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I. BENDROJI INFORMACIJA 

 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos (toliau – gimnazija) 2018 metų veiklos planas parengtas atsižvelgiant į 2017 metų veiklos plano 

įgyvendinimą, gimnazijos veiklos įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, gimnazijos strateginį 2017–2019 metų planą. 

Planą įgyvendins Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos administracija, pedagoginiai ir pagalbos mokiniui specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

Planą rengė gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

 

1. Gimnazijoje vykdomos programos: 

Pradinis ugdymas, 

Pagrindinis ugdymas, 

Akredituotas vidurinis ugdymas. 

 

2. Klasių komplektų ir mokinių skaičius: 

2015-2016 m. m. 13 klasių komplektų, 238 mokiniai, 

2016-2017 m. m. 12 klasių komplektų, 218 mokinių, 

2017-2018 m. m. 12 klasių komplektų, 196 mokiniai. 

 

3. Pedagoginiai darbuotojai: 

              2017–2018 m. m. gimnazijoje dirba 30 mokytojų (įskaitant  neformaliojo švietimo mokytojus, mokytojus, dirbančius nepagrindinėse 

pareigose ar nepilnu krūviu).  

Mokytojų įgytos kvalifikacinės kategorijos: mokytojo eksperto – 1, mokytojo metodininko – 10, vyresniojo  mokytojo– 16, mokytojo – 3. 

Visų mokytojų išsilavinimas aukštasis universitetinis arba aukštasis, dalykinė kvalifikacija atitinka dėstomą dalyką. 

Dirba 4 pagalbos mokiniui specialistai: IV kategorijos psichologas, socialinis pedagogas, vyr. specialusis pedagogas, vyr. logopedas.  

4. Neformalus mokinių švietimas: 

Neformaliojo švietimo užsiėmimus lanko 159 mokiniai, tai sudaro 81 % nuo visų mokinių skaičiaus. Panaudotos visos 27 neformaliajam 

vaikų švietimui galimos panaudoti valandos. Gimnazijoje veikia šiuolaikinių šokių, sporto, atletinio rengimo, virvės traukimo, stalo teniso, tinklinio, 

krepšinio, dailės ir darbelių, keramikos, dainavimo, kūrybinių dirbtuvių, meno, pasakų kūrimo ir iliustravimo, fotoniečių, rusų kalbos, būsimųjų 

rašytojų, savo kūrybos inscenizavimo, folkloro, jaunųjų policijos rėmėjų būreliai. 

5. 2017 metais II gimnazijos klasėje mokėsi 21 mokinys. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai išduoti 20 mokinių. Vienam besimokiusiam 

pagal individualizuotą programą išduotas pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas. IV gimnazijos klasėje mokėsi 13 mokinių. 12 mokinių laikė 

brandos egzaminus ir gavo brandos atestatus. Abiturientai laikė šiuos egzaminus: fizikos (balų vidurkis 23,5), technologijų (pažymio vidurkis 7,5), 
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istorijos (balų vidurkis  25,75), biologijos (balų vidurkis  33), matematikos (balų vidurkis  22,57), užsienio kalbos (anglų) (balų vidurkis  43,7), lietuvių 

kalbos ir literatūros (balų vidurkis  28,25), lietuvių kalbos ir literatūros (pažymio vidurkis 4,25). 

 

6. Pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose: 

Renginys Mokinys (klasė) Laimėjimas 
Mokinį parengęs 

mokytojas 

Rusų k. konkursas „Mozaika“ P.Gylys (IIG) III vieta V. Tenienė 

Rajono lietuvių k. ir literatūros olimpiada R. Rimkutė (IIG) 

I. Kvecytė (IIG) 

I vieta 

II vieta 

L. Sarpauskienė 

Rajono anglų k. konkursas 

 9-10 kl. 

R. Rimkutė (IIG) 

I. Kvecytė (IIG) 

II vieta 

III vieta 

I. Razanovienė 

Anglų k. olimpiada 

7-8 kl. 

G. Pupkus (7) III vieta J. Bučnienė 

27-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajono 

etapas 

I. Kvecytė (IIG) II vieta R. Serpauskienė 

Diktanto konkursas I. Kvecytė (IG) II vieta L. Sarpauskienė 

Integruota gamtos kurso olimpiada 

5-6 kl. 

G. Riukaitė (5) II vieta E. Valuntienė 

Šiaulių r. 2-4 kl. mokinių dailyraščio konkursas „Rašom 

dailiai, be klaidų“ 

A. Dargužaitė (4) I vieta I. Tiknienė 

Tarptautinis matematikos konkursas ,,Kengūra” K. Brunevičiūtė (3) 50 vieta E. Vilčiauskienė 

,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ R. Rimkutė  (IIG) 

I. Kvecytė (IIG) 

Konkurso nugalėtojos R. Serpauskienė 

Švč. Mergelė Marija-Gailestingumo Motina A. Jagminaitė  (6) II vieta D. Navickienė 

Šiaulių apskrities mokinių teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

L. Baškytė (IIG) 

G. Kozlovaitė (IIG) 

L. Jakučionytė  (IIG) 

L. Vrubliauskaitė (IIIG) 

A. Gylys  (IIG) 

III vieta R. Kelpšienė 

Šiaulių miesto ir rajono mokinių teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

L. Baškytė (IIG) 

G. Kozlovaitė (IIG) 

Jakučionytė  (IIG) 

L. Vrubliauskaitė (IIIG) 

A. Gylys  (IIG) 

I vieta R. Kelpšienė 
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2017 m. respublikinio anglų kalbos konkurso „Kengūra“ 

projektas 

K. Rimkus  (6) 

G. Pupkus (7) 

A. Banevičius (3) 

Oranžinės kengūros diplomas 

Auksinės kengūros diplomas 

Oranžinės kengūros diplomas 

J. Bučnienė 

2017 m. respublikinis vertimų ir iliustracijų „Tavo 

žvilgsnis“ projektas 

A. Dargužaitė (4) 

K. Rimkus (6) 

U. Valčikaitė (4) 

Nugalėtojai J.Bučnienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“  I. Kvecytė (IIG) Teksto vertimo nugalėtoja I.Razanovienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ P. Rimkutė (IIG) 

 

Teksto vertimo nugalėtoja I.Razanovienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ D. Domarkas (8) Teksto vertimo nugalėtojas I.Razanovienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ A. Antulytė (IIG) Teksto iliustracijos nugalėtoja I.Antulienė 

Vertimų ir iliustracijų konkursas „Tavo žvilgsnis“ V. Levinskaitė (8) Teksto iliustracijos nugalėtoja I.Galkauskaitė- 

Tenienė 

Kalbų Kengūra L. Baškytė (IIG) 

 

Sidabrinės kengūros diplomas 

 

I. Razanovienė 

Kalbų Kengūra D. Vaitkutė (IIG) 

K. Kaminskaitė (IG) 

G. Vilimaitė (8) 

D. Brškėtis (8) 

Rusų k. sidabrinės kengūros diplomas 

Rusų k. auksinės kengūros diplomas 

Rusų k. oranžinės kengūros diplomas 

V.Tenienė 

Meninė – kūrybinė veikla ( parodos / konkursai) 

Respublikinis konkursas „Aušrinė žvaigždė“ I. Komisaraitytė (š) II vieta J.Šlitė 

Respublikinė miniatiūrų paroda-konkursas „Kalėdinė 

miniatiūra ir ne tik...“ 

D. Jarušauskas  (5) 

 

Nominacija „Originali gyvybės medžio 

interpretacija“ 

I. Galkauskaitė-

Tenienė 

Sporto varžybos 

Šiaulių r. kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

zoninės kvadrato varžybos. 

5–6 kl. komanda: 

D. Adomitis, M. 

Daugėla, 

M. Alejūnas, I. 

Butvilas, 

M. Žvigatis, E. 

Žvigaitis, 

L. Juškevičius, L.  

II vieta V. Tenys 
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Dumša, 

J. Sereika 

Šiaulių r. kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

zoninės kvadrato varžybos. 

5–6 kl. komanda: 

J. Balandytė, A. 

Jagminaitė, 

I. Komisaraitytė,  

E. Banytė, 

U. Šidlauskaitė,  

G. Sereikaitė 

II vieta V. Tenys 

Šiaulių r. kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

2005 m. gimimo ir jaunesnių mokinių estafečių „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“ varžybos. 

J. Balandytė,  

G. Riukaitė, 

I. Komisaraitytė,  

E. Banytė, 

G. Sereikaitė,  

A. Jagminaitė 

U. Šidlauskaitė, 

I. Butvilas,  

L. Juškevičius, 

L.  Dumša, J.  Sereika, 

K. Rimkus, G. Kyba, 

D. Vaišvila 

III vieta V.Tenys 

Šiaulių r. bendrojo ugdymo mokyklų tinklinio varžybos P. Gylys  (IIG), K. 

Dagys  (8) 

M. Strižigauskas (IIG), 

D. Vaitiekus  (IG), A. 

Gylys (IIIG), 

M. Kaučikas  (IG) 

N. Višnarauskas (IG) 

J. Jonaitis (IIIG) 

I vieta V. Tenys 
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Lietuvos mokyklų kaimo vietovių mokyklų virvės 

traukimo finalinės  varžybos 

K.Klimaitė (IIG) 

P. Gylys (IIG) 

A. Gylys  (IIG) 

A. Venislovas (IVG) 

K. Dagys (8) 

J. Jonaitis (IIIG) 

M. Kozlovas (IIIG) 

K. Švalkūnas(IIG) 

I vieta P. Vaitkus 

Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų 

virvės traukimo finalinės  varžybos 

K. Klimaitė (IIG) 

P. Gylys  (IIG) 

A. Gylys  (IIG) 

A. Venislovas (IVG) 

K. Dagys  (8) 

J. Jonaitis  (IIIG) 

M. Kozlovas (IIIG) 

K. Švalkūnas(IIG) 

I vieta P. Vaitkus 

Lietuvos mokyklų kaimo vietovių mokyklų lengvosios 

atletikos finalinės  varžybos 

K. Klimaitė (IIG) 

E. Ladukaitė (IIG) 

D. Lisinskaitė (IG) 

D. Vaitkutė(IIG) 

N. Dikšaitė (7) 

N. Dovidaitytė(IG) 

I vieta P. Vaitkus 

 

7. Veiklos įsivertinimas, pažangos ataskaitos: 

Gimnazijos veiklos vidaus įsivertinimą atlieka direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Atlikus platųjį vidaus įsivertinimą buvo nuspręsta nagrinėti I srities „Rezultatai“ 1.2.1. rodiklį „Mokinių pasiekimai ir pažanga“.  Kad 

informacija būtų kuo tikslesnė, buvo įtraukti tėvai, vaikai, mokytojai.  

Metodai: apklausa raštu ir žodžiu, dokumentų nagrinėjimas. 

Išvados: 

Stiprioji pusė: mokiniai supranta, kad jiems yra svarbu mokytis, mokykloje jie sužino aiškią informaciją apie tolimesnio mokymosi ir karjeros 

galimybes, stengiasi iš kitų nesišaipyti, nesijuokti, mokykloje skatinami bendradarbiauti, padėti vienas kitam, mokytojai mokiniams padeda pažinti jų 

gabumus ir polinkius. 

Tėvai vertina, kad mokykloje mokytojai vaikus moko bendradarbiauti, padėti vienas kitam, suprasti mokymosi svarbą gyvenime, atsižvelgia į 

vaikų savitumą (gabumus, polinkius.) ugdant ir mokant, skatina būti aktyviais mokyklos gyvenimo kūrėjais.  
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Mokykloje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla vaikams yra įdomi ir prasminga. 

Silpnoji pusė: per pamokas mokiniai neturi galimybės pasirinkti įvairaus sunkumo užduočių, nenoriai eina į mokyklą, su mokytoju neplanuoja 

savo mokymosi tikslų ir žingsnių jiems pasiekti, neaptariama mokymosi sėkmė, pamokoje bijo bandyti, daryti klaidas ar neteisingai atsakyti. 

Tėvai mano, kad į vaiko klaidas per pamoką nežiūrima kaip į mokymosi galimybę, jie nėra įtraukiami į vaiko mokymosi sėkmių aptarimus.  

Tėvų nuomone, vaikas nėra mokomas planuoti savo mokymosi, negali pasirinkti užduočių pagal savo gebėjimus, mokiniai vienas iš kito juokiasi, 

šaiposi. 

Tobulinant pasirinktą veiklą mokytojų vedamų pamokų kokybės vertinimo vidurkis pagerėjo 0,27 dalimis. Patobulėjo vedamos pamokos vadyba. 

Mokiniams sudaroma galimybė išbandyti įvairius mokymosi metodus ir formas, įvairių rūšių užduotis ir veiklas. 

Ugdymosi procesui turėjo įtakos ir pagerėję mokinių ir mokytojų santykiai, taikytas mokymosi būdas – mokykla be sienų.  Mokinių pažanga 

pagerėjo 1,5 %. 

Po kvalifikacijos tobulinimo renginių trečdalis mokytojų  išbandė ir ketvirtadalis  mokytojų pradėjo pamokose naudoti modernius, į mokymąsi 

įtraukiančius metodus. Parengta mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa, kurios tema „Gamtinės aplinkos panaudojimas mokymui(si)”. 

 

II. 2017 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

1. TIKSLAS. SUDARYTI SĄLYGAS MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMAMS GERINTI. 

1.1. UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI SAVALAIKĘ, INDIVIDUALIUS POREIKIUS TENKINANČIĄ PEDAGOGINĘ PAGALBĄ 

MOKYMOSI SUNKUMŲ TURINTIEMS MOKINIAMS. 

1.1.1. PRIEMONĖ. Mokinių mokymosi poreikių pažinimas. 

               REZULTATAS: Diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas sudarė galimybę identifikuoti esminius mokinių mokymosi poreikius bei 

galimybes. Dauguma mokytojų 2017–2018 m. m. pasiekimų patikrinimo rezultatus panaudojo planuojant klasių ir kiekvieno mokinio ugdymą. 

Pamokose diferencijuojamos mokymosi veiklos, apibendrintas pamokos aspekto „Pagalba mokantis“ vertinimas pakilo 0,08 dalimi. 

IŠVADA: Pamokų  planavimo ir organizavimo kokybė gerėja, bet nepakankamai. Uždavinys perkeliamas į kitą veiklos etapą. 

1.1.2. PRIEMONĖ: Veiksminga pedagoginė pagalba. 

               REZULTATAS: Socialinio, gamtamokslinio ugdymo, kalbos ir tiksliųjų mokslų dalykų mokytojai reguliariai (kartą per savaitę) organizuoja 

dalykų konsultacijas mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams. Mokytojai suvokia mokinių skirtybes, tačiau pamokose į jas atsižvelgia 

nepakankamai: apibendrintas pagalbos mokantis aspekto pamokoje vertinimas pakilo nežymiai. Dalis mokytojų (28 proc.) teikia veiksmingą 

pedagoginę pagalbą konsultuojant, tačiau nepažangių mokinių skaičius nesumažėjo. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

1.2. UŽDAVINYS. GERINTI PAMOKŲ LANKOMUMĄ. 

1.2.1. PRIEMONĖ: Mokyklos nelankymo prevencija. 

REZULTATAS: Aiškiai susitarta dėl pamokų nelankymo apskaitos. Numatytas mokyklos nelankymo prevencijos algoritmas. Parengtas 

lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Jame reglamentuojamos pamokų lankomumą skatinančios priemonės. 
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Laikantis susitarimų sumažėjo be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius. Reguliari (kas savaitę) pamokų lankomumo duomenų analizė ir 

kontrolė leidžia laiku reaguoti į lankomumo blogėjimą. 

IŠVADA: Pamokų  lankomumas labai nežymiai  gerėja, tačiau dar nepakankamai. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

1.2.2. PRIEMONĖ: Pamokų lankomumo skatinimas. 

               REZULTATAS: Parengtame lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos apraše reglamentuojamos pamokų 

lankomumą skatinančios priemonės -  klasių skatinimas už mažiausią praleistų pamokų skaičių ir pavienių mokinių skatinimas už padarytą didžiausią 

pamokų lankomumo pažangą. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

1.3.UŽDAVINYS. SUDARYTI SĄLYGAS GABESNIŲ MOKINIŲ UGDYMUI. 

1.3.1. PRIEMONĖ: Gabesnių mokinių ugdymo sistemos kūrimas. 

               REZULTATAS: Mokytojai pažindami mokinių galimybes, pamokose kuria mokinio jėgas atitinkančius bei nuolatines pastangas 

stimuliuojančius iššūkius, t. y. pasirenka prasmingas veiklas, kurios skatina smalsumą, entuziazmą, sudaro sąlygas kurti idėjas ir jas įgyvendinti, 

išgyventi pažinimo ir kūrybos džiaugsmą, sudaromos sąlygos ir situacijos, leidžiančios išgyventi mokymosi sėkmę. Mokinių, kurių  pasiekimų vidurkis 

yra 8 ir daugiau, skaičius padidėjo nuo 5,6 %  iki 6 %. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

1.3.2. PRIEMONĖ: Meninės / kūrybinės saviraiškos galimybių didinimas 

              REZULTATAS:   Šiaulių apskrities  Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, vaikų skyriuje   eksponuota autorinė  6 klasės mokinės Gabijos 

Švalkūnaitės  kūrybos paroda, skirta Tėvo dienai. Kūrybinės akcijos „Knygų skaitymo kampelis“ metu mokiniai dekoravo suoliukus. Visus nustebino 

kūrybinė paroda-projektas „Velykinių margučių kryžiažodis“. Nuolat atnaujinamos  antrame ir trečiame aukšte esančios galerijos.  Mokinių dekoruotos 

sienos puošia įėjimą į valgyklą. 

IŠVADA: Įgyvendinta: dėl savo aktualumo priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

1.4. UŽDAVINYS. KURTI MOKINIO SOCIALINĘ BRANDĄ SKATINANČIĄ UGDYMOSI APLINKĄ. 

1.4.1. PRIEMONĖ: Netradicinio ugdymo organizavimas. 

REZULTATAS: Gruodžio 18–22 d. organizuota netradicinio ugdymo savaitė „Stebuklingi žiemos raštai 2017“, kurios metu pravesta 19 

integruotų pamokų Kalėdų ir žiemos tema. Vyko balandžio 18 d. integruotas kalbų renginys 5–8 klasių mokiniams „Surask Velykinį margutį“. 

Vykdytos pamokos  „Mūšos tyrelio pažintiniame take“. Kuriami realiam gyvenimui artimi mokymosi kontekstai, akcentuojamos ugdymo turinio 

sąsajos su sociokultūriniu gyvenimu. Kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos modeliuoti ar spręsti realaus pasaulio problemas, ugdytis realiam 

gyvenimui aktualius mąstymo ir veiklos gebėjimus. 

IŠVADA: Įgyvendinta. Dėl savo aktualumo priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

1.4.2. PRIEMONĖ: Ugdymo netradicinėse aplinkose organizavimas. 

REZULTATAS: Vykdytas metodinės veiklos projektas „Vidinių ir išorinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdyme“. Projekto dalyviai (11 

mokytojų) organizavo pamokas netradicinėse aplinkose (pvz. Meškuičių lopšelyje-darželyje, lauko klasėje, Šiauliuose prie „Lapės“, prie Meškuičių 

tvenkinio, gimnazijos skaitykloje, Telšiuose, Meškuičių geležinkelio stotyje, L. Šateikos ūkyje, Naisiuose, A. Pelakausko elnių ūkyje, miške, Kauno 

įmonėje „Blaster erdvė“, Raynair lėktuvų remonto angaruose, Kauno technikos profesinio mokymo centre, Mūšos tyrelio pelkėje, Šiaulių profesinio 
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rengimo centre, Šiaulių baseine). Vyko susitikimai su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vyr. seržantu, Karo akademijos 

majoru, Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovais, Antano Stulginskio universiteto atstovais. Dalyvauta konferencijoje „Antikorupcijos laboratorija“. 

