šokių konkurse „Šokantys batai“ iškovotos pirma ir trečia vietos, respublikiniame šokių festivalyje-

konkurse „Baltic Amber Palanga 2020“ – III vieta. 1–4 kl. mokiniai gausiai dalyvavo įvairių dalykų 

edukaciniame konkurse „Olympis 2020“ pavasario sesijoje. Laimėti 3 medaliai, 17 I laipsnio, 8 II laipsnio 

ir 1 III laipsnio diplomai bei 4 padėkos.  Dalyvauta tarptautiniame matematikų konkurse „Kengūra“ ir 

anglų k. konkurse „Kings“.  

15. Neformalus ugdymas. Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, mokytojų pasiūlytas programas, 

gimnazijos tradicijas, įturimas mokinio krepšelio lėšas iš 33 galimų valandų neformaliajam švietimui 

išnaudota 100 proc.valandų, skirtų mokinių meninei, tiriamajai, sportinei veiklai.  

Neformaliųjų būrelių ir sporto laimėjimai: 

1. Šokių studija „Vija“ respublikiniame festivalyje- konkurse „ Baltic amber Palanga 2020“ 2020-

02- 08  Padėka, III vietos, medaliai. 

2. Šokių studija „Vija“ dalyvavo  respublikiniame mažųjų šokėjų festivalyje- konkurse „Mažas 

žmogutis“  2020-01  Padėka. 

3. Šokių studija “Vija“ dalyvavo respublikiniame šokių konkurse „Šokantys batai“ 2020-03-06 

Padėka. I,  III vieta , taurė, medaliai.  

4. Klaipėdos r. kaimo mokyklų kvadrato varžybos (mergaičių ir berniukų komandos, užimtos IV-

tos vietos) 2020 – 11 – 12, 13 dienomis. 

5. Klaipėdos r. kaimo mokyklų krepšinio 3x3 varžybos (vaikinai II vieta) 2020 – 12 – 03. 

6. Klaipėdos r. kaimo mokyklų tinklinio varžybos (merginos II v., vaikinai III v.) 2020 – 01 – 08. 

7. Rankų lenkimo turnyras “Laisvės gynėjų dienai” paminėti (Elizabeta Rubavičiūtė I – II vietos, 

Inga Rimkutė II vieta, Dovilė Auškalnytė III vieta) 2020 – 01 -11. 

8. Klaipėdos r. kaimo mokyklų svarsčio kėlimo varžybos (mišri komanda – I vieta) 2020–01–16. 

9. Tarpzoninės svarsčio kilnojimo varžybos, mišri komanda – III vieta, 2020–01–24 (Mažeikių r.). 

10. Klaipėdos r. kaimo mokyklų stalo teniso varžybos (merginos III v., vaikinai IVv.) 2020–01–29. 

11. Klaipėdos r. kaimo mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos (mišri komanda III v.) 2020–02–

13. 

12.  Respublikiniame tautodailės konkurse "Sidabro vainikėlis" – II vieta. 

16. Tradiciniais bendri renginiai gimnazijoje: „Pyragų diena“, „Kalėdinė skrybėlė“, vasario 16-

osios paminėjimas, Užgavėnių šventė gimnazijos ikimokykliniame skyriuje, Kaziuko mugė, kovo 11-

osios paminėjimui skirtas šokis, Kalėdinis koncertas Veiviržėnų kultūros centre. 

17. Sėkmingai tęsiamas projektas „Darni mokykla“. 

2019–2020 m. m. Gimnazijos veiklos plano tikslas – mokymo ir mokymosi gerinimas bei saugios, 

kultūringos ir modernios mokyklos kūrimas. Šiems tikslams pasiekti Veiklos plane numatyti uždaviniai 

ir priemonės išanalizuoti pagal rodiklius ir padarytos išvados:  



1. Gimnazija dalyvavo projektuose „Tęsk“, „Lyderių laikas 3“, „Atvirkščia pamoka“, „Darni 

mokykla“ bei įgyvendina sveikatos stiprinimo programą, įsitraukė į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, tapo ECO 

mokykla. Gimnazija naudojasi Kultūros paso pateiktomis veiklomis, edukacijomis. 