Mokiniai vyko į edukacines – pažintines ekskursijas:  Biržų kraštas, Ryga, Sigulda, Tartu. Aplankė „Ventos“ fabriką, Šiaulių dramos teatrą. Formalus 

ir neformalus ugdymas leido į ugdymo(si) procesą integruoti pojūčius, jausmus, vaizduotę, taip užtikrinant racionalaus ir neracionalaus (intuityvaus, 

jausminio, pasąmoninio) pažinimo dermę. Didelė dalis mokinių išgyveno mokymosi džiaugsmą. 

IŠVADA:  Įgyvendinta. Dėl savo aktualumo priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

2. TIKSLAS. KURTI INDIVIDUALIOS KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS UŽTIKRINIMO SISTEMĄ. 

2.1. UŽDAVINYS. GERINTI UGDYMO(SI) KOKYBĘ PAMOKOJE.  

2.1.1. PRIEMONĖ. Mokinių mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas. 

                       REZULTATAS: Atnaujintas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. Didesnė dalis mokytojų pamokose pradėjo 

intensyviau taikyti kaupiamąjį vertinimą kaip mokymosi motyvacijos skatinimo priemonę. Mokiniai pradėjo fiksuoti savo asmeninius lūkesčius dėl 

mokymosi pasiekimų, mokosi išsikelti mokymosi tikslus, numatyti priemones, veiklos būdus tikslams siekti.  

IŠVADA: Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

2.1.2. PRIEMONĖ. Mokytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. 

REZULTATAS: Išklausyti bendri mokymai: svetainėje www.pedagogas.lt „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų 

gerinimas teorijoje ir praktikoje“ (5 ak. val.), psichologės V. Servutienės  seminaras „Emocijų dizainas ugdyme“, praktinis – metodinis seminaras 

„Savivaldžio mokymosi organizavimas“ (lektorės  profesorė A. Kazlauskienė ir docentė R. Gaučaitė). Mokytojai dalyvavo kultūros edukacijos 

savaitėje „Menų dūzgės“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio Viešoji biblioteka. Savo metodine patirtimi  

dešimt mokytojų dalinosi Šiaulių rajono mokytojų metodinėje dienoje. Įvyko praktiniai mokymai „Užduočių rengimas www.playposit.com aplinkoje“, 

„Interaktyvių kortelių rengimas www.quizlet.com aplinkoje“. Įgytos žinios sudarė galimybes tobulinti įvairius pamokos aspektus. Apibendrintas visų 

mokytojų  vestų pamokų vidurkis  pakilo nuo 2,26 iki 2,35. Mokymosi būdas „kolega-kolegai“ sudarė galimybę perimti gerąją profesinę patirtį. 

Atviros pamokos kolegoms skatina dalies pedagogų asmeninio meistriškumo augimą. 

IŠVADA:  Įgyvendinta. Dėl savo aktualumo priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

2.2. UŽDAVINYS. SKATINTI NUOSEKLIĄ KIEKVIENO MOKINIO UGDYMOSI PAŽANGĄ. 

2.2.1. PRIEMONĖ. Individualios mokinių pažangos stebėsena. 

REZULTATAS: Lyginamoji pusmečių, metinių mokymosi pasiekimų analizė sudaro galimybę stebėti kiekvieno mokinio pažangą ir laiku 

reaguoti į kiekvienam mokiniui kylančias mokymosi problemas Mokymosi pasiekimų analizės rezultatai  naudojami planuojant ugdymo turinį, teikiant 

pedagoginę pagalbą, diferencijuojant mokymą(si) pamokoje. Mokinių pažangumas padidėjo 1,05 % . Vidurkis kilo 2.1 dalimi. 

IŠVADA: Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

2.2.2. PRIEMONĖ: Įvairiapusės mokinių lyderystės skatinimas 

                       REZULTATAS: Mokykloje organizuotas pilietiškiausio mokinio konkursas, geriausiųjų mokinių pagerbimo šventė „Mokyklos Garbė 2017“. 

Šių renginių tikslas – stiprinti mokinių savivertę, pasitikėjimo savimi jausmą, ugdyti pilietiškumą, atsakomybę. Akademiškiausių mokinių rinkimai 

suteikė galimybę pažinti gabesniuosius mokinius, tačiau, pamokų stebėsenos rezultatai rodo, kad mokytojai šią informaciją naudoja nepakankamai 

tikslingai: pamokose nėra kuriami mokymosi iššūkiai, retai diferencijuojamos mokymosi veiklos atsižvelgiant į mokymosi galimybes. Per 2017 m. 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.playposit.com/
http://www.quizlet.com/
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išlaikytas ypatingai didelis mokinių aktyvumas sporto renginiuose (varžybose, čempionatuose) bei meno ir kultūrinės raiškos konkursuose. Sėkmingai 

vykdytas projektas  „Padrąsinti. Palaikyti...“ Organizuota apskritojo stalo su mokinių taryba, mokytojais diskusija „Kitoks  mokytojas – kitokia 

pamoka – kitokia mokykla“. Diskusijos dalyviai – mokiniai, savaitę mokęsi Šiaulių miesto mokyklose. Suformuota nauja 2-ų lygmenų mokinių 

savivalda: seniūnų taryba ir mokinių prezidentūra. Ypatingai sėkminga pirmoji mokinių prezidentūros veikla (renginys „Pramogų alėja“) parodė, kad ši 

mokinių komanda  geba generuoti idėjas ir jas įgyvendinti.   

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

3. TIKSLAS. GERINTI GIMNAZIJOS ĮVAIZDĮ. 

3.1. UŽDAVINYS. KURTI MOKYMUISI PALANKŲ MIKROKLIMATĄ. 

3.1.1. PRIEMONĖ: Kryptingas socialinis, emocinis mokinių ugdymas. 

                      REZULTATAS: Mokykloje nuosekliai  įgyvendinamos socialinio ir emocinio ugdymo programos: Olweus, „Antras žingsnis“, „Įveikime 

kartu“, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Tačiau tyrimai rodo, kad mokyklai dar vis aktuali 

patyčių problema. Didžioji dalis mokytojų aktyviai įsitraukia į bendrus gimnazijos renginius, dalyvauja edukacinėse išvykose. Pavieniai mokytojai 

susibūrė į komandą ir susitelkė bendram tikslui – profesinės veiklos, ugdymo kokybės tobulinimui, mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

3.1.2. PRIEMONĖ. Bendruomenės tarpusavio santykių gerinimas. 

REZULTATAS: Buvo organizuoti seminarai. 

IŠVADA: Neįgyvendinta. Priemonė perkeliama į 2018 m. veiklos planą. 

3.1.3. PRIEMONĖ. Didinti gimnazijos veiklos įsivertinimo veiksmingumą. 

REZULTATAS: Įsivertinimo grupės nariai dalyvavo nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros seminare „Atnaujintos įsivertinimo 

metodikos praktinio panaudojimo galimybės“. Atlikus platųjį vidaus įsivertinimą buvo nuspręsta nagrinėti I srities „Rezultatai“ 1.2.1. rodiklį „Mokinių 

pasiekimai ir pažanga“.   

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

3.2. UŽDAVINYS. DIDINTI BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS, VIETOS BENDRUOMENE BEI SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

VEIKSMINGUMĄ. 

3.2.1. PRIEMONĖ. Įgalinantis tėvų švietimas. 

                       REZULTATAS: Tėvams (globėjams) periodiškai teikiama informacija apie vaikų ugdymo(si) rezultatus, ugdymosi pažangą, apie jų vaikų 

gabumus siejamus tiek su formaliuoju, tiek su neformaliuoju ugdymu(si). 2017-03-23 organizuota Atvirų durų diena, psichologo paskaita ir pristatyti 

OLWEUS programos ataskaita.  2017-05-12 įvyko  Šeimų diena, tėvai pabuvojo neformalaus ugdymo mugėje. Tačiau tik nedidelė tėvų dalis noriai 

bendradarbiauja su mokykla. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

3.2.2. PRIEMONĖ. Bendradarbiavimo ryšių su išorės socialiniais partneriais plėtojimas. 

REZULTATAS: Plėtotas bendradarbiavimas su Šiaulių valstybine kolegija, Šiaulių profesiniu rengimo centru, Šiaulių teritorine darbo birža, 

Šiaulių jaunimo darbo centru, Šiaulių universitetu, Šiaulių rajono sporto mokykla, Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu-darželiu, Latvijos respublikos 

Garkalnės pagrindine mokykla. Įgyvendinamas projektas „Through interactive basic to additional knowledge“. 
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IŠVADA: Įgyvendinta; dėl savo aktualumo priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

3.2.3. PRIEMONĖ: Vietos bendruomenės įtraukimas į mokyklos renginius. 

REZULTATAS: Mokinių tėvai buvo kviečiami dalyvauti tradiciniuose gimnazijos renginiuose  (Kalėdinė vakaronė, Kaziuko mugė ir pan.). 

Tėvų dalyvavimas nepakankamai aktyvus. 

IŠVADA: Įgyvendinta iš dalies. Priemonė ir toliau bus taikoma įgyvendinant kitus 2018 m. veiklos uždavinius. 

 

 

III. 2018 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Įgyvendinant metinį planą prisidedama prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams strateginių prioritetų: 

sumani, pilietiška, kūrybinga, socialiai saugi ir sveika visuomenė (kodas 02), efektyvi rajono savivalda ir visuomenės saugumas (kodas 04). 

 

Savivaldybės strateginiai tikslai: 

Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas (kodas 2.1.) 

Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.) 

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas (kodas 2.3.) 

Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1) 

Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2)  

 

Mokyklos strateginio plano tikslai:                                                                                                    

1. Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę. 

2. Skatinti bendruomenės kūrybingumą ir siekį nuolat tobulėti. 

3. Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą. 

 

Metinio veiklos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą. 

1.1. Pamokos planavimo ir organizavimo kokybės gerinimas. 

1.2. Individualios mokinio pažangos užtikrinimo sistemos tobulinimas. 

1.3. Mokymosi, psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos teikimas. 

2. Ugdyti / plėtoti skirtingų bendruomenės grupių lyderystės kompetencijas. 

2.1. Telkti komandas operatyvinių veiklų uždavinių sėkmingam įgyvendinimui. 

2.2. Savivaldos institucijų veiklos veiksmingumo didinimas. 

3. Sudaryti sąlygas originalių idėjų generavimui, edukacinių inovacijų diegimui.  

3.1. Netradicinio ugdymo organizavimas. 
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3.2.  Nacionalinių ir tarptautinių edukacinių projektų įgyvendinimas. 

4. Įgyvendinti vidurinio ugdymo programą. 

4.1. Atsižvelgiant į bendruosius ugdymo planus įgyvendinti vidurinio ugdymo programą. 

4.2. Dalykų mokymo planavimas atsižvelgiant į skirtingus mokymosi pasiekimus. 

4.3. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programų rengimas. 

5. Plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių emocinį ir fizinį saugumą. 

5.1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose ir prevencinėje veikloje. 

        

IV. LĖŠOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

2018 m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui naudojami šie finansavimo šaltinai:  

Mokinio krepšelio lėšos 

(be 7%) (Eur) 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos (Eur) 
2 % lėšos (Eur) 

Projektinės lėšos 

(Eur) 
Įstaigos pajamos (Eur) Iš viso (Eur) 

321 119,00 226 531,00 2 088,04 - 19 160,00 568898,04 

 

V. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus veiklos prioritetas – Mokinių mokymosi pažanga ir ugdymo(si) kaita – 

sėkmingos mokyklos veiklos požymis. 

Meškuičių gimnazijos veiklos prioritetas – Aukšta ugdymo(si) kokybė. 

1. Savivaldybės strateginis tikslas – Aukštos ugdymo ir švietimo paslaugų kokybės bei jų prieinamumo kiekvienam gyventojui užtikrinimas 

(kodas 2.1.) 

1. Įstaigos strateginis tikslas – Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 

Pastabos,  

komentarai 

1. Skatinti kiekvieno mokinio pažangą  
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1. 1. Pamokos planavimo ir organizavimo kokybės gerinimas 

1. 1. 1. Atvirų pamokų ir kitų veiklų 

organizavimas 

2018 m. Metodinė taryba, 

dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Parengtas atvirų pamokų vedimo 

tvarkaraštis. Per mokslo metus  

kiekvienas mokytojas praves bent po 

vieną atvirą pamoką. 10–15 % 

gimnazijos mokytojų stebės atviras 

pamokas. 

 

1. 1. 2. Gimnazijos mokytojų pedagoginės 

patirties praktikumų organizavimas 

Kartą per 

pusmetį 

Metodinė taryba Per metus bus organizuoti 2 

praktikumai. 20–30 % mokytojų juose 

dalyvaus. 5–6 mokytojai pasidalins 

savo praktine veikla.  

 

1. 1. 3. Dalyvavimas nuotoliniuose video 

mokymuose svetainėje  „Pedagogas.lt“   

2018 m. Metodinė taryba Per metus bus aptarti 2 video 

mokymai.  Žinios pritaikytos pamokos 

vadybai gerinti. Mokymuose dalyvaus 

50–60 % mokytojų.  

 

1. 1. 4.  Skirtingų gebėjimų mokinių 

mokymo(si) veiklos diferencijavimo 

klausimų analizavimas 

Kovo 

mėn. 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Žinios pritaikomos pamokos vadybai 

gerinti. Skatinamas mokytojų 

bendradarbiavimas. Paruošti siūlymai 

ir rekomendacijos. 

 

1. 1. 5. Mokymosi užduočių, atsižvelgiant į 

mokinių pasiekimų lygius, 

diferencijavimas ir individualizavimas 

2018 m. Dalykų mokytojai 20 % mokytojų užduotis sudarys 3 

lygiais. 

 

1. 1. 6. Namų darbų diferencijavimas ir 

individualizavimas 

2018 m. Dalykų mokytojai Diferencijuos ir individualizuos namų 

darbus  55 %  mokytojų. 

 

1. 2. Individualios mokinio pažangos užtikrinimo sistemos tobulinimas  

1. 2. 1. Mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos parengimas  

ir aptarimas  metodinėse grupėse, 

mokytojų taryboje   

Vasaris K. Dagienė Patvirtinta mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarka. 

 

1. 2. 2. Mokinių mokymosi pokyčių lyginamoji 

analizė, signalinių pusmečių, pusmečių, 

metinių mokymosi rezultatų analizė ir 

ugdymo turinio koregavimas 

2018 m. Klasių vadovai, 

administracija, 

vaiko gerovės 

komisija 

 

4 mokytojų tarybos posėdžiuose, 2 

vaiko gerovės komisijoje posėdžiuose 

svarstyti mokymosi rezultatai, priimti 

nutarimai dėl ugdymo turinio 

koregavimo. Mokinių metinis 
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pažangumas: 1–4 kl. – 100%, 5–8 kl. –  

99 %, I–II gimnazijos kl. – 90 %, III–

IV gimnazijos kl. – 80 %. 

1. 2. 3. Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas bei fiksavimas 

Birželis K.Dagienė  80 % 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių  

mokinių stebės ir fiksuos savo 

asmeninę  mokymosi  pažangą 

įsivertinimo lapuose. Jie gebės 

įsivertinti savo pasiekimus ir kartu su 

mokytoju, klasės vadovu numatys 

tolimesnės pažangos žingsnius 

 

1. 2. 4. Atskirų mokomųjų dalykų bandomųjų 

egzaminų, pasitikrinamųjų darbų, 

standartizuotų testų pasiekimams 

įvertinti ir turimam žinių lygiui nustatyti 

organizavimas ir aptarimas 

Vasaris- 

balandis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Atliktos kiekybinės ir kokybinės 

analizės.  Atlikti mokinių 

įsivertinimai. Priimti sprendimai, 

metodinės rekomendacijos dėl 

tolimesnės veiklos organizavimo. 

 

1. 2. 5. Individualūs pokalbiai su   mokiniais, 

turinčiais nepatenkinamus I pusmečio 

įvertinimus ir  turinčiais specialiųjų 

poreikių, jų individualios pažangos 

pokyčių aptarimas ir reikiamos pagalbos 

būdų nustatymas 

Sausis, 

vasaris 

K. Dagienė, 

socialinis 

pedagogas, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas 

Įvykę pokalbiai su numatytomis 

mokinių grupėmis, ne mažiau kaip 50 

% mokinių pagerėjęs mokymosi 

pažangumas.  100 % dalykų mokytojų 

parengs pasiekimų gerinimo planus 

kiekvienam nepažangiam mokiniui  

 

1. 2. 6. Tėvų informavimas apie mokinio 

individualios pažangos pokytį  

Kovas K. Dagienė, 

klasių vadovai 

Įvykę 3 pokalbiai su tėvais  

1. 2. 7.  Klasės valandėlių organizavimas 

mokinio individualios pažangos  

rezultatams aptarti  

2018 m. Klasių vadovai Pravestos ne mažiau 3 klasės 

valandėlės individualios pažangos  

rezultatams aptarti kiekvienoje klasėje  

 

1. 2. 8. Mokinių dalyvavusių olimpiadose, 

konkursuose, varžybose rezultatų 

analizės atlikimas 

Gegužė Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

20 % mokinių, dalyvavusių 

rajoniniuose etapuose, užims prizines 

vietas  

 

1. 2. 9. Mokymo iššūkių kūrimas 

gabesniesiems mokiniams 

2018 m. Mokytojai Mokinių, kurių pasiekimų vidurkis  

yra 8 ir daugiau, skaičius padidės  nuo 

5,6 % iki 7 % 

 

1. 2. 10. Mokinių lankomumo gerinimas 2018 m. Klasių vadovai,   11 %  pagerės bendras   gimnazijos  
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socialinis 

pedagogas 

mokinių lankomumas.  Apdovanota 

mažiausiai praleidusi pamokų klasė. 

Paskatinti 10 mokinių, padarę 

didžiausią pamokų lankomumo 

pažangą  

1. 2. 11. Galimybės kiekvienam mokiniui stebėti 

ir fiksuoti kiekvieno dalyko individualią 

pažangą sudarymas  

2018 m. Mokytojai Kiekvienas mokytojas su mokiniais 

fiksuos įsivertinimą, mokiniai po 

atsiskaitomųjų darbų, I ir II pusmečio 

įsivertins pažangą  

 

1. 2. 12. Metodų, sudarančių sąlygas aktyviam 

mokinių mokymuisi, taikymas 

pamokose 

2018 m. Dalykų mokytojai 80 % mokytojų taikys aktyviuosius 

ugdymo metodus pamokoje ir 75 % 

mokinių bus aktyvūs pamokoje  

 

1. 3. Mokymosi, psichologinės, socialinės, pedagoginės pagalbos teikimas 

1. 3. 1. Mokinių supažindinimas su gimnazijos 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais 

Rugsėjis Direktorius, 

klasių vadovai 

Organizuoti mokinių ir direktoriaus 

susitikimai, pasirašyti instruktažai 

 

1. 3. 2. Tėvų supažindinimas su gimnazijos 

veiklą reglamentuojančiais dokumentais 

Rugsėjis Klasių vadovai 75 % tėvų supažindinti su gimnazijos 

veiklą reglamentuojančiais 

dokumentais  

 

1. 3. 3.  Individualių ir grupinių konsultacijų 

teikimas gabiems  ir turintiems 

mokymosi sunkumų mokiniams 

2018 m Mokytojai 30 % mokinių lankys  konsultacijas. 

Individuliai dirbant su mokiniu bus 

numatytos konkrečios dalyko 

mokymosi gerinimo galimybės 

 

1. 3. 4. Ugdymo programų pritaikymas 

specialiųjų poreikių mokiniams, 

ypatingą dėmesį skiriant pažangos ir 

pasiekimų vertinimo kriterijų 

panaudojimui, jų aptarimui su mokiniu 

ir jo tėvais 

2018 m logopedas, 

spec. pedagogai, 

mokytojai 

20 % pagerės pagalbą gavusių 

mokinių  pažangumas 

 

1. 3. 5.  1, 5 ir I gimnazijos klasių, naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos tyrimo 

atlikimas  

Lapkritis Klasių vadovai Atlikti tyrimai. Paruoštos 

rekomendacijos mokytojams. Teikta 

pagalba. 

 

1. 3. 6. Mokinių supažindinimas su Vidurinio 

ugdymo aprašu  ir individualiojo 

ugdymo plano rengimu 

Kovas Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengti individualieji ugdymosi 

planai, ne mažiau kaip 80 %  mokinių 

tikslingai ir motyvuotai pasirinks 
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mokomuosius dalykus. 

1. 3. 7. Tėvų įtraukimas į ugdymosi veiklą 2018 m. Klasių vadovai Kiekvienoje klasėje įvyks ne mažiau 

kaip vienas renginys su tėvais 

 

1. 3. 8. Mokinių lankomumo,  nesėkmingo 

mokymosi, vengimo dirbti pamokų 

metu priežasčių nagrinėjimas ir 

ėmimasis veiksmų, padedančių  

susigrąžinti juos į gimnaziją ir sėkmingą 

mokymąsi joje  

2018 m. Vaiko gerovės 

komisija 

Pagerės turinčių problemų mokinių 

elgesys – 50 %, lankomumas – 50 % 

 

1. 3. 9. Ugdymo turinio įgyvendinimo 

priežiūros plano vykdymas 

2018 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Bus stebimos ne mažiau kaip 2 

kiekvieno mokytojo pamokos,  

užsiėmimai per  metus. Šiais mokslo 

metais daugiau dėmesio skiriama: 

pamokos struktūrai, mokinių 

vertinimui ir asmeninės pažangos 

matavimui, pagalbos mokiniui 

teikimui 

 

1. 3. 10. Susitikimų su įvairių profesijų atstovais 

organizavimas 

2018 m. K. Dagienė Mokiniai bus  supažindinti su karjeros 

galimybėmis. Organizuoti 6 

susitikimai. Dalyvaus I–IV gimnazijos 

klasių 65 mokiniai. 

 

 

2. Savivaldybės strateginis tikslas – Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės ugdymas (kodas 2.2.) 

 

2. Įstaigos strateginis tikslas – Skatinti bendruomenės kūrybingumą ir siekį nuolat tobulėti 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 

Pastabos,  

komentarai 

2. Ugdyti / plėtoti skirtingų bendruomenės grupių lyderystės kompetencijas 

2. 1. Komandų telkimas operatyvinių veiklų uždavinių sėkmingam įgyvendinimui 

2. 1. 1. Mokyklos vadovų komandos 

pasitarimai 

Kiekvieną 

antradienį 

Direktorius Vadybiniai sprendimai  

2. 1. 2. Komandų telkimas įvairiais klausimais 2018 m. Direktorius  65 % mokytojų dalyvavo darbo 

grupėse, komandose. 

 

2. 1. 3. Mokymų organizavimas  mokytojų 

komandoms 

2018 m Direktorius 60 % mokytojų mokėsi komandose.  

2. 2. Savivaldos institucijų veiklos veiksmingumo didinimas 

2. 2. 1. Gimnazijos tarybos, mokinių tarybos 

narių dalyvavimas gimnazijos veiklos 

planavime bei vertinime 

2018 m Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

mokinių 

prezidentas 

Priimti sprendimai  

2. 2. 2. Gimnazijos tarybos, mokinių tarybos 

narių idėjų bei siūlymų teikimas, 

siekiant pagerinti gimnazijos vykdomų 

veiklų kokybę 

2018 m Gimnazijos 

tarybos 

pirmininkas, 

mokinių 

prezidentas 

Idėjų bei pasiūlymų skaičius.  

3.  Sudaryti sąlygas originalių idėjų generavimui, edukacinių novacijų diegimui 

3. 1. Netradicinio ugdymo organizavimas  

3. 1. 1. Metodinės veiklos  projekto „Vidinių ir 

išorinių edukacinių erdvių 

panaudojimas ugdyme“ tęsimas 

2018 m Metodinės 

tarybos 

pirmininkas, 

mokytojai 

Kiekvienas mokytojas praves po 2 

pamokas netradicinėse edukacinėse 

erdvėse 
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3. 1. 2. Edukacinių išvykų organizavimas 2018 m Klasių vadovai, 

projektų 

koordinatoriai 

Edukacinėse išvykose dalyvaus 70 % 

mokinių 

 

3. 1. 3. Profesinio veiklinimo renginių 

organizavimas 

2018 m Klasių vadovai, 

mokytojas 

atsakingas už 

ugdymą karjerai 

Profesinio veiklinimo renginiuose 

dalyvaus 90 % mokinių 

 

3. 1. 4. Integruotų pamokų organizavimas 2018 m Dalykų mokytojai 80 % mokytojų praves integruotas 

pamokas  

 

3. 1. 5. Integruoti mokomuosius dalykus 

organizuojant renginius 

2018 m Dalykų mokytojai  Į 50 % renginių bus integruoti keli 

dalykai 

 

3. 2. Nacionalinių ir tarptautinių edukacinių projektų įgyvendinimas 

3. 2. 1. Dalyvauti tarptautiniame projekte 

Erasmus+ programos strateginių 

partnerysčių mokyklų sektoriuje 

projektas 2017-1-LV01-KA201-03450 

"The practical usage of your theoretical 

knowledge" ("Teorinių žinių praktinis 

pritaikymas")  

2018 m. G. Liepinia 

V. Tenienė 

D. Navickienė 

K. Daukšaitė 

R. Serpauskienė 

30 % mokytojų  tikslingai tobulins 

kvalifikaciją ir 30 mokinių ugdysis 

komunikavimo, iniciatyvumo ir 

kūrybingumo, pažinimo kompetencijas 

dalyvaudami projekto veikloje 

 

 

3. Savivaldybės strateginis tikslas – Efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas (kodas 4.1.) 

 

4. Įstaigos strateginis tikslas – Įgyvendinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 

Pastabos,  

komentarai 

4. Įgyvendinti vidurinio ugdymo programą 

4. 1. Atsižvelgiant į bendruosius ugdymo planus įgyvendinti vidurinio ugdymo programą 
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4. 1. 1. Vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Vidurinį išsilavinimą įgis 85 % 

dvyliktos klasės  mokinių.   

 

4. 2. Dalykų mokymo planavimas atsižvelgiant į skirtingus mokymosi pasiekimus 

4. 2. 1. Dalykų ilgalaikių planų aptarimas Rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Suderinti dalykų planai, numatyta 

planinga dalykinė mokytojų veikla 

 

4. 2. 2. Nacionalinių tyrimų, diagnostinių testų, 

nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimo, pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo, brandos 

egzaminų rezultatų analizė ir 

panaudojimas mokinių pasiekimams 

gerinti 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

65 % mokytojų naudosis mokyklos 

įsivertinimo duomenimis veikos 

planavimui, nacionalinių tyrimų 

rezultatų 2, 4, 6, 8 klasėse atitiktis 

metiniam įvertinimui 

 

4. 2. 3. Pamokos struktūros tobulinimas 2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Apibendrintas pagalbos mokantis 

aspekto pamokoje vertinimas pakils 

nuo 2,2 iki 2,3 

 

4. 2. 4. Praktinių ir eksperimentinių įgūdžių 

formavimas 

2018 m. Dalykų mokytojai 26 %  pamokų ( nuo dalykui skirtų 

pamokų per mokslo metus) bus skirta 

eksperimentiniams ir praktiniams 

įgūdžiams formuoti 

 

4. 2. 5. Bendrųjų kompetencijų ugdymo  

planavimas 

2018 m. Dalykų mokytojai Vestos po 2 kiekvieno dalyko 

pamokos, ugdančios mokinių 

komunikavimo kompetencijas 

 

4. 3. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programų rengimas 
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4. 3. 1. Pasirenkamųjų dalykų, modulių ir 

neformaliojo švietimo programų 

aptarimas 

Rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Suderintos programos, numatyta 

planinga dalykinė mokytojų veikla 

 

4. 3. 2. Sąlygų sudarymas  mokinių 

individualiems gebėjimams atsiskleisti 

2018 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

Išnaudota 100 % neformaliojo 

švietimo valandų,  20 %  ugdymo 

plano valandų skirta moduliams ir 

pasirenkamiesiems dalykams 

 

   

4. Savivaldybės strateginis tikslas – Saugumo rajone didinimas (kodas 4.2) 

 

5. Įstaigos strateginis tikslas – Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą 
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Veiklos pavadinimas 
Įvykdymo 

terminas 

Atsakingas (-i) 

vykdytojas (-ai) 

Indėlio ar proceso vertinimo 

kriterijai 

Pastabos,  

komentarai 

5. Plėtoti prevencinę veiklą, užtikrinant mokinių emocinį ir fizinį saugumą 

5. 1. Užtikrinti mokinių dalyvavimą prevencinėse programose ir prevencinėje veikloje 

5. 1. 1. Olweus patyčių prevencijos  programos 

įgyvendinimas 

2018 m. R. Kelpšienė Įgyvendinant programą dalyvaus visa 

mokyklos bendruomenė (248 

asmenys) 

 

5. 1. 2. Socialinio ir emocinio ugdymo 

„Įveikiame kartu“ programos 

įgyvendinimas 

2018 m. D. Šimulionienė Dalyvaus 3 klasė ( 16 mokinių)  

5. 1. 3. Socialinio ir emocinio ugdymo „Antras 

žingsnis“ programos įgyvendinimas 

2018 m. E. Vilčiauskienė Dalyvaus 4 klasė (13 mokinių)  
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5. 1. 4.  Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo  

programos integravimas įgyvendinimas 

2018 m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Dalyvaus I–IV gimnazijos klasės (72 

mokiniai) 
 

5. 1. 5. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos įgyvendinimas 

2018 m. Klasių auklėtojai Dalyvaus 1–8 klasės ir I–IV 

gimnazijos klasės (193 mokiniai) 
 

5. 1. 6. Sveikatos programos įgyvendinimas 2018 m. Dalykų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Dalyvaus 1–8 klasės ir I–IV 

gimnazijos klasės (193 mokiniai) 
 

5. 1. 7. Seminarų, paskaitų mokiniams apie 

paauglių tarpusavio bendravimą, 

subkultūras, fizinę ir dvasinę sveikatą, 

nepilnamečių neteisėtą elgesį ir 

nusikaltimus organizavimas 

2018 m. Visuomenės 

sveikatos centro 

specialistė R. 

Maciūnaitė 

Dalyvaus 124 mokiniai  

5. 1, 8. Socialinio ir emocinio ugdymo  

„Emocijų ir fizinio lavinimo kūrybinės 

dirbtuvės“ programos įgyvendinimas 

2018 m. Socialinis 

pedagogas 

Dalyvaus 1–6 klasių 16 mokinių  

5. 1. 9. „Savaitės be patyčių“ renginių 

programos organizavimas 

Kovas R. Kelpšienė Dalyvaus 90 % gimnazijos mokinių ir 

40 % gimnazijos bendruomenės narių. 
 

5. 1. 10. „Tolerancijos savaitės“ renginių 

programos organizavimas 

Lapkritis R. Kelpšienė Dalyvaus 90 % gimnazijos mokinių ir 

40 % gimnazijos bendruomenės narių. 
 

 

__________________________ 

PRITARTA 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

tarybos 2018 m. sausio 16 d. protokoliniu  

nutarimu (protokolo Nr. GT- 1) 
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VI. PRIEDAI 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

1 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS  

Eil. Nr. Mokytojų tarybos posėdis Data Atsakingi vykdytojai Pastabos 
1. I pusmečio mokinių mokymosi rezultatų analizė. Individualios 

mokinių pažangos analizė.  

sausis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

klasių vadovai, pagalbos specialistai 
 

2. Mokyklos veiklos ataskaita. Mokyklos veiklos plano 2017m. 

įgyvendinimo veiksmingumo vertinimas. 2018 m. veiklos tikslai ir 

perspektyvos. 

vasaris Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, metodinės tarybos pirminkas, 

metodinių grupių pirmininkai 

 

3. Leidimas laikyti egzaminus IVG klasės mokiniams. Ugdymo plano 

projekto 2018–2019 m. m. svarstymas. 

gegužė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

4. 1–4 klasių mokinių antro pusmečio mokymo(si) rezultatai. 1–4 klasių 

mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Individualios mokinių pažangos 

analizė. 

gegužė Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, klasių vadovai, 

pagalbos specialistai 

 

5. 5–8 ir IG–IIIG klasių mokinių antro pusmečio rezultatų analizė. 5–8 ir 

IG–IIIG klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. Individualios 

mokinių pažangos analizė. 

birželis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

6. Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašo aptarimas. Atnaujinto mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašo aptarimas.  

birželis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 
 

7. PUPP rezultatų analizė. Individualios mokinių pažangos analizė. 

Vasaros užimtumo stovyklos mokiniams veiklos ataskaita. 

birželis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, stovykloje dirbę pedagogai 
 

8. IV gimnazinių klasių mokinių mokymosi pasiekimai (egzaminų 

rezultatai). Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų 

analizė. Mokymosi poreikių analizė. Ugdymo plano 2018–2019 m. m. 

aptarimas. Pagalbos mokiniams teikimas. 

rugpjūtis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, mokytojai 
 

9. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymas. spalis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,  

darbo grupės vadovas 
 

10. Tarpinių mokinių mokymosi rezultatų aptarimas (signaliniai 

pusmečiai). 1, 5, IIIG klasių mokinių adaptacija. 

gruodis Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, klasių vadovai, pagalbos 

specialistai 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

2 priedas 

 

GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Užsiėmimo pavadinimas Atsakingi Data Pastabos 

1. Sausio 13 dienos minėjimas. Klasių vadovai,  D. Šniukaitė sausis  

2. 
Šiaulių rajono mokinių integruota muzikos ir istorijos 

konferencija „Atkurtai Lietuvai-100“ 

R.Serpauskienė, K.Daukšaitė vasaris  

3. 
Respublikinė konferencija „Viešojo kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“ 

L. Sarpauskienė, T. Jokubaitienė, 

J.Bučnienė, L.Gorškovienė 

vasaris  

4. „Valentino diena“ Klasių vadovai, Mokinių taryba vasaris  

5. Vasario -16 dienos minėjimas S.Valčikienė, K. Daukšaitė  vasaris  

6. Tarptautinė gimtosios kalbos diena  L. Sarpauskienė,  T. Jokubaitienė vasaris  

7. Dvyliktokų šimtadienis. K. Daukšaitė, T. Jokubaitienė vasaris  

  8. „Užgavėnės“ D. Šimulionienė vasaris  

9. Meškuičių krepšinio čempionatas P. Vaitkus vasaris  

10. 
Šiaulių rajono geografijos olimpiada 6-I klasių 

mokiniams „Mano gaublys“ 

R.Kelpšienė kovas  

11. 
Renginys 5 - 8 kl. mokiniams “Surask Velykinį 

margutį”  

J.Ratkutė, J.Bučnienė, V.Ratkevičienė, 

V.Tenienė, L.Gorškovienė 

kovas  

12. 
Respublikinis mokinių kūrybos paroda –konkursas 

„Keturiasdešimt paukščių belaukiant“ 

J.Šlitė, R.Daužvardis kovas  

13. 
Pilietiškiausio mokinio apdovanojimai skirti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui 

D.Šniukaitė kovas  

14. Popietė „Senolių skrynią atvėrus“ Klasių vadovai kovas  

15. Tėvų diktantas L. Sarpauskienė,  T. Jokubaitienė kovas  

16. Žemės dienos paminėjimas Pradinių klasių mokytojai kovas  

17. Atvirų durų diena Metodinė taryba kovas  

18. Mandagumo diena I.Antulienė, mokinių taryba kovas  
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19. Veiksmo savaitė be patyčių R.Kelpšienė, mokinių taryba kovas  

20. Projektinė savaitė ,,Vaikystės knygos”. Pradinių klasių mokytojai balandis  

21. 
Integruota tarptautinė konferencija moksleiviams ir 

mokytojams „Pažinkime savo kraštą“.  

R.Serpauskienė, R.Kelpšienė 

G.Liepinia 

balandis  

22. Akcija ,,Darom 2018“ Pradinių klasių mokytojai balandis  

23. 
Kūrybinė paroda-projektas „Velykinių margučių 

kryžiažodis“, 5-8kl., IG-IVG kl. 

J. Šlitė balandis  

24. 
Motinos diena.  

Mokyklos garbė. 

R. Kelpšienė, S. Valčikienė,  

K. Daukšaitė,  D. Šimulionienė 

gegužė  

25. 
 Renginys „Paskutinio skambučio šventė“. IV G; III G; II G ir IG klasių vadovai gegužė  

26. 
Šeimos diena R. Kelpšienė, klasių vadovai gegužė  

27. 
Gegužės mėnuo- mėnuo be smurto. Vaiko gerovės komisijos nariai 

mokinių taryba 

gegužė  

28. 
Mokslo metų užbaigimo renginiai Pradinių klasių mokytojai gegužė  

29. Vaikų gynimo diena. Tėvo diena. Klasių vadovai  birželis  

30. 
Akademiškiausio mokinio konkursas 

 

D.Šniukaitė, 

G. Liepinia 

birželis  

31. Mokslo metų užbaigimo šventė Klasių vadovai birželis  

32. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas R.Serpauskienė, D.Šniukaitė birželis  

33. Mokslo ir žinių diena D. Šniukaitė; R.Kelpšienė rugsėjis  

34. „Penktokų krikštynos“ K.Daukšaitė rugsėjis  

35. Judrioji savaitė R. Kelpšienė; klasių vadovai rugsėjis  

36. „Tyrėjų naktis 2017“ D.Šniukaitė, dalykų mokytojai rugsėjis  

37. Tarptautinė raštingumo diena L. Sarpauskienė, T. Jokubaitienė rugsėjis  

38. „Olimpinė diena“  Klasių vadovai, kūno kultūros mokytojai rugsėjis  

38. Europos kalbų diena Kalbų metodinė grupė rugsėjis  

39. Holokausto Lietuvoje dienos paminėjimas R.Serpauskienė rugsėjis  

40. Renginys  IG klasės krikštynos.  I G; II G klasių vadovai rugsėjis  

41. 
Tarptautinės mokyklų sporto žaidynės „Kaimynų 

taurė“ 

Kūno kultūros mokytojai spalis  

42. 
Dabartinių ir buvusių Meškuičių gimnazijos mokinių Kūno kultūros mokytojai spalis  
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sporto varžybos „14-as SUSITIKIMAS“ 

43. 
Popietė ,,Sveikos daržovės” Pradinių klasių mokytojai spalis  

44. Vokiečių kalbos dienos paminėjimas V. Stoncelienė spalis  

45. 
Vertimų konkursas 5- IVG kl.  J.Ratkutė, J.Bučnienė, V.Stoncelienė, 

V.Tenienė, L.Gorškovienė 

spalis  

46. „Savivaldos diena“ R.Serpauskienė spalis  

47. 
Gimnazijos gimtadienio paminėjimas L.Andriuškaitė, G.Razanovas 

R.Serpauskienė 

spalis  

48. 
Ekomozaika II-IVG klasės, skirta akcijai „Darom 

2018“ 

I.Galkauskaitė-Tenienė lapkritis  

49. 

Apskritojo stalo diskusijos su mokinių taryba, 

mokytojais „Kitoks mokytojas - kitokia pamoka – 

kitokia mokykla“ organizavimas 

metodinė taryba lapkritis  

50. 
Tolerancijos diena.  Klasių vadovai, D.Šniukaitė 

I. Antulienė 

lapkritis  

51. 
Pasaulinė AIDS diena. I. Antulienė, E. Valuntienė  

klasių vadovai 

gruodis  

52. 
Padėkos vakaras Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

gruodis  

53. Advento vakaronė D. Šimulionienė, R. Kelpšienė; gruodis  

54. Kalėdiniai renginiai Klasių vadovai gruodis  
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

3 priedas 

 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  VEIKLOS PLANAS 

 

VGK sudėtis ir funkcijų pasiskirstymas: 

1. Dalia Šniukaitė, VGK pirmininkė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji matematikos mokytoja,   atsakinga už: VGK darbo 

organizavimą ir priežiūrą; atstovavimą VGK savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba pavedimą atstovauti VGK pirmininko pavaduotojui ar kitam nariui; atstovavimą VGK 

suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba pavedimą atstovauti kitam VGK nariui; alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

prevencinės ir kitų gimnazijoje vykdomų programą įgyvendinimo priežiūrą; gimnazijos mikroklimato gerinimą; krizių valdymą gimnazijoje. 