2. Vyko edukacinių erdvių kūrimo projektai: parodų siena, prezidentūros kabinetas, vaismedžių 

sodinimas gimnazijos skyriuose,  mokinių laisvalaikio zonos įrengimas, pradinių klasių erdvių įrengimas.  

3. Įrengtos naujos edukacinės erdvės gimnazijos muziejuje, treniruoklių salėje, padaugėjo 

edukacinių žaidimų koridoriuose, laisvalaikio zonoje. 

4. Pradėtas įgyvendinti gimnazijos laboratorijos projektas. 

5. Veiksmingas IKT taikymas pamokose.  

6. Įgyvendinant „Darnios mokyklos“ projektą gimnazijos erdvėse įrengti rūšiavimo konteineriai.  

7. Gerėja mokinių individuali pažanga ir pasiekimai. 

8. Aktyviai vykdomos projektinės veiklos ir pamokos netradicinėse erdvėse. 

9. Pagal SEU tyrimo rezultatus pradinėse klasėse pagerėjo tarpusavio santykiai, mokiniai didesnį 

dėmesį skyrė mokymuisi, vyresnėse klasėse mokiniai atsakingiau priima sprendimus, laikosi gimnazijos 

taisyklių, jaučiasi saugūs.  

10. Pagal SEU tyrimo rezultatus vyresnėse klasėse reikėtų gerinti mokinių tarpusavio santykius.  

  

Nuo 2020 m. rugsėjo startuos projektas „Kokybės krepšelis“ (plačiau 

https://www.veivirzenugimnazija.lt/gimnazijoje-startuoja-projektas-kokybes-krepselis/)  

 

III SKYRIUS 

2020–2021 METINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo kokybę ir individualius gebėjimus. 

Uždaviniai: 

1. Duomenimis grįstas, sistemingas ugdymo turinio diferencijavimas; 

2. Lankomumo ir pažangumo rezultatų gerinimas; 

3. VIP stebėjimas ir tobulinimas; 

4. SEU programų įgyvendinimas; 

5. Mokytojų pedagoginių, psichologinių ir bendradarbiavimo kompetencijų tobulinimas. 

 

2 tikslas. Inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės,  socialinės ir kultūrinės aplinkos kūrimas. 

Uždaviniai:  

1. Vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimas; 

2. IT ir kitų mokymosi priemonių atnaujinimas; 

3. Savanoriškos-socialinės mokinių veiklos skatinimas; 

4. Bendrystės skatinimas su naujai prijungtais gimnazijos skyriais. 

 

 

 

1 tikslas. Gerinti mokinių ugdymo kokybę ir individualius gebėjimus. 

Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi 

1.1 Darbo su 

gabiaisiais mokiniais 

sistemos kūrimas 

10% pagerės 

mokymosi rezultatai.  

Sistema 

bus 

Metodinė 

taryba   

https://www.veivirzenugimnazija.lt/gimnazijoje-startuoja-projektas-kokybes-krepselis/


Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi 

 

1.1 Duomenimis 

grįstas, 

sistemingas 

ugdymo turinio 

diferencijavimas; 

50 % gabių mokinių 

dalyvaus įvairiose 

olimpiadose, 

konkursuose, sporto 

varžybose.  

parengta 

iki 2021 m. 

1.2 Diferencijuotų 

užduočių parengimas 

ir aiškių vertinimo 

kriterijų numatymas 

80 % mokytojų parengs 

diferencijuotas 

užduotis ir numatys 

aiškius vertinimo 

kriterijus,  50% 

mokinių turės galimybę 

pasirinkti užduotis 

pagal savo gebėjimus. 