2. Indrė Antulienė, VGK pirmininkės pavaduotoja, socialinė pedagogė, atsakinga už socialinį emocinį mokinių ugdymą; smurto ir patyčių, saugaus elgesio 

prevenciją; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją, nelankymo prevenciją ir intervenciją 

3. Eglė Juškevičiūtė, komisijos narė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo organizavimą, pagalbos teikimą įtraukiojo 

ugdymo vykdytojams. 

4. Eugenija Petravičienė, komisijos narė, vyresnioji specialioji pedagogė, atsakinga už įtraukiojo ugdymo organizavimą, pagalbos teikimą įtraukiojo ugdymo 

vykdytojams. 

5. Kristina Dagienė, komisijos narė, bibliotekininkė, pradinio ugdymo anglų kalbos mokytoja, ugdymo karjerai mokytoja; individualios mokinio pažangos 

koordinatorė, atsakinga už Bendrojo ugdymo problemų prevenciją ir savalaikę intervenciją; mokinių ugdymo karjerai koordinavimą. 

6. Rasa Kelpšienė, komisijos narė, istorijos ir geografijos vyresnioji mokytoja, žmogaus saugos, ekonomikos mokytoja, Olweus programos kokybės 

užtikrinimo sistemos (OPKUS) koordinatorė, atsakinga už smurto ir patyčių, saugaus elgesio prevenciją; Bendrojo ugdymo problemų prevenciją ir savalaikę 

intervenciją. 

7. Dacė Šimulionienė, komisijos narė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, atsakinga už socialinį emocinį mokinių ugdymą. 

8. Jurga Bučnienė, komisijos narė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, atsakinga už Bendrojo ugdymo problemų prevenciją ir savalaikę intervenciją. 

9. Raminta Maciūnaitė, sveikatos priežiūros specialistė,  atsakinga už sveikatos gerovės užtikrinimą; psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją. 

10. Komisijos sekretorė - Jurgita Ratkutė, vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja. 

 

Tikslas: rūpintis vaikui saugia ir palankia aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko 

galimybes atitinkančius ugdymo (si) pasiekimus  bei pažangą,  atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. 

 

1. Uždavinys: Įtraukiojo ugdymo organizavimas, pagalbos teikimas įtraukiojo ugdymo vykdytojams. 

Veiklos pavadinimas Atsakingi (-as) vykdytojai (-as) Įvykdymo 

terminas 

Pastabos 
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 1.1. Pradinis bei pakartotinas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

įvertinimas. 

D. Šniukaitė,  E. Juškevičiūtė, E. 

Petravičienė 

Pagal poreikį  

1.2. Mokytojų švietimas: 

1.2.1. pranešimas ,,Moksleivių savęs  vertinimas”; 

1.2.2. pranešimas ,,Atminties sutrikimų turintys vaikai”; 

1.2.3. pranešimas „Neverbaliniai mokymosi sutrikimai“; 

1.2.4. pranešimas „ Autizmas“. 

 

E. Petravičienė 

E. Petravičienė 

E. Juškevičiūtė 

E. Juškevičiūtė 

 

Vasario mėn. 

Rugsėjo mėn. 

Balandžio mėn. 

Spalio mėn. 

 

1.3. Tėvų švietimas: 

1.3.1. informacinis lankstinukas tėvams „ Kalbinis kvėpavimas ir 

jo lavinimas”; 

1.3.2. informacinis lankstinukas tėvams „ Pritaikytos 

programos”. 

 

E. Juškevičiūtė 

 

E. Juškevičiūtė 

 

Gegužės mėn. 

 

Lapkričio mėn. 

 

1.4. Mokiniams: 

1.4.1. išsamaus pavyzdinio matematikos taisyklių sąsiuvinio 

specialiųjų ugdymosi poreikių 5-10 klasių mokiniams 

rengimas. 

 

E. Juškevičiūtė 

 

Iki gruodžio 

mėn. 

 

1.5. Konsultacijos mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių 

mokiniais dėl darbo metodų, tempo, užduočių individualizavimo, 

diferencijavimo. 

E. Juškevičiūtė, E. Petravičienė Visus metus  

1.6. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių pasiekimų ir lankomumo 

analizė. 

E. Juškevičiūtė Sausio, birželio 

mėn. 

 

1.7. Metodinės medžiagos specialiojo ugdymo klausimais  kaupimas 

ir sisteminimas. 

E. Juškevičiūtė, E. Petravičienė Visus metus  

1.8. Kitos priemonės numatytos specialiojo pedagogo ir logopedo 

veiklos planuose. 

E. Juškevičiūtė, E. Petravičienė Pagal planą  

2. Uždavinys: Bendrojo ugdymo problemų prevencija ir savalaikė intervencija 

2.1. Naujai į mokyklą atvykusių mokinių adaptacijos stebėsena. D. Šniukaitė, Visus metus  

2.2. Tyrimas. Mokinių vengimo lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo 

priežasčių nustatymas. 

E. Juškevičiūtė, E. Petravičienė Kovo mėn.  

2.3. Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašo rengimas. 

E. Juškevičiūtė Vasario mėn.  

2.4. Individualios mokinio pažangos stebėjimas, mokymosi pagalbos 

poreikio nustatymas. 

K. Dagienė, klasių vadovai, 

mokytojai 

Visus metus  
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2.5. Lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašo priedų rengimas. 

R. Kelpšienė, E. Juškevičiūtė Vasario mėn.  

2.6. Mokinių skatinimas už gerą lankomumą.  

Mažiausiai pamokų praleidusi klasė, mažiausiai nepateisintų pamokų 

praleidusi klasė. 

I. Antulienė, D.Šniukaitė, klasės 

vadovai 

Kas trys 

mėnesiai 

 

2.7. Akcija vengiantiems lankyti gimnaziją mokiniams „ Lankau pamokas 

atsakingai“. 

E. Juškevičiūtė, E. Petravičienė. 

J.Bučnienė 

Vasario– gegužės 

mėn. 

 

2.8. Kitos priemonės numatytos gimnazijos  metodinės tarybos, metodinių 

grupių veiklos planuose. 

   

3. Uždavinys: Socialinis ir emocinis ugdymas 

3.1. Ankstyvosios prevencijos ir vaikų socialinių gebėjimų ugdymo 

„Įveikime kartu“ programos įgyvendinimas 3 klasėje. 

D. Šimulionienė Visus metus  

3.2. Socialinius emocinius įgūdžius lavinančios bei smurto prevencijos 

programos „Antras žingsnis“ įgyvendinimas 4 klasėje. 

E.Vilčiauskienė Sausio–gegužės 

mėn. 

 

3.3. Socialinių įgūdžių būrelis 1-6 klasių mokiniams „ Emocijų ir fizinio 

lavinimo kūrybinės dirbtuvės“. 

I.Antulienė I pusmetį  

3.4. Pilietiškiausio mokinio apdovanojimai skirti Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo paminėjimui 

D.Šniukaitė Kovo 10 d.  

3.5. Akcija  „Darom 2017“. D.Šniukaitė Balandžio mėn.  

3.6. Renginys „Mokyklos garbė“. D.Šniukaitė Gegužės mėn.  

3.7. Vasaros poilsio stovyklos organizavimas 1-4 klasių ir 5-8 klasių 

gimnazijos mokiniams. 

I. Antulienė Birželio mėn.  

3.8. „Solidarumo bėgimo“ akcija. I. Antulienė Spalio mėn.  

3.9. Labdaros akcija „ Padėkite vieni kitiems“. I. Antulienė Lapkričio mėn.  

3.11.Advento vakaras. Gerumo akcija. D.Šimulionienė, R. Kelpšienė Gruodžio mėn.  

3.12. Individualūs socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai. I. Antulienė Pagal poreikį  

3.13.Bendradarbiavimas su TŽGA Meškuičių vaikų dienos centru. I. Antulienė Pagal poreikį  

3.14. Kitos priemonės numatytos socialinės pedagogės, gimnazijos 

metodinių grupių veiklos planuose. 

   

4. Uždavinys: Smurto ir patyčių, saugaus elgesio prevencija 

4.1. Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) 

įgyvendinimas. 

R. Kelpšienė 

 

Visus metus  

4.2. Akcija  „Savaitė be patyčių“. I. Antulienė, klasių vadovai Kovo mėn.  
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4.3. Akcija „Ar turi atšvaitą?“. 

Paskaita – diskusija mokiniams „Rugsėjis – saugios aplinkos (saugaus 

eismo) mėnuo“ 

R. Maciūnaitė Rugsėjo mėn.  

4.4. Tolerancijos diena D. Šniukaitė, I. Antulienė, R. 

Kelpšienė 

Lapkričio mėn.  

4.5. Budėjimo koridoriuose sustiprinimas. (Olweus tyrimo rekomendacija) D. Šniukaitė, I.Antulienė Visus metus  

4.6. Kūrybinių darbų konkursai, skirti patyčių prevencijai. R.Kelpšienė II pusmetį  

4.7. Paskaita mokiniams apie pirotechnikos žalą. I.Antulienė Gruodžio mėn.  

4.8. Patyčių paplitimo gimnazijose tyrimas. R. Kelpšienė Lapkričio  mėn.  

5. Uždavinys: Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija 

5.1. Akcija „Aš nerūkau“. R.Maciūnaitė Gegužės mėn.  

5.2. Paskaita apie psichotropines medžiagas tėvams, pasikviečiant lektorę iš 

policijos. 

I.Antulienė Gruodžio mėn.  

5.3. Vizitai aplink gimnazijos teritoriją. Rūkymo prevencija. I. Antulienė Visus metus  

5.4. Vykdyti  alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų 

prevencinę programą (per dalykų pamokas, per klasės vadovo veiklą, per 

renginius, per prevencines paskaitas, per informacinius stendus). 

D.Šniukaitė, I. Antulienė, mokytojai Visus metus  

5.5. Kitos priemonės numatytos socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros 

specialistės, gimnazijos metodinių grupių veiklos planuose. 

   

6. Uždavinys: Sveikatos gerovės užtikrinimas 

6.1. Organizuoti renginius mokyklos bendruomenei, sveikatos išsaugojimo 

ir stiprinimo klausimais (išvardinti): 

- protmūšis „Kaip išvengti užkrečiamųjų ligų?“; 

- akcija „Aš plaunu rankas“; 

- plakatų konkursas „Mano šypsena“; 

- akcija „Ar kuprinė ne per sunki?“; 

- receptų konkursas „Mano sveikas užkandis“; 

- protmūšis „AIDS sakau ne“. 

R. Maciūnaitė  

 

Sausio mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

Spalio  mėn. 

Lapkričio mėn. 

Gruodžio mėn. 

 

1.2. Pravesti paskaitas-diskusijas mokiniams įvairiomis sveikatos temomis: 

- sausis – Užkrečiamųjų ligų prevencijos mėnuo; 

- vasaris – Asmens higienos mėnuo; 

- kovas – Burnos higienos mėnuo; 

R. Maciūnaitė Visus metus  
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- balandis - Aplinkos sveikatos mėnuo; 

- gegužė – Mėnuo prieš rūkymą, fizinio aktyvumo mėnuo; 

- birželis – Pirmos pagalbos (traumų prevencijos) mėnuo; 

- spalis – Psichikos sveikatos mėnuo; 

- lapkritis – Sveikos mitybos mėnuo; 

- gruodis – Lytiškumo ugdymo mėnuo. 

6.3. Informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir 

pan.) mokyklos bendruomenei. 

R. Maciūnaitė Visus metus  

6.4. Projektinė savaitė „Sveikuoliukas“ D.Šimulionienė, pradinių klasių 

mokytojai 

Spalio mėn.  

6.5. Kitos veiklos numatytos  sveikatos priežiūros specialistės R. 

Maciūnaitės metiniame veiklos plane. 

R. Maciūnaitė   

7. Uždavinys: Mokinių ugdymo karjerai organizavimas 

7.1. Priemonės numatytos  mokytojos, atsakingos už ugdymą karjerai K. 

Dagienės 2018 veiklos plane. 

K. Dagienė Visus metus 

pagal planą 

 

8. Uždavinys: Krizių valdymas gimnazijoje 

8.1. Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės įveikimo plano rengimas. VGK nariai Įvykus krizei  

8.2. Informacijos  apie krizę Gimnazijos bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai 

parengimas. 

D. Šniukaitė Įvykus krizei  

8.3. Informacijos perdavimas Gimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančiai institucijai, dalyvių susirinkimui (savininkui), prireikus – 

teritorinei policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugą užtikrinančiai institucijai 

savivaldybėje. 

D.Šniukaitė, Direktorius Įvykus krizei  

8.4. Įvertinimas Gimnazijos bendruomenės grupių ar asmenų, kuriems 

reikalinga pagalba ir jos teikimo organizavimas: konsultuoja Gimnazijos 

bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su vaikais, 

esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos 

pagalbos suteikimo, dėl švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės 

pagalbos į  įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą. 

VGK nariai pagal priskirtas 

funkcijas 

Įvykus krizei  
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

4 priedas 

 
GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS   

 

 

2018 m. gimnazijos Metodinės tarybos tikslai: 

 

1. Tikslas: Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę 

1.1. Uždavinys: Įgyvendinti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas 

1.2. Uždavinys: Skatinti individualią kiekvieno mokinio pažangą 

 

2. Tikslas: Skatinti bendruomenės kūrybingumą ir nuolatinį tobulėjimą 

2.1. Uždavinys: Ugdyti / plėtoti skirtingų bendruomenės grupių lyderystės kompetencijas 

2.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas originalių idėjų generavimui, edukacinių novacijų diegimui 

 

3. Tikslas: Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą 

3.1. Uždavinys: Užtikrinti emocinį ir psichologinį visų bendruomenės narių saugumą 

3.2. Uždavinys: Gerinti gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje 

Meškuičių gimnazijos metodinės tarybos funkcijos: 

 1. Kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje; 

 2. Koordinuoti mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti; 

 3. Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus, prireikus vertinti mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę 

veiklą; 

 4. Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis 

organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.; 

 5. Kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrinėti ir planuoti ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo 

inovacijų diegimą. 

 Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo. 

Metodinės veiklos uždaviniai: 

1. užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą; 

2. skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, skatinti ją. 
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METODINĖS TARYBOS VEIKLA 

1. Tikslas: Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1. Metodinės tarybos darbo tikslų ir uždavinių, darbo 

krypčių, veiklos plano aprobavimas. 

sausio mėn. metodinė taryba Aptarti mokinių motyvavimo veiklai būdai pamokoje, 

numatytos strategijos jiems taikyti. 

2. Meškuičių gimnazijos 2018-2019 m. m. vadovėlių 

ir mokymo priemonių užsakymo aptartis 

birželio mėn. metodinių grupių 

pirmininkai 

Bus parengtas reikalingų vadovėlių ir mokymo 

priemonių sąrašas pagal bendrųjų ugdymo programų 

reikalavimus.  

3. Geros pamokos modelio sukūrimas ir 

įgyvendinimas (pamokų stebėjimas, aptarimas, 

refleksija) 

lapkričio 

mėn. 

metodinė taryba, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Sukurtas geros pamokos modelio aprašas, parengti 

kriterijai. Bendros nuomonės nustatymas, susitarta dėl 

geros pamokos kriterijų, pateiktos rekomendacijos 

pamokos stebėjimo protokolui tobulinti.  

4. Gimnazijos ugdymo plano 2018-2019 m. m. 

aptarimas ir aprobavimas 

gegužės mėn. 

III savaitė 

metodinė taryba Aptartos ir pakoreguotos plano dalys 

 

5. Ruošti mokinius ir dalyvauti rajono olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose, projektuose. 

visus metus metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

metodininkai 

  Gabių ir talentingų mokinių  ugdymas, jų poreikių 

tenkinimas. 

 

6. Individualios mokinių pasiekimų pažangos 

stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo sistemos (IMP) 

aptarimas. Rekomendacijų modelio įgyvendinimui 

parengimas 

rugsėjo mėn. metodinė taryba,  

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Išsianalizuotas IMP modelio projektas, susitarta dėl 

įgyvendinimo. Tvarkos susitarimai  padės mokytojui ir 

mokiniui bendradarbiauti, siekiant asmeninės pažangos 

ir geresnių akademinių pasiekimų.  

7. Dalyvavimas rajono renginyje „Žvaigždės ir 

žvaigždutės“. 

birželio mėn. 

II savaitė 

D. Šniukaitė,  

V. Tenienė 

Mokiniai ugdysis  netradicinėje erdvėje, kils jų 

motyvacija. 

8. Gabių ir talentingų mokinių ugdymo organizavimas 

gimnazijoje 

visus metus metodinė taryba Efektyvus gabių vaikų ugdymas atrenkant ir pritaikant 

ugdymo turinį mokinių ugdymo(si) poreikiams.  

9. Organizuoti I turo dalykines olimpiadas 

gimnazijoje. 

visus metus Dalykų mokytojai Efektyvus gabių vaikų ugdymas. Rezultatų analizė 

panaudota ugdymo turinio koregavimui.  

10. Integruota tarptautinė konferencija moksleiviams ir 

mokytojams „Pažinkime savo kraštą“ 

 R.Kelpšienė, 

E. Valuntienė 

K. Dagienė 

G. Liepinia 

Vyks tarpkultūrinis bendravimas, gilės pažintiniai 

mokinių gebėjimai. 
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11. Respublikinis kūrybinių darbų konkursas – paroda 

„40 paukščių belaukiant“ 

kovo mėn. 

 

Technologijų, 

dailės mokytojai 

Padės siekti didesnių mokinių gebėjimų, pastangų, 

lavins bendravimo įgūdžius. 

12. Šiaulių r. 5–12 klasių mokinių integruota muzikos ir 

istorijos konferencija „Atkurtai Lietuvai – 100“ 

vasario mėn. 

 

R. Serpauskienė, K. 

Daukšaitė 

Padės mokytojui ir mokiniui bendradarbiauti, siekiant 

asmeninės pažangos ir geresnių akademinių pasiekimų. 

13. Užsienio kalbų mokytojų respublikinė konferencija 

„Mokinių individualios pažangos matavimo būdai 

užsienio kalbos pamokose“ 

balandžio 

mėn. 

 

 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

 

Bus pasidalinta gerąja darbo patirtimi, įgyvendinant 

IMP gimnazijoje, siekiant mokinių asmeninės 

pažangos ir geresnių akademinių pasiekimų. 

14. Tarptautinio  Erasmus+ strateginių partnerysčių 

projekto "The practical usage of your theoretical 

knowledge" įgyvendinimas 

pagal 

projekto 

datas 

G. Liepinia Gerės tarptautinis bendradarbiavimas, bus pasidalinta 

gerąja darbo patirtimi, inovacijomis, bus pritraukta 

lėšų projektui vykdyti 

15. Akademiškiausio mokinio konkursas 

 

birželio mėn.  

III savaitė 

G. Liepinia Padės mokytojui ir mokiniui bendradarbiauti, siekiant 

asmeninės pažangos ir geresnių akademinių pasiekimų.  

16. Individualios mokinio pažangos vertinimo modelio 

aptarimas. Vertinimas ir įsivertinimas pamokose.  

rugpjūčio 

mėn. IV 

savaitė 

D. Šniukaitė 

V. Tenienė 

Vykdyta pakartotinė aptartis praktiškai išbandžius IMP 

modelį, pateikti  pasiūlymai tobulinti. 

 

 

2. Tikslas: Skatinti bendruomenės kūrybingumą ir nuolatinį tobulėjimą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Laukiami rezultatai 

1. Respublikinė konferencija „Viešojo kalbėjimo 

įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“ 5–10 

bendrojo ugdymo mokyklų, I–IV gimnazijos klasių 

mokiniai. 

2018-02-15 

 

L. Sarpauskienė, 

T. Jokubaitienė, 

J. Bučnienė, 

 

Padės siekti didesnių mokinių gebėjimų, pastangų, lavins 

bendravimo įgūdžius. 

 

2. Respublikinis edukacinis žygis po Meškuičių 

miestelį 

spalio mėn.  

 

Pradinių klasių 

metodinė grupė 

Padės siekti didesnės mokinių gebėjimų, pastangų, lavins 

bendravimo įgūdžius. 

3. Rajoninis – respublikinis „Kaimynų protų mūšis“ spalio mėn. R. Kelpšienė Padės siekti didesnės mokinių gebėjimų, pastangų, lavins 

bendravimo įgūdžius. 

4. Mokytojų atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas.  visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokytojai stiprins profesines  kompetencijas lankydamas 

kolegų pamokas, planuodami pamokas 



35 
 

5. Tęsti bendradarbiavimą sporto, meno ir mokslo 

srityse su Latvijos Respublikos Garkalnės 

mokykla. 

 visus metus G. Liepinia, 

P.Vaitkus, 

D.Šimulionienė 

Mokytojai stiprins profesines  kompetencijas, dalinsis 

patirtimi su Latvijos mokytojais 

6. Metodinės veiklos projektas „Vidinių ir išorinių 

edukacinės erdvių panaudojimas ugdyme“. 

iki mokslo metų 

pabaigos 

V. Tenienė, 

met. grupių 

pirmininkai 

Bus pagilintos kompetencijos, susijusios su užduočių 

kūrimu ir pateikimu, veiklų pamokose organizavimu ir 

netradicinių ugdymo erdvių panaudojimu. 

7. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose, kursuose. Savišvieta 

visus metus metodinė taryba Visi metodinės tarybos nariai dalyvaus mokyklos ar kitų 

švietimo įstaigų organizuotuose renginiuose. 

8. Veiklos, skatinančios mokytojus kryptingai 

tobulinti kompetencijas, bendradarbiavimą ir 

gerosios patirties sklaidą, įsivertinimas. Metodinės 

tarybos 2018 m. veiklos analizė. 

gruodžio mėn. metodinė taryba Bus atliktas vertinimas. 

9. Praktiniai mokymai: 

Praktinis mokymas mokytojams rengti priemones 

programa www.prezi.com.  

vasario mėn  E. Juškevičiūtė Bus taikyti inovatyvūs metodai, ugdytos mokinių 

bendrosios kompetencijos, kritinis mąstymas, praktinės ir 

kūrybinės veiklos gebėjimai. 

10. Rengti rajono metodines dienas gimnazijoje. 

Dalyvauti  respublikiniuose ir rajono metodiniuose 

renginiuose bei dalintis  įgyta patirtimi. 

pagal Švietimo   

centro darbo 

planą 

Metodinių grupių 

pirmininkai, 

mokytojai 

metodininkai 

Bus pasidalinta  patirtimi 

 

 

11. Netradicinio ugdymo dienos "Stebuklingi žiemos 

raštai - 2018"organizavimas gimnazijoje. 

Integruotų  pamokų planavimas. Integruotų 

projektų ir kitų integralių ugdomųjų veiklų 

vykdymas 

gruodžio mėn.          

III sav. 

Metodinė taryba Bus formuotas integralus ugdymas. Vestos integruotos 

pamokos, integruoti projektai. 

Vyks mokytojų bendradarbiavimas. 

 

12. Patirties mainų „Kolegialus bendravimas“ veiklų 

koordinavimas: 

1. Pasirengimo etapas (veikla vykdoma 

susiskirsčius poromis).  

2. Pamokų stebėjimo rezultatų analizė 

visus metus metodinė taryba Inicijuoti pokyčiai gimnazijoje, skatinant pasidalytąją 

lyderystę. Mokytojai reflektuoja savo profesinę praktiką ir 

naudoja grįžtamąjį ryšį savo pamokos tobulinimui. 

Stiprinamas mokymasis pačioje bendruomenėje, skatinama 

mokytojų lyderystė, kūrybiškumas, kolegialus dalijimasis 

patirtimi.  

 

 

 

  

13. Edukacinė išvyka gruodžio mėn. 

IV savaitė 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Stiprinamas mokytojų mokymasis, skatinamas 

kūrybiškumas, kolegiškas bendravimas  

 

 

3. Tikslas: Kurti bendradarbiavimui, mokymuisi ir nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą 

http://www.prezi.com/
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Vykdytojai  Laukiami rezultatai   

1. „Mokyklos garbė” ir popietė geriausiųjų mokinių 

tėveliams pagerbti. Įtraukti Meškuičių miestelio 

bendruomenės narius į „Mokyklos garbės“ renginį 

gegužės mėn. 

III savaitė  

R. Kelpšienė,  

D. Šniukaitė 

 

Padės siekti didesnių mokinių gebėjimų, pastangų ir 

pasiekimų,  požiūrio į mokymosi kaitą ir vertybių, tėvų 

atsakomybės, pareigingumo, savęs tobulinimo. 

 

2. Atnaujinti  geriausiai besimokančių mokinių, gimnaziją 

garsinančių mokinių ir puikiai baigusiųjų 

mokyklą/gimnaziją Garbės, Pilietiškiausio mokinio 

garbės stendus. 

rugsėjo mėn.  

II savaitė 

Mokinių taryba, 

D. Šniukaitė 

G. Liepinia 

Bus viešinami gimnazijos pasiekimai, didės mokinių 

savivertė 

3. Gimnazijos tradicijų kūrimas. Mokyklos gimtadienis. 

Muziejaus diena. Mokyklos naktis. Parodų rengimas. 

Tolerancijos savaitė. Šeimų diena. 

spalio mėn.  Metodinė taryba, 

mokinių taryba 

 

Mokyklos bendruomenės bendra veikla 

 

4. Planingai tvarkyti mokyklos aplinką ir stadioną, padėti 

tvarkyti miestelio aplinką. 

 visus metus Direktorė, klasių 

vadovai 

Bus gražinama mokyklos ir miestelio aplinka 

 

5. Teikti informaciją apie gimnazijos pasiekimus rajono, 

respublikos žiniasklaidai, viešinti mokinių ir mokytojų 

veiklą gimnazijos internetinėje svetainėje ir miestelio 

laikraštyje. 

visus metus Pasiekimų 

viešinimo darbo 

grupė 

Viešinama gimnazijos veikla, siekiant tapti patrauklia 

mokymosi įstaiga 

 

6. Priemonių, skirtų gimnazijos viešinimui, kūrimas. 

Priemonių, įgalinančių naujų mokinių pritraukimą į 

gimnaziją, numatymas ir realizavimas. 

visus metus metodinė taryba Didės mokyklos prestižas ir mokinių skaičiaus klasėse. 

7. Atvirų durų diena kovo mėn. 

 

Metodinė taryba Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, išsiaiškinti tėvų 

lūkesčiai, gerės mikroklimatas gimnazijoje. 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

5 priedas 

 

KALBŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 
Meškuičių gimnazijos metodinės tarybos veiklos kryptys: 

 

 derinti ugdymo planavimą, organizavimą bei vertinimą; 

 koordinuoti metodinių grupių veiklą 

 analizuoti naujausius švietimo dokumentus, metodinę literatūrą; 

 derinti vadovėlių, mokymo priemonių užsakymą; 

 susitarti dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; 

 organizuoti mokinių mokymosi ir pažinimo motyvaciją skatinančius renginius, olimpiadas, konkursus;  

 dalyvauti, kuriant gimnazijos veiklos programą; 

 kartu su gimnazijos direktore, jos pavaduotojomis ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje; 

 rūpintis gerosios mokytojų darbo patirties sklaida; 

 prireikus vertinti mokytojų praktinę veiklą. 

 

1. Tikslas: Individuali kiekvieno mokinio pažanga 

1.1. Uždavinys: Ugdyti gabių mokinių mokymosi kompetencijas. 

 Priemonė 
Atsakingas asmuo 

Data Pastabos 

1.1.1. Europos kalbų diena (mokykloje) Kalbų metodinė grupė rugsėjis  

1.1.2. Vokiečių kalbos dienos paminėjimas  V. Stoncelienė spalis  

1.1.3. Projektas “ Kalbos klaidų iliustracijos“ 

95-12 kl.) 

Gimtosios kalbos mokytojai balandis  

1.2. Uždavinys: Diegti individualios mokinio pažangos (IMP) sistemą. 

1.2.2.  Dalyvavimas Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo organizuojamame 

Užsienio kalbų mokytojai sausis  



38 
 

vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo 

žvilgsnis“ 

1.2.3.  Dalyvavimas Vaikų kūrybinės 

iniciatyvos fondo organizuojamame 

konkurse „Kalbų kengūra“ 

Kalbų metodinė grupė kovas  

1.2.4. Dalyvavimas internetiniame konkurse 

„Olympis“  

Kalbų metodinė grupė lapkritis  

1.2.5. Rajoninė – respublikinė užsienio kalbų 

mokytojų gerosios patirties konferencija 

„Efektyvūs individualios mokinio 

pažangos matavimo būdai“ 

Užsienio kalbų mokytojai balandis  

1.3.  Uždavinys: gerinti pamokos planavimą ir organizavimo kokybę. 

1.3.1.  Atviros pamokos  atsakingi visi mokytojai balandis-gegužė  

1.3.2. Integruotos pamokos 

  

 

Kalbų metodinė grupė gruodis  

1.3.3. Pamokų vedimas netradicinėse erdvėse Kalbų metodinė grupė visus metus  

2. Tikslas: Geras gimnazijos įvaizdis vietos bendruomenėje 

2.1. Uždavinys: diegti besimokančios ir siekiančios tobulėti organizacijos kultūrą 

2.1.1.  Velykinis renginys 2-5, 6 - 8 kl. 

mokiniams .  

Užsienio kalbų mokytojai balandis  

2.1.2. Tarptautinė gimtosios kalbos diena 

skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti  

Gimtosios kalbos mokytojai vasaris  

2.1.3. Viktorina “2018-S. Daukanto metai”. 

(8-12 kl. ) 

Gimtosios kalbos mokytojai spalis  

2.2. Uždavinys: viešinti gimnazijos veiklą ir pasiekimus 

2.2.1.  Respublikinė konferencija „Viešojo 

kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių 

įspūdžiai“ (5-12 kl.) 

Gimtosios kalbos ir užsienio kalbų 

mokytojai  

vasaris  

2.2.2.  Tarptautinė raštingumo diena Gimtosios kalbos mokytojai  rugsėjis  

2.2.3.  Diktanto konkursas tėvams Gimtosios kalbos mokytojai  kovas  
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

6 priedas 

 

METODINĖS SOCIALINIŲ, GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

Meškuičių gimnazijos socialinių, gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos kryptys: 

1. Derinti ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą. 

2. Kartu aptarti naujus dokumentus, metodinę medžiagą. 

3. Suderinti vadovėlių, mokymo priemonių panaudojimą ugdyme. 

4. Susitarti dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos. 

5. Aptarti mokinių mokymosi poreikius ir susitarti dėl mokomųjų dalykų, modulių,  pasirenkamųjų dalykų pasiūlos. 

6. Aptarti tarpdalykinę integraciją, sudaryti individualiąsias dalykų programas, specialiųjų poreikių individualizuotas programas. 

7. Konsultuotis dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų. 

8. Dalytis gerąja patirtimi. 

9. Organizuoti renginius, olimpiadas, konkursus, kurie skatintų mokinius domėtis, mokytis, pažinti. 

10. Keistis informacija ir bendradarbiauti su kitomis metodinėmis grupėmis, teikti siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo 

organizavimo gerinimo. 

 

1. Tikslas: Geri mokinių mokymosi pasiekimai 

1.1. Uždavinys: Užtikrinti savalaikę, individualius poreikius tenkinančią pedagoginę pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams 

Priemonė Atsakingi vykdytojai Data Pastabos 

1 2 3 4 

Užduočių individualizavimas  

teikiant pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams 

R. Serpauskienė balandis  

1.2. Uždavinys: Sudaryti sąlygas gabesnių mokinių ugdymui 

1 2 3 4 

Organizavimas ir dalyvavimas įvairių dalykų olimpiadose, konkursuose. Visų dalykų mokytojai 

 

 

Visus metus 

 

 

 

Šiaulių rajono mokinių integruota muzikos ir istorijos konferencija „Atkurtai 

Lietuvai – 100“ 

R.Serpauskienė 

R.Kelpšienė 

K.Daukšaitė 

vasaris 
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Šiaulių rajono geografijos olimpiada 6-I klasių mokiniams „Mano gaublys“ R.Kelpšienė kovas 

Integruota tarptautinė konferencija moksleiviams ir mokytojams „Pažinkime 

savo kraštą“.  

R.Serpauskienė 

R.Kelpšienė 

G.Liepinia 

balandis 

Erasmus+ projekto  "Teorinių žinių praktinis panaudojimas" ("The practical 

usage of your theoretical knowledge") 

G. Liepinia,  

R. Kelpšienė,  

R. Serpauskienė,  

E.Valuntienė 

Visus metus 

Pilietiškiausio mokinio apdovanojimai skirti Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo paminėjimui 

D.Šniukaitė kovas 

Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ R.Serpauskienė kovas 

Matematikos kengūra D.Šniukaitė kovas 

„Tyrėjų naktis 2017“ D.Šniukaitė rugsėjis 

1.3. Uždavinys: Intensyviau taikyti netradicinius ugdymo būdus 

1 2 3 4 

Integruota biologijos ir karjeros ugdymo pamoka IG klasės mokiniams „Mediko 

profesijos subtilybės“ 

E.Valuntienė 

K.Dagienė 

balandis  

Teisnių žinių konkursas R.Kelpšienė kovas 

Matematikos žinių viktorina 5-6 klasių mokiniams J.Lukošiūnienė balandis 

PI diena D.Šniukaitė kovas 

Erasmus+ projekto  "Teorinių žinių praktinis panaudojimas" ("The practical 

usage of your theoretical knowledge") 

G. Liepinia,  

R. Kelpšienė,  

R. Serpauskienė,  

E.Valuntienė 

Visus metus 

1.4. Uždavinys: Plėsti / tobulinti ugdymo(si) aplinkas 

1 2 3 4 

Integruota biologijos, geografijos, istorijos ir karjeros ugdymo pamoka 8 –IV 

klasių mokiniams „Mūšos tyrelio pažintinis takas“ 

R.Kelpšienė 

E.Valuntienė 

R.Serpauskienė 

K.Dagienė 

gegužė  
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Integruota istorijos ir karjeros ugdymo pamoka IG klasės mokiniams „Frenkelio 

rūmai – dabartis ir praeitis“ 

R.Serpauskienė 

K.Dagienė 

kovas 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas R.Serpauskienė 

D.Šniukaitė 

birželis 

Holokausto Lietuvoje dienos paminėjimas R.Serpauskienė rugsėjis 

2. Tikslas: Individuali kiekvieno mokinio pažanga 

2.1. Uždavinys: Gerinti pamokos planavimo ir organizavimo kokybę 

1 2 3 4 

Mokomųjų dalykų teminių planų, modulių ir papildomo ugdymo programų 

aprobavimas 

E.Valuntienė rugpjūtis  

Naujų vadovėlių patvirtinimas 2017-2018 mokslo metams E.Valuntienė rugpjūtis 

Sėkmingas pamokos modelis Visų dalykų mokytojai Visus metus 

Pranešimas „Elektroninis kaupiamojo balo taikymas“ R.Kelpšienė vasaris 

Pranešimas „Refleksija ir pažangos stebėjimas pamokoje“ E.Valuntienė birželis 

3. Tikslas: Geras įvaizdis vietos bendruomenėje 

3.1. Uždavinys: Skatinti komandinį darbą 

1 2 3 4 

Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijų specialiųjų poreikių mokinių 

ugdymo aptarimas 

Visų dalykų mokytojai rugpjūtis  

Metodinės grupės tikslų, uždavinių ir darbo krypčių plano aprobavimas E.Valuntienė sausis 

„Įdomioji patirtis“ - seminarų metodinės medžiagos sklaida Visų dalykų mokytojai Visus metus 

Kvalifikacijos tobulinimo ataskaita Visų dalykų mokytojai gruodis 

Gimnazijos 110 – ojo jubiliejaus minėjimas. L.Andriuškaitė 

G.Razanovas 

R.Serpauskienė 

spalis 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

7 priedas 

 

 

MENINIO UGDYMO, TECHNOLOGIJŲ, DORINIO UGDYMO IR KŪNO KULTŪROS METODINĖS GRUPĖS 

 
 VEIKLOS PLANAS  

 

1. Tikslas: Geri mokinių mokymosi pasiekimai 

 

 1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas gabesniųjų mokinių ugdymui 

Priemonė Priemonės turinys Atsakingas Data  +/- 

1.1.1. Technologijų olimpiada, Šiaulių r. II-asis etapas Mokinių dalyvavimas Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba, J. 

Šlitė 

02- 02 d.   

1.1.2. Respublikinis mokinių kūrybos paroda- konkursas 

„40 paukščių belaukiant“ 

Mokinių dalyvavimas J. Šlitė 

R.Daužvardis 

 

03 mėn.   

1.1.3. Dailės būrelio „Menų sala“ kūrybos  paroda, skirta 

Mamos dienai 

Kūrybinių darbų eksponavimas mokyklos 

erdvėse 

J. Šlitė 05 mėn.   

1.1.4.Mokinių technologijų olimpiada. Mokinių dalyvavimas Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba, 

R.Daužvardis 

 

02- 02 d.   

1.1.5.Mokinių taikomosios dailės darbų paroda. Technologijų pamokų metu sukurtų darbų 

parodėlė. 

R.Daužvardis 05 mėn.   

1.1.6.Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Paukščiai“ 6 klasės mokinių tapybos darbai ant A3 

formato popieriaus. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

03 mėn.   

1.1.7.Dalyvavimas keramikos darbų konkurse „Pavasario 

žiedai 6“  tema „Paukščiai“ (švilpynės). 

Gabesniųjų mokinių dalyvavimas konkurse. S.Daukanto 

gimnazija, 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

05 mėn.   

1.1.8.Keramikos būrelio mokinių darbai „Auksinė širdis“. Keramikos būrelio mokinių darbai „Auksinė 

širdis“ mamai, ekspozicija Meškuičių 

kultūros centre. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

05 mėn.   
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1.1.9.Gerosios patirties renginys „Sudie, prakartėle“ (L. 

Ivinskio gimnazija) 

Koncertinė veikla K. Daukšaitė 

D. Navickienė 

01-30 d.   

1.1.10.Vasario 16-osios koncertas Koncertinė veikla K. Daukšaitė 02-15 d.   

1.1.11.Festivalis „Muzika - fėja“ (Naisiuose) Koncertinė veikla K. Daukšaitė 03-29 d.   

1.1.12.Koncertas skirtas mamoms Koncertinė veikla K. Daukšaitė 05 mėn.   

1.1.13.Sakralinės muzikos konkursas „Skriski giesmele“ Koncertinė veikla K. Daukšaitė 12 mėn.   

1.1.14.Dalyvauti vyskupijos katechetikos centro 

organizuojamame konkurse mokiniams. 

 D. Navickienė 04 mėn.   

1.1.15. Meškuičių gimnazijos mokinių kūno kultūros ir 

sporto motyvavimo ir skatinimo sistemos įgyvendinimas 

Mokinių sporto reitingų stende ugdytinių 

sporto pasiekimai įvertinami taškais 

P.Vaitkus 2018 m.   

1.1.16.Dalyvavimas Šiaulių r. mokyklų varžybose Gimnazijos komandų paruošimas dalyvauti 

lengvosios atletikos, futbolo, štangos 

spaudimo, estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 

smiginio, virvės traukimo, svarsčių 

kilnojimo, kvadrato varžybose 

P.Vaitkus 2018 m.   

1.1.17. Dalyvavimas Lietuvos mokyklų žaidynių 

varžybose 

Gimnazijos komandų paruošimas dalyvauti 

Lietuvos mokyklų žaidynių lengvosios 

atletikos, futbolo, estafečių „Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs“, virvės traukimo, svarsčių kilnojimo, 

kvadrato varžybose 

P.Vaitkus 2018 m.   

1.1.18. Geriausiųjų gimnazijos sportininkų dešimtuko 

išaiškinimas 

Rugsėjo 1-osios šventėje apdovanojami 

geriausieji gimnazijos sportininkai 

P.Vaitkus 09 mėn.   

1.1.19. Lengvosios atletikos nominacijos Pagal mokinių pasiektus rezultatus nustatomi 

ir apdovanojami geriausieji gimnazijos 

sprinteriai, stajeriai, šuolininkai ir metikai 

P.Vaitkus 09, 10, 01, 

04, 

05mėn. 