Iki 2022 

m. 

Metodinė 

taryba   

1.2 Lankomumo 

ir pažangumo 

rezultatų 

gerinimas 

 

2.1 Tėvų atsakingumo 

dėl mokinių 

lankomumo ugdymas  

50 % tėvų įsitrauks į 

gimnazijos veiklas 

Iki 2022 

m. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

(mokiniai, 

tėvai, 

pedagogai) 

2.2 Sistemingas 

konsultacijų skyrimas 

ir lankymas 

Mokinių pažangumo 

rezultatai pagerės 10 % 

Per 2020-

2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

2.3 Tobulinti mokinių 

lankomumo skatinimo 

sistemą 

Mokinių praleistų 

pamokų kiekis sumažės 

10 % 

Per 2020-

2022 m. 

Gimnazijos 

administracija 

1.3 VIP 

stebėjimas ir 

tobulinimas 

 

3.1 Klasių vadovų VIP 

stebėjimas ir analizė   

80 % mokinių su klasės 

vadovais aptaria savo 

mokymosi rezultatus 

4 kartus 

per mokslo 

metus 

(kasmet) 

Klasių 

vadovai  

3.2 Mokytojų 

dalykininkų VIP 

tobulinimas 

80 % mokytojų stebės 

VIP  

2 kartus 

per mokslo 

metus 

(kasmet) 

Mokytojai 

dalykininkai  

4.SEU programų 

įgyvendinimas 

 

4.1 Visi gimnazijos 

mokytojai bus 

pasirengę įgyvendinti 

SEU programą 

80%  mokytojų 

įgyvendins SEU 

programą 

Nuolat  Gimnazijos 

bendruomenė 



Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi 

1.2 SEU 

programos 

įgyvendinimui 

skiriama 1 savaitinė 

valanda 

 

100 % mokinių 

tobulins savo SEU 

įgūdžius 

Nuolat Gimnazijos 

bendruomenė 

4.3 Atnaujinti SEU 

mokomąją medžiagą 

Visos klasės 100 % bus 

aprūpintos mokomąja 

medžiaga  

Kasmet Gimnazijos 

administracija 

5.Mokytojų 

pedagoginių, 

psichologinių ir 

bendradarbiavim

o kompetencijų 

tobulinimas 

5.1 Projekto 

„Atvirkščia pamoka“ 

veiklų tęstinumas 

Atvirkščios pamokos 

metodo pritaikymas 

gimnazijos 5-6 klasėse 

10 % pamokų.  

Kasmet Projekto 

„Atvirkščia 

pamoka“ 

komanda 

5.2 Projekto „Lyderių 

laikas 3“ veiklų 

tęstinumas 

6 gimnazijos mokytojai 

dalyvaus LL3 veiklose; 

20 % pamokų bus 

taikomi šiuolaikinės 

pamokos metodai 

Kasmet Projekto 

„Lyderių 

laikas 3“ 

komanda 

5.3 Dalyvavimas 

respublikiniuose ir  

tarptautiniuose 

projektuose 

 

Tęsime ir naujai 

dalyvausime bent 5 

respublikiniuose ir 

2 tarptautiniuose 

projektuose. 

Nuolat Gimnazijos 

bendruomenė 

 

2 tikslas. Inovatyvios mokymuisi pritaikytos fizinės,  socialinės ir kultūrinės aplinkos kūrimas. 