  

1.2. Uždavinys: Intensyviau taikyti netradicinius ugdymo būdus 

Priemonė Priemonės turinys Atsakingas Data  +/- 

1.2.1. Technologijų pamoka netradicinėje erdvėje, 6 kl. Edukacinė pamoka, dalyvaujant svečiui, 

miestelio bibliotekoje 

J. Šlitė 10 mėn.   

1.2.2.Pamoka 6 klasei netradicinėje erdvėje. Pamoka 6 klasei gimnazijos. I.Galkauskaitė-

Tenienė 

04 mėn.   

1.2.3.Integruota istorijos muzikos konferencija „Atkurtai 

Lietuvai - 100“ 

Koncertinė, ugdomoji veikla R. Serpauskienė, 

K. Daukšaitė 

R. Kelpšienė 

02-07   

1.2.4.Integruota muzikos-tikybos pamoka Dalijimasis gerąja darbo patirtimi K. Daukšaitė, 

D. Navickienė 

12 mėn.   

1.2.5.Metodinė priemonės „Tikybos pamokos planas“.  D.Navickienė 10 mėn.   
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1.2.6.Integruota istorijos-tikybos pamoka netradicinėje 

aplinkoje. 

 D. Navickienė 

R. Serpauskienė 

12 mėn.   

1.2.7.Tarptautinio lygio lengvosios atletikos varžybų 

stebėjimas ir aptarimas 

Europos lengvosios atletikos čempionato 

stebėjimas 

P.Vaitkus 09 mėn.   

1.3. Uždavinys: Plėsti / tobulinti ugdymo (-si) aplinkas 

Priemonė Priemonės turinys Atsakingas Data  +/- 

1.3.1. Freska „Baltijos šalys“  Mokiniai apipavidalina-dekoruoja sienas 

pagal pasirinktą temą naujo pastato antrame 

aukšte 

J. Šlitė 01-05 

mėn. 

  

1.3.2. Freska –dekoras „Spalvų stulpai“ Mokiniai apipavidalina-dekoruoja naujo 

pastato foje kolonas 

J. Šlitė 01-05 

mėn. 

  

1.3.3. Gimnazijos pagrindinių įėjimų puošimas pavasariui Gimnazijos pagrindinių įėjimų puošimas 

mokinių karpiniais. 

J. Šlitė 03 mėn.   

1.3.4. Kūrybinis akcentas Mokytojų dienai Mokinių kūryba, eksponavimas mokyklos 

erdvėse 

J. Šlitė 10 mėn.   

1.3.5. Kūrybinis akcentas Žiemos tema Mokinių kūryba, eksponavimas mokyklos 

erdvėse 

J. Šlitė 12 mėn.   

1.3.6.Keramikos būrelio mokinių kūrybinių darbų 

ekspozicija „Skanaus“ 

Individualūs keramikos būrelio dalyvių 

lipdiniai, mokytojos apjungti į vientisą darbą 

ir pakabinti valgykloje. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

01 mėn.   

1.3.7.Mokinių kūrybinių darbų ekspozicija gimnazijos 1-

ame seno pastato korpuse. 

Mokinių kūrybinių darbų (tapyba akrilu, 

guašu) ekspozicija gimnazijos 1-ame seno 

pastato korpuse (7-IIIG klasės) 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

03 mėn.   

1.3.8.Mokinių kūrybinių darbų ekspozicija gimnazijos 2-

ame seno pastato korpuse. 

Piešimas markeriu „Mandala“. I.Galkauskaitė-

Tenienė 

03 mėn.   

1.3.9.Meškuičių kultūros namų scenos puošimas mokinių 

darbais. 

Meškuičių kultūros namų scenos puošimas 

mokinių darbais Motinos dienos koncertui. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

05 mėn.   

1.3.10.Gimnazijos pagrindinių įėjimų puošimas rugsėjo 1-

ajai 

Gimnazijos pagrindinių įėjimų puošimas 

mokinių karpiniais. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

08 mėn.   

1.3.11.IIG-IVG klasių mokinių „Eko mozaika“ IIG-IVG klasių mokinių „Eko mozaika“ iš 

saldainių popierėlių ant kartono. Gimnazijos 

seno korpuso 1 aukštas. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

11 mėn.   

1.3.12.Festivalis „Giesmių pynė Marijai“  (Švč. Mergelės 

Marijos Bažnyčia. Šiauliai) 

Koncertinė, ugdomoji veikla K. Daukšaitė 05-11d.   

1.3.13. Projektas „Adoracija Bažnyčioje“.  D. Navickienė 03 mėn.   

1.3.14. Dalyvauti su mokiniais Šiaulių rajono jaunimo 

dienoje Kuršėnuose. 

 D. Navickienė 06 mėn.   
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1.3.15. Erdvės smiginio sportui plėtoti įrengimas Įsigyti inventoriaus, išnaudoti gimnazijos 

vidinius resursus 

P.Vaitkus 03mėn.   

2. Tikslas: Individuali kiekvieno mokinio pažanga 

 

2.1. Uždavinys: Kryptingai tobulinti mokytojų profesinę kvalifikaciją 

Priemonė Priemonės turinys Atsakingas Data  +/- 

2.1.1. Šiaulių r. technologijų olimpiados nuostatų kūrimas Nuostatų pristatymas mokytojams J. Šlitė 

R. Daužvardis 

02 mėn.   

2.1.2. Šiaulių r. dailės olimpiada Vertinimo komisijos pirmininkė Šiaulių r. švietimo 

pagalbos tarnyba 

02 mėn.   

2.1.3. Respublikinis mokinių kūrybos paroda- konkursas 

„40 paukščių belaukiant“ 

Parodos- konkurso nuostatų kūrimas J. Šlitė 

R.Daužvardis 

 

03 mėn.   

2.1.4. Grupinė mokytojų kūrybos paroda „Gyvenimo 

skonis...“ Lietuvos šiaurės kolegijoje 

Individualus dalyvavimas su savo autoriniais 

darbais 

J. Šlitė 02-03 

mėn. 
  

2.1.5. Pranešimas Šiaulių r. dailės olimpiados metu (5-7 

kl.) 

Dalinimąsis gerąja darbo patirtimi su 

kolegomis 

J. Šlitė 05 mėn.   

2.1.6. Šiaulių m. mokytojų kūrybos paroda Autorinis kūrybinis darbas Šiaulių m. dailės ir 

technologijų met. 

būr. 

10mėn.   

2.1.7.Dalyvavimas istorijos ir muzikos mokytojų 

organizuotoje konferencijoje skirtoje Lietuvos šimtmečiui 

paminėti. 

Metodinės priemonės parengimas ir 

pristatymas. 

R.Serpauskienė, 

K.Daukšaitė 

02-07 d.   

2.1.8. Respublikinio konkurso „40 paukščių belaukiant“ 

kūrybinių darbų eksponavimas Meškuičių kultūros 

namuose. 

Respublikinio konkurso „40 paukščių 

belaukiant“ kūrybinių darbų eksponavimas 

Meškuičių kultūros namuose. 

Gimnazijos dailės 

ir technologijų 

mokytojai 

03 mėn.   

2.1.9.Seminaras „Kultūrinio sąmoningumo, pilietiškumo 

ir tautiškumo ugdymas per meninę rašką“ (Šiaulių 

„Sandoros“ progimnazija) 

Kompetencijų tobulinimas K. Daukšaitė 02-08   

2.1.10. Pasidalijimas medžiaga iš lankytų seminarų.  D. Navickienė 2018m.   

2.1.11. Mokinių motyvacijos ir individualios pažangos 

analizė 

Tyrimas: I ir II G klasių mokinių individaulių 

pasiekimų pokyčiai per 2 metus  

P.Vaitkus 05 mėn.   

3. Tikslas: Geras gimnazijos įvaizdis vietos bendruomenėje 

 

3.1. Uždavinys: Skatinti komandinį darbą 

Priemonė Priemonės turinys Atsakingas Data  +/- 

3.1.1. Respublikinio konkurso „40 paukščių belaukiant“ Parodos-konkurso organizavimas, J. Šlitė 03 mėn.   
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kūrybinių darbų eksponavimas Meškuičių kultūros 

namuose. 

atidarymas, apdovanojimas Meškuičių 

kultūros namuose  

R. Daužvardis 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

K. Dagienė 

3.1.2. Advento vakaras Renginys mokyklos bendruomenei J. Šlitė, 

D. Navickienė 

K. Daukšaitė, 

12 mėn.   

      

3.1.3.Gimnazijos puošimas vasario 16 d. Dekoracijų karpymas, kalėdinių darbų 

nuėmimas ir pakeitimas naujais (IG-IIG). 

Gimnazijos durų, aktų salės, kiemo puošimas 

vasario 16d.-Lietuvos šimtmečio minėjimui. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

02 mėn.   

3.1.4.5-os klasės mokinių tapybos darbų ekspozicija. Darbas grupėmis. Tapyba akrilu ar guašu, 

laisva tema ant kartono 70x100cm. 

Eksponuojama gimnazijoje. 

I.Galkauskaitė-

Tenienė 

03 mėn.   

3.1.5. Įvairūs renginiai gimnazijoje Pagalba mokytojams ruošiantis renginiams 

(šimtadienis, įvairios olimpiados ir 

konferencijos, paskutinis skambutis...) 

K. Daukšaitė Visus 

metus 

  

3.1.6. Projektas „Advento vakaras“.  K. Daukšaitė, 

J. Šlitė, 

D. Navickienė 

2018- 12- 

III sav. 

  

3.1.7. Meškuičių krepšinio čempionatas Organizuoti tradicinį 25-ąjį Meškuičių 

krepšinio čempionatą, kuriame dalyvauja 

Meškuičių gimnazijos dabartiniai ir buvę 

mokiniai, Meškuičių seniūnijos gyventojai 

P. Vaitkus 03 mėn.   

3.1.8.Tarptautinės mokyklų sporto žaidynės „Kaimynų 

taurė“ 

Organizuoti tradicines, 33-ąsias kaimyninių 

mokyklų sporto žaidynes 

P. Vaitkus 09 mėn.   

3.1.9. Dabartinių ir buvusių Meškuičių gimnazijos 

mokinių sporto varžybos „14-tas SUSITIKIMAS“ 

Renginyje dalyvauja buvę ir dabartiniai 

gimnazijos sportininkai 

P. Vaitkus 10 mėn.   

3.1.10.Gimnazijos sporto pasiekimų viešinimas 

internetinėje erdvėje (Meškuičių gimnazijos, Meškuičių 

miestelio, Šiaulių r. Savivaldybės internetinės svetainės), 

laikraščiuose „Kuršėnų kraštas“, „Šiaulių kraštas“ 

Sporto pasiekimų ir renginių viešinimas P. Vaitkus 2018 m.   
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

8 priedas 

 
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS  

 
Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės  

1. Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę. 

2. Skatinti bendruomenės kūrybiškumą ir siekį nuolat tobulėti. 

3. Kurti bendradarbiavimui palankų mikroklimatą. 

 

Meškuičių gimnazijos metodinės tarybos veiklos kryptys: 

 

 derinti ugdymo planavimą, organizavimą bei vertinimą; 

 koordinuoti metodinių grupių veiklą 

 analizuoti naujausius švietimo dokumentus, metodinę literatūrą; 

 derinti vadovėlių, mokymo priemonių užsakymą; 

 susitarti dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; 

 organizuoti mokinių mokymosi ir pažinimo motyvaciją skatinančius renginius, olimpiadas, konkursus;  

 dalyvauti, kuriant gimnazijos veiklos programą; 

 kartu su gimnazijos direktore, jos pavaduotojomis ugdymui nustatyti mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje; 

 rūpintis gerosios mokytojų darbo patirties sklaida; 

 prireikus vertinti mokytojų praktinę veiklą. 

 

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės veiklos uždavinių įgyvendinimo priemonės 

 

1. Tikslas: Ugdyti atvirą ir atsakingą asmenybę. 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui. 

Priemonė Atsakingas asmuo Data Pastabos 

1.1.1.  Projektinė savaitė ,, Lietuvai 100“. Pradinių klasių mokytojai 2018-02-12 iki 15 d.  

1.1.2. Pranešimas ,,Mokinių savęs vertinimas” E. Petravičienė 2018 m. 

02 mėn. 
 

 Pranešimas ,,Mokėti skaityti –  tai išties nuostabu“. I.Tiknienė 2018 m.  
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05 mėn. 

1.1.3. Atvira matematikos pamoka 1 kl. E. Vilčiauskienė 2018 m. 

11 mėn. 
 

2. Tikslas: Skatinti bendruomenės kūrybiškumą ir siekį nuolat tobulėti. 

2.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas originalių idėjų generavimui. 

2.1.1.  Atvira integruota pamoka ,,Mes tarp pasakų“. D. Šimulionienė 

K. Dagienė 

 2018-01-17  

2.1.2. Pranešimas ,,Sveikas balsas ir jo lavinimas”. E. Juškevičiūtė 2018 m 

02 mėn 
 

2.1.3. Žemės dienos paminėjimas Pradinių klasių mokytojai 2018-03-20  

2.1.4. Pranešimas ,,Stalo žaidimų pritaikymas ugdymui“. 

Priemonė ,,Kalbos dalys“. 

E. Vilčiauskienė 2018 m.  

04 mėn. 
 

2.1.5.  Pranešimas ,,Atminties sutrikimų turintys vaikai”. E. Petravičienė 

 

2018 m.  

09 mėn. 
 

2.1.6. Priemonės matematikos pamokai pristatymas. E. Vilčiauskienė 2018 m.  

10 mėn. 
 

2.1.7.  Respublikinis pradinių klasių mokinių praktinis-

pažintinis-edukacinis  žygis po Meškuičių miestelį 

,,Pamatyk. Sužinok. Judėk“. 

E. Vilčiauskienė 

D. Šimulionienė 

E. Juškevičiūtė 

K. Dagienė 

2018-10-10  

2.1.8. Pranešimas ,,Autizmas“. E. Juškevičiūtė 2018 m.  

11 mėn. 
 

3.Tikslas: Kurti bendradarbiavimui palankų mikroklimatą. 

 

3.1. Uždavinys: Gerinti gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenėje. 

 

3.1.1. Užgavėnių šventė D. Šimulionienė 2018-02-13  

3.1.2. Velykinio margučio parodėlė          I.Tiknienė 

         V. Tiknis 

2018 m. 

03 mėn. 
 

3.1.3. Pranešimas ,,Aktyvus vaikas” V. Tiknis 2018 m.  

04 mėn. 
 

3.1.4. Akcija ,,Darom 2018” Pradinių klasių mokytojai 2018 m.  

04 mėn. 
 

3.1.5. Mokslo metų užbaigimo renginiai Pradinių klasių mokytojai 2018-05-31  

3.1.6. Judėjimo diena Pradinių klasių mokytojai 2018 m.   
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09 mėn. 

3.1.7. Rudens puokščių parodėlė I.Tiknienė 

V.Tiknis 

2018 m.  

10 mėn. 
 

3.1.8. Projektinė savaitė ,,Sveikuoliukas” Pradinių klasių mokytojai 2018 m. 

10 mėn. 
 

3.1.9. Kalėdiniai renginiai Pradinių klasių mokytojai 2018 m. 

12 mėn. 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

9 priedas 
 

KLASIŲ VADOVŲ METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 

Klasių vadovų metodinės grupės veiklos kryptys: 

 organizuoti  klasių vadovų pasitarimus rengiantis tradiciniams renginiams, tėvų susirinkimams.  

 2018  m. klasių vadovų veiklos planus rašyti pagal susitartą formą. 

 mokinių lankomumo efektyvinimas, mokinių individualios pažangos stebėsena bei fiksavimas, klasių vadovų gerosios patirties sklaida. 

 analizuoti naujausius švietimo dokumentus, metodinę literatūrą. 

 dalytis gerąja patirtimi. 

Metodinės grupės veiklos tikslai: 

1. Geri mokinių mokymosi pasiekimai 

2. Kurti nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą. 

Metodinės grupės veiklos uždaviniai: 

1.1 Uždavinys: taikyti priemones mokinių pamokų lankomumui gerinti. 

1.2. Uždavinys: mokinių savęs įsivertinimo ir pažangos stebėjimo sistemos tobulinimas ir taikymas. 

2.1. Uždavinys: Veiksmingai įgyvendinti prevencines ugdymo programas 

2.2. Uždavinys: Tęsti kryptingą tėvų švietimą 

2.3. Uždavinys: Užtikrinti gimnazijos patalpų saugumą ir jaukumą. 

1. Tikslas: Geri mokinių mokymosi pasiekimai 

1.2. Uždavinys: taikyti priemones mokinių pamokų lankomumui gerinti. 

Veikla Data  Atsakingas asmuo Pastabos 

1.2.1Mokinių pažangos ir lankomumo stebėsena. Aptarimas metodinėje grupėje Visus metus Klasės vadovai  

1.2.2 Posėdis „ Socialinė veikla. Klasių tėvų susirinkimų protokolų aptarimas. 

Visuotinis tėvų susirinkimas. Profesinis orientavimas. ATTP. 

 1.2.3 Gimnazijos lankomumo apskaitos tvarkos taikymas. Mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašo taikymas praktikoje 

gegužė, rugsėjis  

 

vasario mėn. 

 

Klasės vadovai 

direktoriaus pavaduotojas 

socialinis pedagogas Metodinės 

grupės 

 

1,2,4 klasių vadovų planų II pusmečiui analizė ir jų aprobavimas rugsėjo mėn. pirmininkas   
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Posėdis „Klasės vadovo veiklos naujovės ir sėkmės pavyzdžiai: klasės vadovo 

įtaka vaiko pažangai“. 

rugpjūtis Metodinės grupės pirmininkas   

2. Tikslas: Kurti nuolatiniam bendruomenės tobulėjimui palankų mikroklimatą. 

2.1. Uždavinys: Veiksmingai įgyvendinti prevencines ugdymo programas 

2.1.1 OLWEUS programos įgyvendinimas Visus metus Klasių vadovai  

2.1.2 Prevencinių programų įgyvendinimas Visus metus Klasių vadovai  

2.1.3 Veiksmo savaitė kovo mėn. Klasių vadovai  

2.1.4 Tolerancijos dienos minėjimas lapkričio mėn. Klasių vadovai  

 2.1.5 Mokyklinis projektas „5 kl. ir IG klasių „krikštynas“. rugsėjis 5, 6, I G; II G klasių vadovai  

2.1.6 renginys „Mokyklos garbė“ gegužė Klasių vadovai  

2.1.7 renginys „Šeimos diena“ gegužė Klasių vadovai  

3.2. Uždavinys: Tęsti kryptingą tėvų švietimą 

3.2.1 Visuotinis tėvų susirinkimas kovo mėn. Administracija, klasių vadovai  

3.2.2.Popietė „Senolių skrynią atvėrus“  kovo mėn. Klasių vadovai  

3.2.3 Advento vakaras gruodžio mėn. Klasių vadovai  

3.5. Uždavinys: Užtikrinti gimnazijos patalpų saugumą ir jaukumą. 

3.5.1 Mokyklinis projektas „IVG klasės šimtadienis“. vasario mėn.  IV G; III G; II G ir IG  

klasių vadovai 

 

3.5.2 Akcija  „Darom 2018“. balandis  Klasių vadovai  

3.5.3 Mokyklinis projektas „Paskutinio skambučio šventė“. gegužė IV G; III G; II G ir IG 

klasių vadovai 

 

3.5.4 Mokyklinis projektas „Lietuvai 100“. vasaris – kovas Klasių vadovai  

3.5.5 Mokyklinis projektas „Mokyklos gimtadienis “. Visus metus Klasių vadovai  

3.5.6. Kalėdiniai  gruodžio mėn. Klasių vadovai  

3.5.6 Pažintinių ekskursijų apžvalga ir planavimas. Visus metus Klasių vadovai  

3.5.7. Dalyvauti karjeros centro renginiuose. Visus metus Klasių vadovai  

3.5.8 Dalyvauti miestelio ir mokyklos organizuotuose renginiuose. Visus metus Klasių vadovai  

3.5.9 Prisijungti prie gimnazijos aplinkos puošimo įvairių švenčių progomis Visus metus Klasių vadovai  
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

10 priedas 
 

 GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS  

 

Pedagoginės priežiūros tikslas: gerinti ugdymo proceso kokybę, skatinant mokytojų profesinės kompetencijos augimą,  siekiant  kiekvieno mokinio poreikius ir 

galimybes atitinkančios mokymosi pažangos ir pasiekimų. 