 

2.1 Vidaus ir 

lauko edukacinių 

erdvių kūrimas 

2.1.1  Lauko klasės 

įkūrimas 

10 proc. pamokų vyks 

lauko klasėje 

Kasmet  Gimnazijos 

bendruomenė 

2.1.2 Žaidimų ir sporto 

erdvių plėtojimas 

 100 % mokinių 

sudarytos galimybės 

naudotis erdvėmis 

Nuolat Gimnazijos 

bendruomenė 

2.1.3 Žaidimų aikštelių 

įrengimas gimnazijos 

skyriuose 

Įrengta 1 žaidimų 

aikštelė, 2 patobulintos 

Iki 2021 

metų 

Gimnazijos 

bendruomenė 



Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi 

2.2 IT ir kitų 

mokymosi 

priemonių 

atnaujinimas 

 

2.2.1 Interaktyvių 

ugdymo priemonių 

įsigijimas 

Bus įsigytos 2 

interaktyvios 

priemonės 

Po 1 per 2 

metus 

Gimnazijos 

administracija 

2.2.2 gamtamokslinės 

laboratorijos įsteigimas 

Bus įrengtos patalpos 

laboratorijai 

Iki 2021 

metų 

 Gimnazijos 

administracija 

2.3 Savanoriškos- 

socialinės 

mokinių veiklos 

skatinimas 

 

2.3.1 Gimnazija taps 

savanorius priimančia 

organizacija  

2 mokiniai atliks 

savanorišką veiklą 

mokykloje 

2 kartus per 

metus 

(kiekvienais 

metais) 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2.3.2 Socialinių veiklų 

organizavimas   

2 kartus per metus 

organizuojamos 

paramos akcijos 

2 kartus per 

metus 

(kiekvienais 

metais) 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2.4 Bendrystės 

skatinimas su 

naujai prijungtais 

gimnazijos 

skyriais 

 

2.4.1 Renginiai ir 

veiklos skatinančios 

bendrystę tarp 

gimnazijos skyrių 

5 kartus per metus 

organizuojamos 

bendros veiklos 

5 kartus 

(kiekvienais 

metais) 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2.4.2 Mokytojų mainų 

programa tarp 

Veiviržėnų, Judrėnų, 

Pėžaičių ir Pašlūžmio 

pradinio ugdymo ir 

ikimokyklinio ugdymo 

skyrių mokytojų 

Kiekvienas mokytojas 

bent 2 dienas per metus 

dalyvaus mokytojų 

mainų programoje 

2 kartus per 

metus 

(kiekvienais 

metais) 

Gimnazijos 

bendruomenė 

 

                                                                         IV SKYRIUS 

POSĖDŽIAI 

2020–2021 M. M. 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

  1. 1. 2020–2021 m. m. prioritetai, uždaviniai, priemonės. 

2. Mokytojų darbo krūvio, darbo užmokesčio 

aptarimas.   

2020-08-30 L. Navickienė, 

J. Rudienė,  

K. Pugačiauskas 

 



3. Ugdymo proceso planavimas: tvarkaraščiai, 

grafikai, ugdymo plano bei veiklos plano pristatymas, 

neformaliojo švietimo programų pristatymas. 

4. Projekto „Kokybės krepšelis“ pristatymas. 

  2. 1. Mokinių adaptacijos gimnazijoje pristatymas.  

2. Gimnazijos veiklos įsivertinimas. (pagal Kokybės 

krepšelio planą) 

3. Signaliniai pažangumo ir lankomumo rezultatai. 

4. Bandomųjų brandos egzaminų, užsienio kalbų lygių 

nustatymo rezultatai. 

2020-12-02 J. Rudienė,  

K. Pugačiauskas 

L. Navickienė 

A. Vanagienė 

Psichologės  

L. Rėbždienė 

 3. 1. I pusmečio pasiekimai ir lankomumas. VIP (vaiko 

individuali pažanga) analizė.  

2. Projektas „Kokybės krepšelis“ 2020 m. IV ketv. 

veikos aptarimas. 

3. Nuotolinio darbo su platformomis galimybės. 

2021-02-03 J. Rudienė 

L. Navickienė 

K. Pugačiauskas 

 

 

4. 1. Metodinės veiklos analizės pristatymas: žinių įgytų 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose, projektuose, 

stažuotėse pritaikymas pamokose.  

2. Signaliniai pažangumo ir lankomumo rezultatai. 

 

2021-04-06 J.Rudienė 

K. Pugačiauskas 

L. Navickienė 

Dalykų mokytojai 

5. 1. IV klasių mokinių pasiekimų aptarimas.  

2. NMPP rezultatų lyginamoji analizė  

 

2021-05-25 Administracia, 

dalykų mokytojai 

 

6. 1. 1–4, 5–III klasių mokinių pasiekimų aptarimas.  

2. Mokytojų veiklos įsivertinimo aptarimas, 

tobulintinų sričių numatymas. 

2021-06-13 K. Pugačiauskas 

L. Navickienė 

J.Rudienė 

7. 1. Pagalbos mokiniui specialistų ir VGK veiklos 

ataskaitos. 

2. Metodinių grupių veiklos ataskaitos. 

3. VIP (vaiko individuali pažanga) analizė.  

4. Gimnazijos veiklos vertinimo ir įsivertinimo 

rezultatai. 

5. 2021-20221 m. m. Ugdymo plano projekto 

pristatymas. 

2021-06-22 Specialistės 

Metodinė taryba 

J. Rudienė 

A. Vanagienė 

K. Pugačiauskas 

L. Navickienė 

 

 

METODINĖ TARYBA 

 

Tikslas: Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kompetenciją 

                                                   

Eil.nr. 

                      Veikla Numatoma 

data 

Atsakingas asmuo 

1. 1. Metodinės tarybos plano sudarymas 2020-

2021 m. m. 

2. Metodinių grupių veiklos planų aptarimas ir 

suderinimas, organizuojamų metodinių dienų 

plano parengimas. 

3. Projekto „Kokybės krepšelis“(KK) 

pristatymas. 

4. Platformos Office 365 įdiegimas. 

2020-09 J. Rudienė, 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

informatikos 

mokytoja 

R.Stankaitienė 

 



2. 1. Seminaro organizavimas. Kokybės 

krepšelis. 

2. Metodinės dienos „Aš galiu“, konferencijos 

organizavimas konferencijos „Tirk, atrask ir 

būsi pastebėtas“. Kokybės krepšelis. 

3. Kvalifikacijos kėlimo poreikis. 

3. Mokomųjų projektų organizavimas (bent po 

1 projektą iš kiekvieno dalyko pristatyti 

mokslų metų eigoje). 

2020-10 Metodinių grupių 

pirmininkai, 

J. Rudienė  

KK darbo grupė 

 

 

3. 1. Projekto „Atvirkščia pamoka“ tęstinumas. 

Skaitymo žemėlapiai. 

2. SEU seminaro organizavimas. 

2020-11 J. Rudienė 

4. 1. Individualių pokalbių su tėvais 

organizavimas. 

2. Apvaliojo stalo diskusija dėl miestelio 

bendruomenės projekto „Pasveikinkim Tėvynę 

Lietuvą“. 

3. „Kaziuko” mugės organizavimas. 

2021-01, 02 Metodinių grupių 

pirmininkai, 

J. Rudienė 

5. 1. Naujų vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo 2021-2022 m. m. paraiškos 

aptarimas. 

2021-03 J. Rudienė 

6. 1. Mokinių individualios pažangos (VIP) lapų 

pildymo refleksija. 

2. Netradicinių pamokų įvairiose erdvėse 

aptarimas. 

2021-04 Metodinių grupių 

pirmininkai 

7. 1. Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių, projektų pasiūlos 

2021–2022 m. m. aptarimas. 

2. 2021–2022 m. m. ugdymo plano 

svarstymas, siūlymų teikimas. 

2021-05 Metodinių grupių 

pirmininkai 

8. 1. Metodinės tarybos 2020–2021 m. m. veiklos 

programos įgyvendinimo analizė, prioritetų 

numatymas 2021–2022 m. m. 