Pedagoginės priežiūros uždaviniai: 

1. Siekti, kad mokykloje rengiamų / pildomų dokumentų kokybė sudarytų galimybių nuosekliai tobulinti ugdymo kokybę bei kurti saugią, mokytis skatinančią 

aplinką; 

2. Teikiant mokytojams objektyvų ir informatyvų grįžtamąjį ryšį apie pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, klasių valandėlių, konsultacijų planavimo bei 

organizavimo kokybę, skatinti šiuolaikinės šalies švietimo politikos ir gimnazijos mokytojų pedagoginių nuostatų dermę; 

3. Siekti, kad mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų profesinė veikla būtų tikslingai orientuota į kryptingą pedagoginės kvalifikacijos tobulinimą ir mokinių 

mokymosi pažangos skatinimą;   

4. Nuosekliai stebint individualią mokinių mokymosi pažangą laiku fiksuoti kylančias mokymosi problemas ir užtikrinti savalaikę ir tikslingą pedagoginę 

pagalbą. 

Pedagoginės priežiūros duomenys panaudojami: 

 Kvalifikacijos tobulinimo programai rengti; 

 Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui; 

 Gimnazijos veiklos planavimui (Ugdymo planui, Metinės veiklos planui rengti); 

 Mokinių individualios mokymosi pažangos skatinimui. 

 

PRIEŽIŪROS 

SRITIS 
VEIKLOS TURINYS 

VYKDYMO TERMINAS 
ATSAKINGAS PASTABOS 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentų 

rengimas 

Mokinių duomenų bazės pildymas Kiekvieno mėnesio 1 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

ugdymo programų rengimas 

Sausis, rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

specialieji pedagogai, 

logopedas 

 

Klasių vadovų veiklos planavimas Sausis, rugsėjis D.Šniukaitė  

Metodinių grupių veiklos planavimas Sausis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Elektroninio dienyno pildymas (pusmečių 

rezultatų fiksavimas, lankomumo fiksavimas, 

mokinių pažangos vertinimas) 

Kiekvieno mėnesio 4 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
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Elektroninio dienyno pildymas (klasių vadovo 

veiklos fiksavimas) 

Kiekvieno mėnesio 3 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Metodinių grupių posėdžių protokolų rengimas Kiekvieno mėnesio 4 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Bendrabutyje gyvenančių mokinių veiklos ir 

poilsio planavimas 

Sausis, rugsėjis  Direktorius  

Mokinių asmens bylų patikra   Vasaris Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Dalykų ilgalaikių planų analizė  Rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Modulių, pasirenkamųjų dalykų programų 

analizė 

Rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Konsultacijų apskaitos priežiūra Spalis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

 

Ugdymo proceso 

kokybė 

Pamokų stebėsena (iškilus problemoms, 

mokytojų ar mokinių prašymu ir pan.) 

Pagal poreikį Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktorius, 

metodinės tarybos 

pirmininkas  

 

Pamokų stebėsena (ugdymo kokybės pamokoje 

pokyčių analizė) 

Kovas, spalis (pagal 

individualų stebėtojų 

tvarkaraštį) 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktorius, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

 

Atvirų pamokų stebėsena Pagal pasiūlą Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktorius, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

 

Netradicinio ugdymo stebėsena (integruotos 

pamokos, projektai) 

Gruodis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, direktorius, 

metodinės tarybos 

pirmininkas 

 

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų stebėjimas Kovas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Metodinė ir kita 

veikla 

Dalyvavimas metodinių grupių pasitarimuose Pagal metodinių grupių 

planus 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
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Bendrabučio mokinių veiklos stebėsena Lapkritis, sausis, balandis 

 

 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui  

 

 

 

Mokinių 

pažanga ir 

pasiekimai 

 

 

Pamokų lankomumo apskaitos analizė Kiekvieno mėnesio 1 

savaitė 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Kiekvieno mokinio individualios pažangos 

analizė (lyginamoji kiekvieno mokinio 

pasiekimų analizė) 

Sausis, birželis K. Dagienė, 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

 

Bandomieji egzaminai IV G klasėje, rezultatų 

analizė 

Vasaris Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Tarpinių mokinių mokymosi pasiekimų analizė Balandis, gruodis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Nacionalinio 2, 4,6,8 klasių mokinių pasiekimų 

patikrinimo vykdymas 

Balandžio 19–gegužės 5 

d. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė 

Birželis, rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

II G klasės lietuvių k. ir IV G klasės lietuvių k. 

ir literatūros įskaitų vykdymas ir rezultatų 

analizė 

Kovas Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

IVG klasės  brandos egzaminų, IIG klasės  

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikros 

rezultatų analizė 

Birželis, rugsėjis Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
 

Rajono ir nacionalinio lygmens olimpiadų 

protokolų analizė 

Sausis–gegužė Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

11 priedas 

 

SKAITYKLOS  VEIKLOS PLANAS  

 
1.Tikslas: Siekti, kad skaitykla taptų informacijos centru, pasižyminčiu: teikiamos informacijos įvairove, moderniu informacijos technologijų 

naudojimu. 

1.1.Uždaviniai: Efektyvus visų galimų informacijos išteklių panaudojimas, siekiant kuo pilniau tenkinti skaityklos lankytojų poreikius. 

Komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose, atsižvelgiant į ugdymo poreikius. 

Ugdo moksleivio informacinius gebėjimus – ieškoti, rasti, kaupti, analizuoti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius. 

Teikia bendruomenei informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu. 

Priemonė Priemonės turinys Pastabos 

1.1. Vesti informacines valandėles ir pokalbius: 

Pažintis su skaityklos fondais. 

Reikiamos informacijos radimas leidiniuose ir internete, bei jos apdorojimas. 

Mokinių supažindinimas su skaityklos taisyklėmis. 

Kurti informacines parodas: 

Profesinį informavimą. 

Skelbti ir kaupti informaciją aktualiomis temomis įvairiose kompiuterinėse laikmenose bei fonduose. 

Savarankiškoms informacijos paieškoms savaitgaliais į namus išduoti žodynus, enciklopedijas ir žinynus. 

Sudarytos sąlygos visai gimnazijos bendruomenei laisvai ir prieinamai naudotis visais informacijos šaltiniais ir 

fondais. 

 

1.2. Tikslingas skaityklos fondo komplektavimas ir tvarkymas: 

Dokumentų kaupimas. 

Naujai gautų dokumentų tvarkymas. 

Praradusių aktualumą, neatitinkančių ugdymo programų turinio knygų nurašymas. 

 

1.3. Skaityklos turtinimas: 

Skaityklos turtinimas IKT bei ugdymo priemonėmis. 

Fondų papildymas aktualiausiais leidiniais ir spaudiniais, reikiamomis priemonėmis, kompiuterine įranga. 

 

 Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis, profesinės kvalifikacijos tobulinimas. 

Dalyvauti rajono bibliotekininkų seminaruose. 

Skaitymo ir raštingumo propagavimas. 

Kompiuterio žinių tobulinimas. 

Dalyvauti projektinėje veikloje. 

 

1.4. Kita veikla: 

Teikti kopijavimo, spausdinimo paslaugas. 
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Darbas su kasos aparatu, dokumentų pildymas. 

2.Tikslas: Geri mokinių mokymosi pasiekimai 

2.1.Uždavinys: intensyviau taikyti netradicinius ugdymo būdus 

2.1. Paroda skirta 135 g. m., kai gimė poetas, prozininkas ir dramaturgas Vincas Mykolaitis - Putinas (1883–1967). 01 – 06  

Paroda skirtas laisvės gynėjų dienai paminėti 01 – 13  

Paroda skirta 75 m., kai gimė poetas, vertėjas Sigitas Geda (1943–2008). 02 - 04 

Paroda skirta 190 m., kai gimė prancūzų rašytojas Žiulis Vernas (1828–1905). 02 - 08 

Paroda skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (1918) paminėti. 02 - 16 

Paroda skirta 75 m., kai gimė prozininkė BITĖ VILIMAITĖ (1943–2014). 02 - 16 

Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 03 - 11 

Paroda skirta Knygnešių dienai paminėti. 03 – 16  

Pasigamink Velykinį kiaušinį su Inga Vitkauskaite ir 3 kl. mokiniais, paroda skaitykloje. 03 – 20 apie 10 

val. 

Paroda skirta 150 m., kai gimė ir 65 m. kai mirė filosofas, dramaturgas VYDŪNAS (1868–1953). 03 – 22  

Paroda skirta tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti. 04 - 02 

Paroda skirta kultūros dienai paminėti. 04 – 15  

Paroda skirta Lietuvos įstojimo į ES dienai paminėti. 05 – 01  

Paroda skirta Mamos dienai paminėti, piešinių paroda „Mano mama“. 05 – 02  

Mokslo ir žinių diena. Piešinių paroda. 09 – 01  

Tarptautinė mokytojų diena. Piešinių paroda „Mano mokytoja“. 10 – 05  

Paroda skirta 225 m., kai gimė istorikas, švietėjas Simonas Daukantas (1793–1864). 10 – 28  

Paroda skirta tolerancijos dienai paminėti 11 – 16  

Popietė skirta šiaurės šalių bibliotekų metams paminėti. 11 – 19, 25 

Dalyvavimas rajono renginiuose. Nuolat  

3.Tikslas: Geras gimnazijos įvaizdis vietos bendruomenėje 

3.1.Uždavinys: Skatinti komandinį darbą 

3.1. Bendravimas su mokytojais: 

Bendravimas organizuojant renginius, šventes. 

Skaitykloje esančios techninės įrangos panaudojimas rengiant užsiėmimus, mokomųjų filmų peržiūra. 

Pagalba mokytojams, vedantiems pamokas skaitykloje. 

 

3.2. Dalyvauti gimnazijos ugdymo procese: 

Vartotojų informavimas apie skaityklos tikslus ir teikiamas paslaugas. 

Saugios ir atviros mokymosi aplinkos sudarymas. 

Renginių, parodų rengimas žymioms valstybinės bei literatūrinėms datoms paminėti. 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano   

12 priedas   
 

BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

BIBLIOTEKOS TIKSLAI: 

 Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti mokyklos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai 

tobulėti, gerinant mokinių mokymosi pasiekimus. 

 Ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius, pagrįstus tolerancija, demokratiškumo ir pagarbos kiekvienam žmogui principais, skleidžiant gerą 

gimnazijos įvaizdį vietos bendruomenei. 

Ruošti moksleivius gyventi informacinėje visuomenėje ir ugdyti nuolatinį skaitymo poreikį, atsižvelgiant į individualią kiekvieno vaiko pažangą. 

UŽDAVINIAI: 

1. gimnazijos bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su ugdymo procesu, mokyti prasmingai naudotis technologijomis, teikti 

mokiniams profesinio informavimo, karjeros koordinavimo paslaugas; 

2. sudaryti sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti: sudaryti sąlygas gabesniųjų mokinių ugdymui, teikti pagalbą mokymosi sunkumų turintiems 

vaikams. 

3. komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį atnaujintas bendrąsias ugdymo programas; 

4. bibliotekoje esantį knygų fondą vesti į elektroninės bibliotekos programą Biblio, suteikiant brūkšninius kodus; 

5. dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose, pagal galimybes dalyvauti gimnazijoje vykdomuose projektuose. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Laukiami rezultatai 

1. Gimnazijos bendruomenės nariams teikti informacines paslaugas, susijusias su  

ugdymo procesu, mokyti prasmingai naudotis technologijomis, teikti mokiniams 

profesinio informavimo, karjeros koordinavimo paslaugas; 

 Naujų skaitytojų supažindinimas su biblioteka, naudojimosi  taisyklėmis. 

 Mokyti mokinius pasirinkti ir surasti juos dominančią literatūrą. 

 Mokyti mokinius naudotis informaciniais leidiniais: enciklopedijomis, žinynais, 

žodynais. 

 Padėti naudotis informacinėmis technologijomis, informacijos paieška. 

 Tęsti skaitymo programą. 

 Išrinkti ir apdovanoti „Aktyviausią skaitytoją“ 

 

 

 

Rugsėjo mėn. 

Nuolat 

Nuolat 

 

Nuolat 

Nuolat 

Gegužės mėn. 

 

Mokiniai gebės naudotis bibliotekos 

fondu, informacijos šaltiniais, paieškos 

priemonėmis, laikysis elgesio bibliotekoje 

taisyklių. 



58 
 

2. Sudaryti sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti: sudaryti sąlygas 

gabesniųjų mokinių ugdymui, teikti pagalbą mokymosi sunkumų turintiems 

vaikams. 

 Padėti mokiniams ruošti įvairias užduotis: projektus, namų darbus ir kt. 

 Padėti mokinimas vertinti, kaupti informaciją. 

 Padėti mokiniams rasti, pateikti informaciją, bei jos šaltinius. 

 

 Dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose, projektuose. 

 Bendradarbiauti su dailės, technologijų, pradinių klasių mokytojais organizuojant 

mokinių darbų parodas 

 Individualūs pokalbiai su skaitytojais apie perskaitytas knygas. 

 Pagalba ieškant informacijos. 

 Knygos pristatymas „Meškuičių bažnyčiai 120 metų“ minint Tėvo Stanislovo 

metus 

 Dalyvavimas projekte „ Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“ 

 „Svečiuose darželinukai“ 

 Viktorina Simono Daukanto metams paminėti 

 

 

 

Nuolat 

 

Nuolat 

Nuolat 

 

Nuolat 

Nuolat 

 

 

Nuolat 

Rugsėjo mėn. 

 

Lapkričio mėn.  

Kovo mėn. 

Spalio mėn. 

 

Mokiniai gebės patys ieškoti, rasti, kaupti, 

pateikti informaciją, mokės tinkamai 

naudoti informacinius šaltinius 

Moksleiviai gebės tobulinti mokymosi, 

bei savišvietos įgūdžius, taps kritiškais ir 

kūrybiškais informacijos vartotojais. 

Ugdoma pagarba savo valstybei, 

tautiškumui. 

Maksimaliai išnaudotos ugdymo procese 

bibliotekinių paslaugų galimybės. 

3. Komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį atnaujintas bendrąsias ugdymo 

programas; 

bibliotekoje esantį knygų fondą vesti į elektroninės bibliotekos programą Biblio, 

suteikiant brūkšninius kodus 

 Aptarti naujų vadovėlių, mokymo priemonių užsakymą. 

 Aptarti grožinės , bei metodinės literatūros įsigijimą. 

 Informuoti apie naujai gautą literatūrą. 

 Pildyti fondą nauja literatūra, atitinkančia ugdymo turinį, profesinį 

orientavimą: 

1. Akcijos „ Dovanoju knygą bibliotekai“ 

2. Lankstinukų kaupimas ir eksponavimas  skaitykloje apie mokymo 

įstaigas Lietuvoje ir užsienyje. 

 Nurašyti pasenusius turiniu, bei susidėvėjusius spaudinius. 

 Su skaitytojų aktyvu „remontuoti“ suplyšusias knygas. 

 Bibliotekos fondo knygas vesti į elektroninės bibliotekos programą Biblio. 

 Išvežti nurašytas knygas, vadovėlius  į makulatūrą 

 

 

 

 

Balandžio mėn. 

Nuolat 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Vasario mėn. 

 

Mokinių atostogų 

metu 

Atnaujinant fondus, užtikrinta mokyklos 

bendruomenei galimybė naudotis 

reikalingais dokumentais. 

Tinkamos sąlygos bibliotekos paslaugoms 

teikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dalyvauti bibliotekos darbuotojų kvalifikacijos kursuose ir seminaruose, pagal 

galimybes dalyvauti gimnazijoje vykdomuose projektuose. 

 

Nuolat 

 

Įgytas žinias, naujoves taikyti darbe. 



59 
 

 Lankyti seminarus, kursus. 

 Domėtis profesinės literatūros naujovėmis. 

Nuolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

13 priedas 

 

MOKYTOJO, ATSAKINGO UŽ UGDYMĄ KARJERAI, VEIKLOS PLANAS 

 
Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, kurios reikalingos sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos 

pasirinkimui.  

Uždaviniai: siekiama, kad mokiniai: 

pažintų save, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę; 

rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją; 

remdamiesi savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus; 

mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas; 

būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką. 

 

Nr. Veiklų sritys Uždaviniai / Veiklos Atsakingi asmenys Datos 

1. Kvalifikacijos kėlimas, saviugda Dalyvauti  karjeros 

renginiuose/seminaruose 

K. Dagienė, klasės auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Visus metus 

2. Mokyklos bendruomenės- 

administracijos, klasių auklėtojų, 

dalykų mokytojų  ugdymo 

karjerai  veiklų koordinavimas 

Organizuoti  karjeros renginius gimnazijoje. K. Dagienė, klasės auklėtojai, dalykų 

mokytojai 

Visus metus 

Ruošti mokinius , kad šie dalyvautų 

konkursuose, olimpiadose. 

Dalykų mokytojai. Visus metus 

Dalyvauti klasės valandėlėse pagal poreikį, 

pagelbėti pildant karjeros planą, organizuoti 

profesinio veiklinimo vizitus. 

K. Dagienė, klasės auklėtojai. Visus metus 

Teikti Individualias konsultacijas  

mokiniams, tėvams. 

K. Dagienė, klasės auklėtojai, dalykų 

mokytojai, administracija 

Visus metus 

3. Karjeros paslaugos mokiniams ir 

jų tėvams 

Organizuoti grupines konsultacijas 

mokiniams, tėvams. 

II G klasės tėvų susirinkime „Dalykų 

pasirinkimo aktualijos“ 

IV G mokiniams „LAMA BPO svetainė“,  

„Informacijos pasidalijimas iš parodos 

„Studijos 2018“ 

K. Dagienė, klasės auklėtojai.  

 

 

Vasario mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

Klasės susirinkimų metu skelbti informaciją 

apie ugdymą karjerai. 

K. Dagienė,  klasės auklėtojai. Visus metus 
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Dalyvauti projekte “Kam to reikia?” 

 

K. Dagienė,  klasės auklėtojai. Pagal galimybes 

Organizuoti išvykas, priimti savo 

gimnazijoje aukštųjų mokyklų atstovus. 

K. Dagienė,, klasės auklėtojai. Visus metus pagal aukštųjų 

mokyklų rengiamas atvirųjų 

durų dienas. 

4. Bendradarbiavimas su  soc. 

partneriais 

Bendradarbiauti su Šiaulių valstybine 

kolegija. 

K. Dagienė, klasės auklėtojai. Pagal kolegijos rengiamus 

karjeros renginius. 

Bendradarbiauti su Šiaulių profesinio 

rengimo centru (ŠPRC). 

 K. Dagienė, klasės auklėtojai. Pagal ŠPRC rengiamus 

karjeros renginius. 

Bendradarbiauti su Šiaulių  teritorine darbo 

birža, Šiaulių jaunimo darbo centru. 

K. Dagienė, klasės auklėtojai. Balandžio  mėn. 

Bendradarbiauti su Šiaulių universitetu. K. Dagienė,  klasės auklėtojai. Pagal Šiaulių universiteto 

rengiamus karjeros renginius. 
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

14 priedas 
 

SPECIALIOSIOS  PEDAGOGĖS  VEIKLOS  PLANAS   

1. Tikslas: Savalaikė, efektyvi, individualius poreikius tenkinanti pedagoginė pagalba negalių, mokymosi sutrikimų,  turintiems 

mokiniams. 

1.1. Uždavinys:  Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui 
Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Pastabos 
1.1.1. Savalaikis mokinių specialiųjų poreikių įvertinimas, sąrašų sudarymas, mokinių 

suskirstymas į grupes, dokumentacijos tvarkymas   ir pagalbos suteikimas. 