Kokybės krepšelio plano įgyvendinimas. 

2. Ilgalaikių metinių planų rengimo tvarkos ir 

formų 2021–2022 m. m. derinimas, planų 

struktūros aptarimas. 

3. Dalykų ir prevencinių programų 

integravimo aptarimas. 

4. Metodinės tarybos 2020-2021 m. m. veiklos 

ataskaita. Metodinių grupių pirmininkų 2020-

2021 m. m. veiklos ataskaitos. 

5. Mokytojų veiklos įsivertinimas. 

2021-06 Metodinių grupių 

pirmininkai, 

J. Rudienė 

  

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                      Jurgita Rudienė 

 



 

 

VISUOTINIAI MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAI 

  

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Data Atsakingas 

1. Priešmokyklinės grupės pedagogų ir tėvų 

supažindinimas su vidaus darbo tvarka, ugdomąja 

veikla. 

2020-09-23 Administracija 

Grupės 

mokytojos 

3. Diskusija prie apskrito stalo su mokiniais, tėvais, 

mokytojais (laikantis saugių reikalavimų)  

2020 m.  

09-10 mėn. 

Administracija 

Klasių vadovai 

4. Ikimokyklinės  grupės pedagogų ir tėvų 

supažindinimas su mokinių kalbos tyrimo rezultatais. 

Vidaus darbo tvarka, ugdomoji veikla. 

2020-10-15 Administracija 

Logopedės 

Grupių 

mokytojos 

5.  Virtualus tėvų susirinkimas „Gabių mokinių 

ugdymas“.  

2020 m. 

12 mėn. 

Administracija 

Klasių vadovai 

Dalykų 
mokytojai 

6. Atvirų durų diena.  

Pirmojo pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas prie 

apskrito stalo. Gimnazijos veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo rezultatai. Mokinių ir tėvų skatinimas. 

2021-02-06 K. Pugačiauskas 

J. Rudienė 

Klasių vadovai 

Dalykų 

mokytojai 

7. „Šeimų diena“ atvirose erdvėse prie kiekvieno 

skyriaus. 

2021-05-14 Administracija 

Klasių vadovai 

Pagalbos 

specialistai 

 

GIMNAZIJOS TARYBOS PASITARIMAI 

 

Eil.nr.                       Veikla Numatoma 

data 

Atsakingas 

asmuo 

Pastabos 

1. Gimnazijos tarybos plano sudarymas 

2020-2021m.m. 

Valgyklos darbo aptarimas. 

2020-08 Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

2. Metinės veiklos programos ir pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo planų 

2020-2021 m. m. svarstymas.  

Projekto „Kokybės krepšelis“ 

įgyvendinimo galimybių aptarimas. 

2020-09 Gimnazijos 

tarybos nariai ir 

gimnazijos 

administracija 

 



3. Posėdis ,,Ūkinės finansinės veiklos per 

2020 m. aptarimas. Naujų finansinių 

metų sąmatos aptarimas“. 

2021-02 Gimnazijos 

administracija 

 

4. Inicijuoti 2 procentų pajamų mokesčio 

rinkimą ir teikti pasiūlymus dėl surinktų 

lėšų panaudojimo. 

2021 m. 

03, 04 

mėn. 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

5.  Atvira veikla ,,Visos dainos ir gėlės 

šiandien Jums  moterys“ 

2021-03 Gimnazijos 

taryba ir 

gimnazijos 

prezidentūra 

 

6. Bendra veikla su socialiniais partneriais, 

sprendžiant mokinių lankomumo, 

mokymosi ir elgesio problemas 

Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

 

7. Verslumo ugdymas Visus 

mokslo 

metus 

Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkė 

 

 

Gimnazijos tarybos pirmininkė                                                                                  Diana Vepštienė                                  

 

SUDERINTA 

Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos 2020-08-30 

Mokytojų tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu Nr. V6-1 

 