Visus metus  

1.1.2.Pranešimas „Mokinių  savęs vertinimas, savęs vertinimo koregavimas“  Vasario  mėnesį Atkelta iš 2017 
1.1.3. Ugdytinių dalyvavimas  rajono įstaigų  organizuojamuose renginiuose, projektuose, 

konkursuose, parodose  specialiųjų poreikių mokiniams. 

Pagal galimybes  

1.1.4.  Pagalba kuriant mokinių įsivertinimą specialiojo pedagogo pratybose . Iki spalio mėnesio  
1.2. Uždavinys: Gerinti pamokų lankomumą. 

1.2.1 Akcijos vengiantiems lankyti gimnaziją mokiniams „ Lankau pamokas atsakingai“ 

organizavimas. 

Vasario – gegužės mėn.  

1.2.2. Tyrimo “Mokinių vengimo lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo priežasčių nustatymas” 

organizavimas. 

Kovo  mėnesį  

1.3.Uždavinys: Šviesti mokyklos bendruomenę specialiojo ugdymo klausimais, formuoti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius. 

1.3.1. Konsultacijos mokytojams specialiojo ugdymo klausimais,  sudarant programas specialiųjų 

poreikių mokiniams, individuliais mokinio ugdymo klausimais gyvai ir elektroniniu paštu. 

Visus metus  

1.3.2. Specialiojo ugdymo naujovių sklaida . Specialiojo ugdymo dokumentų, rekomendacijų, 

metodinės medžiagos sisteminimas. 

Visus metus  

1.3.3. Pranešimas  pradinių klasių mokytojams „Atminties sutrikimai“  Lapkričio mėn. Atkelta 2017 
1.3.4 Pradinių klasių mokinių praktinis – edukacinis žygis po Meškuičių miestelį „Pamatyk, 

sužinok, judėk“ 

Spalio mėnesį  

1.4. Uždavinys: Organizuoti kryptingą tėvų švietimą specialiojo ugdymo klausimais. 

1.4.1. Individualus tėvų konsultavimas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais gyvai, 

telefonu, raštu. 

Visus metus  
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1.5 Kryptingai tobulinti profesinę kvalifikaciją. 

1.5.1. Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos, pradinio ugdymo metodinės grupės veikloje. Visus metus  
1.5.2. Informacinių kompiuterinių technologijų  panaudojimo kompetencijos tobulinimas 

seminaruose.  

Pagal galimybę  

1.5.3. Naujos pedagoginės literatūros studijavimas. Visus metus  
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

15 priedas 

 

LOGOPEDĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VEIKLOS  PLANAS   

 

1. Tikslas: Savalaikė, efektyvi, individualius poreikius tenkinanti pedagoginė pagalba negalių, mokymosi sutrikimų,  kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turintiems mokiniams. 

1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui 

Veiklos pavadinimas Įvykdymo terminas Pastabos 

1.1.1. Savalaikis mokinių specialiųjų poreikių įvertinimas, sąrašų sudarymas, mokinių 

suskirstymas į grupes, pratybų programų rengimas, reikalingos dokumentacijos tvarkymas   

ir pagalbos suteikimas. 

Visus metus  

1.1.2.Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymosi pagalbos organizavimo tvarkos 

aprašo rengimas 

Vasario  mėnesį  

1.1.3. Mokyklinis projektas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių kvėpavimo lavinimui 

„Pučiu ir kuriu“ 

Gegužės mėnesį  

1.1.4. Ugdytinių dalyvavimas  rajono įstaigų  organizuojamuose renginiuose, projektuose, 

konkursuose, parodose  specialiųjų poreikių mokiniams. 

Pagal galimybes  

1.1.5.Mokinių įsivertinimo logopedo ir specialiojo pedagogo pratybose kūrimas. Iki spalio mėnesio  

1.1.6.Išsamaus pavyzdinio matematikos taisyklių sąsiuvinio specialiųjų ugdymosi poreikių 

5-10 klasių mokiniams rengimas/ 

Iki gruodžio  mėnesio  

1.2. Uždavinys: Gerinti pamokų lankomumą. 

1.2.1. Lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo 

priedų rengimas. 

Vasario mėnesį  

1.2.3. Akcijos vengiantiems lankyti gimnaziją mokiniams „ Lankau pamokas atsakingai“ 

organizavimas. 

Vasario – gegužės mėn.  

1.2.4. Tyrimo “Mokinių vengimo lankyti mokyklą, mokyklos nelankymo priežasčių 

nustatymas” organizavimas. 

Kovo  mėnesį  

1.3.Uždavinys: Šviesti mokyklos bendruomenę specialiojo ugdymo klausimais, formuoti teigiamas nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius. 
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1.3.1. Konsultacijos mokytojams specialiojo ugdymo klausimais,  sudarant programas 

specialiųjų poreikių mokiniams, individuliais mokinio ugdymo klausimais gyvai ir 

elektroniniu paštu. 

Visus metus  

1.3.2. Specialiojo ugdymo naujovių sklaida . Specialiojo ugdymo dokumentų, 

rekomendacijų, metodinės medžiagos sisteminimas ir talpinimas gimnazijos elektroninio 

pašto erdvėje. 

Visus metus  

1.3.3. Atvira pamoka II pusmetį  

1.3.4. Pranešimas pradinio ugdymo metodinėje grupėje "Sveikas balsas ir jo lavinimas" Vasario mėnesį Atkelta iš 2017 m. 

1.3.5. Pranešimas gimnazijos mokytojams“ Neverbaliniai mokymosi sutrikimai” . 

Atmintinės rengimas. 

Balandžio mėnesį  

1.3.6. Pranešimas pradinio ugdymo metodinėje grupėje" Autizmas" Spalio mėnesį  

1.3.7. Pradinių klasių mokinių praktinis –edukacinis žygis po Meškuičių miestelį „Pamatyk, 

sužinok, judėk“ 

Spalio mėnesį  

1.4. Uždavinys: Organizuoti kryptingą tėvų švietimą specialiojo ugdymo klausimais. 

1.4.1. Individualus tėvų konsultavimas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais 

gyvai, telefonu, raštu. 

Visus metus  

1.4.2. Informacinis lankstinukas tėvams „ Pritaikytos programos” Lapkričio  mėnesį  

1.4.3. Informacinis lankstinukas tėvams „ Kalbinis kvėpavimas ir jo lavinimas” Gegužės mėnesį Atkelta iš 2017m. 

1.5. Uždavinys: Turtinti gimnazijos priemonių bazę specialiųjų poreikių mokiniams skirtomis mokymo priemonėmis. 

1.5.1. Kompiuterinių ir popierinių mokymo priemonių garsų mokymui ir įtvirtinimui, 

pažintinių procesų lavinimui rengimas. 

Visus metus  

1.5.2. Internetinių puslapių, kuriuose pateikiamos užduotys mokinių pažintinių procesų, 

kalbos ir kalbėjimo, matematikos ir lietuvių  įgūdžių lavinimui sisteminimas. 

Visus metus Rinkti užduotis atminties 

sutrikimui lavinti. 

1.5.3. Leidyklų išleistų naujų priemonių paieška. Jų užsakymas. Gegužės mėnesį  

1.6. Kryptingai tobulinti profesinę kvalifikaciją. 

1.6.1. Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos, pradinio ugdymo metodinės grupės, Šiaulių r. 

logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio ratelio, logopedų asociacijos veikloje. 

Visus metus  

1.6.2. Informacinių kompiuterinių technologijų  panaudojimo kompetencijos tobulinimas 

seminaruose. Žinių sklaida gimnazijoje. 

Pagal galimybę  

1.6.3. Naujos pedagoginės literatūros studijavimas. Visus metus  

2. Tikslas: Netradicinių ugdymo būdų taikymas.  

2.1. Mokyti mokytojus naudotis įvairiomis kompiuterinėmis programomis rengiant užduotis. 

2.1.1. Praktinis mokymas mokytojams rengti priemones programa www.prezi.com. Vasario mėnesį Atkelta iš 2017 m.  

Mokytojų konsultavimas dėl darbo su programomis Nuolat  

http://www.prezi.com/
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www.edpuzzle.com;www.jigsawplanet.com; 

www.quizlit.com; www.playposit.com; 

Smartnotebook; Microsoft researchAutocollage; Box-8- v2.ppt , kurių mokymus vedžiau 

seniau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edpuzzle.com/
http://www.jigsawplanet.com/
http://www.quizlit.com/
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Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

16 priedas 

 

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS  

 Mokyklos aprašymas Meškuičių gimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, o jos savininkas Šiaulių rajono savivaldybė. Gimnaziją 

kuruoja Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo skyrius. Gimnazija įkurta 1908 metais. Dabar mokykloje dirba 4 administracijos nariai, 35 mokytojai, 22 

aptarnaujančio personalo, 3 specialistai (1 logopedas, 1 spec. pedagogė, 1 soc. pedagogės). Pastaraisiais metais personalo kaita buvo nedidelė. 

Mokykloje mokosi 196 mokiniai. Mokinių skaičius kasmet mažėja. Mokykloje yra skaitykla, biblioteka, valgykla, aktų ir sporto salės. Šalia mokyklos 

yra stadionas. Mokykla yra netoli miestelio centro. Šalia yra gyvenamieji namai, netoli parduotuvė, poliklinika‘.   

 Mokykla veikia pagal LR įstatymus, Švietimo ir mokslo ministerijos nutarimus, Šiaulių rajono savivaldybės patvirtintus teisės aktus ir 

Gimnazijos nuostatus. Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. mokykloje įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Nuo 2015 m. mokykla 

pradėjo įgyvendinti Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą vadovaujantis OPKUS standartu. Palyginus 2013-2016 m. atliktų mokinių 

apklausos tyrimų rezultatai rodo, jog patyčių mastas mažėja, tačiau patyčių problema išlieka aktuali. Jis susitapatino su 2014 m.. Tai sudaro 13,4 % 3 – 

III G kl. mokinių.  

 

 Supažindinus MSG grupių vadovu bei koordinacinio komiteto narius su apklausos rezultatais, buvo prieita išvados, jog klasių vadovai 

turi daugiau dėmesio skirti mokinių vertybių formavimui.  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Mūsų mokykla 2016 

Mūsų mokykla 2015 

Mūsų mokykla 2014 

Mūsų mokykla 2013 

Mūsų mokykla 
2016 

Mūsų mokykla 
2015 

Mūsų mokykla 
2014 

Mūsų mokykla 
2013 

Visi 13,4 30,7 15,6 28,1 

Berniukai 15,5 34,4 15,2 30,3 

Mergaitės 11,3 26,3 16 25,3 
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 Organizuojamas autobuso laukiančių mokinių užimtumas po pamokų, skatinami mokiniai lankyti būrelius.  

 

 Meškuičių gimnazija, remdamasi minėtais įstatymais bei Olweus standartu, siekia mažinti patyčių mastą mokykloje ir užkirsti kelią 

naujai atsirandančioms. Gimnazija įsipareigoja: 

 pedagogų tarybos posėdžių bei susirinkimų, Patyčių prevencijos koordinacinio komiteto (PPKK) susirinkimų metu aptarti patyčių ir smurto 

prevencijos pastangas; 

 atlikti įsivertinimą, išanalizuoti gautus mokinių patyčių tyrimo rezultatus; 

 5 kartus per metus organizuoti Mokymosi ir Supervizijų grupių (MSG) susirinkimus, jų metu  aptarti šių susirinkimų reikšmę ir pasiekimus ir/ar 

sunkumus; 

 kartą per mokslo metus vykdyti mokymus naujiems mokyklos personalo nariams. Mokymų  metu, jie įgis žinių bei įgūdžių, kurie padės plėtoti 

programą mokykloje; 

 reguliariai vesti klasės valandėles patyčių/bendravimo tematika; 

 bendradarbiauti su mokinių tėvais siekiant mokinių saugumo didinimo mokykloje; 

 laikytis keturių prieš patyčias nukreiptų taisyklių ir numatytų procedūrų bei veiksmų incidentų metu; 

 Lapkričio mėn. pabaigoje mokykloje atliktityrimą, kuriuo bus išsiaiškinta patyčių situaciją mokykloje.   

 Siekdami mokinių saugumo, bendrumo jausmo, klasės vadovai klasėse, kuriose yra daug naujų mokinių, prisimins prieš patyčias 

nukreiptas taisykles, išsamiai analizuos apie patyčias tarp mokinių pranešimo ir skundimo skirtumus. Kad patyčių mastas nedidėtų, gimnazijoje bus 

tęsiamas Olweus programos įgyvendinimas. Naujai atvykę mokiniai bus supažindinami su programa, pagrindinėmis taisyklėmis, kaip teisingai reaguoti 

patyčių atveju, skatinami pasakyti apie pastebėtus patyčių atvejus klasės vadovui, budinčiam mokytojui ar programos koordinatoriui. Taip pat bus 

organizuojami užsiėmimai bei renginiai. Visa tai padės naujai atvykusiems mokiniams greičiau įsitraukti į patyčių prevencinės programos 

įgyvendinimą.    

 Tikslas: Siekti saugios mokyklos statuso.  

 Uždaviniai:  

1. Laikytis Olweus programos standarto reikalavimų. 

2. Laikytis Olweus programos kokybės užtikrinimo plano 2017–2018 m.m.  

3. Pildyti OPKUS reikalaujamus dokumentus.  

4. Įtraukti į Olweus programą naujokus gimnazistus organizuojant šiuos renginius ir užsiėmimus: - atvirų durų dieną; - bendrus klasių 

susirinkimus; - „Šypsenos epidemiją“; - „Veiksmo savaitė be patyčių“ ir pan. 

Užduočių, atsakomybių, laiko ribų, dokumentų šablonų ir procedūrų aprašas 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas asmuo 

1. OPKUS plano rengimas, tvirtinimas 2018 m. birželio mėn. Planas iki rugpjūčio 30 d. Vaiko gerovės komisija Direktorius 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas asmuo 

2. Naujai atvykusių mokinių 

supažindinimas su Olweus patyčių 

prevencijos programos taisyklėmis 

Rugsėjo mėn. R2 iš karto po klasės 

valandėlės 

Klasių auklėtojai 

3. Darbuotojų paskirstymas į MSG Spalio mėn. Direktoriaus įsakymas Programos koordinatorius Direktorius 

4. 2 darbuotojų susirinkimai per 

mokslo metus 

Spalio ir birželio mėn. C4 iš karto po susirinkimo 

C1 iki palaikomojo susitikimo 

Direktorius 

5. 5 MSG susitikimai Mokinių atostogų 

metu: 

Kalėdų(žiemos), 

Velykų (pavasario) 

Vasaros (birželio 

mėn.) 

R1 iš karto po susitikimo 

C1 iki palaikomojo susitikimo 

MSG lyderiai 

Direktorius 

6. Mokymai naujiems darbuotojams Mokslo metų eigoje R3 iš karto, pasibaigus 

mokymams 

C1 iki palaikomojo susitikimo 

Instruktorius 

Direktorius 

7. Anketinė mokinių apklausa Olweus 

klausimynu 

Lapkričio mėn. C1 gavus anketinius rezultatus Direktorius 

8. Budėjimo gimnazijoje grafiko 

sudarymas ir koregavimas 

Rugsėjo ir vasario 

mėn. 

C1 iki palaikomojo susitikimo Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

9. Keturių patyčių prevencijos 

taisyklių aktyvus ir nuoseklus 

taikymas 

Mokslo metų eigoje C2 iki vasario mėn. ir birželio 

d. 

Klasių vadovai 

10. Klasių tėvų susirinkimai, aptariant 

apklausos apie patyčias rezultatus, 

situaciją klasėje 

Pagal klasių auklėtojų 

darbo planus 

C2 iki vasario mėn. ir birželio 

mėn. 

Klasių vadovai 

11. 1-8 ir I-IIGOlweus klasių 

valandėlių vedimas 

Du kartus per mėnesį R2 iš karto po klasės 

valandėlės 

Klasių vadovai 

12. 2 mokinių tarybos susirinkimai per Lapkričio ir balandžio R4 iš karto, pasibaigus Mokytojas, koordinuojantis mokinių 



70 
 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas asmuo 

mokslo metus, skatinant iniciatyvas 

dėl patyčių prevencijos 

mėn. susirinkimui tarybos darbą 

13. Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, įtariamų ir faktinių 

patyčių atvejų aptarimas 

Mokslo metų eigoje C2 iki vasario mėn. ir birželio 

mėn. 

Klasių vadovai 

14. OPPKK susitikimas su programos 

instruktore 

Sausio mėn. OPPKK protokolas Programos koordinatorius 

15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas apie patyčių 

prevencijos veiklą, OPKUS 

reikalavimus klasių susirinkimuose 

2 kartus per mokslo 

metus 

C1 iki susitikimo 

C2 iki vasario mėn. ir birželio 

mėn. 

Direktorius 

Klasių vadovai 

16. Nuobaudų kopėtėlių, įtariamų arba 

faktinių patyčių atvejų sprendimo 

procedūros taikymas 

Mokslo metų eigoje Patyčių registracijos žurnalas Gimnazijos darbuotojai, įtardami arba 

pastebėję patyčias 

17. Paprastų nukrypimų fiksavimas ir 

šalinimas 

Mokslo metų eigoje A1 kai nustatomas nukrypimas Gimnazijos darbuotojai pastebėję 

nukrypimą 

18. Rimtų/sistemingų nukrypimų 

fiksavimas ir šalinimas 

Mokslo metų eigoje A1/A2 kai nustatomas 

nukrypimas 

Direktorius 

19. Renginiai skirti patyčių prevencijai:   

  

 

Apie įvykusius renginius 

skelbiama gimnazijos 

internetiniame puslapyje  

http://mvm.siauliai.lm.lt 

 

 

 

 

 

 

Mokinių taryba, 

 

 

Soc. pedagogė 

 

Klasių vadovai, 

Mokinių taryba ir vaiko gerovės 

komisija 

Klasių vadovai 

 

Solidarumo bėgimas Rugsėjo mėn. 

Tolerancijos dienos minėjimas Lapkričio mėn. 

Akcija „Savaitė be patyčių" Kovo mėn. 

Advento vakaras. Gerumo akcija Gruodžio mėn. 

http://mvm.siauliai.lm.lt/
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Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikotarpis Dokumento Nr. ir jo 

pateikimo terminas 

Atsakingas asmuo 

Kūrybinių darbų konkursai, skirti 

patyčių prevencijai 

Paskelbus konkursą  

 

mokytoja Rasa Kelpšienė 

Informacijos apie patyčias ir jų 

prevenciją skelbimas gimnazijos 

internetiniame puslapyje 

Mokslo metų eigoje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 
GIMNAZIJOS SOCIALINIO PEDAGOGO  VEIKLOS PLANAS 

          Tikslas:  

               1. Padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje ir mokykloje. 

               2. Užkirsti kelią vaiko neigiamai socializacijai. 

          Uždaviniai: 

               1. Individualiai dirbti su asmenimis, kuriems reikalinga pagalba. 

               2. Lankytis probleminėse šeimose. 

               3. Vykdyti apklausas. 

               4. Įgyvendinti žalingų įpročių, smurto ir mokyklos nelankymo prevencijos veiklos planus.  

               5. Teikti socialinę pedagoginę pagalbą . 

               6. Rengti įvairias labdaros akcijas, ieškoti kitokios paramos. 

               7. Bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis: vaikų teisių apsaugos tarnyba, inspekcija ir kitomis.  

               8.Dalyvauti projektinėje veikloje. 

               9. Teikti informaciją mokyklos administracijai ir pedagogams bei glaudžiai su jais bendradarbiauti. 

              10. Įgyvendinti mokinių profesinio informavimo veiklos planą. 

Darbo būdai ir metodai: 

              Pokalbis,  klasės valandėlė, anketavimas, posėdis, renginys, seminaras, paskaita, informacinis lankstinukas, stendas, projektas,                

susirinkimas, apklausa, analizė. 

Eil. 

Nr. 

Vykdoma veikla Laikotarpis Numatomi vykdomos veiklos rezultatai 

1. Individualiai dirbti su vaikais, kuriems 

reikalinga socialinė pagalba. 

Nuolat, su rizikos 

grupės mokiniais 

bent 1 kartą per 

savaitę. 

Aiškintis vaikų problemas, juos išklausyti, ieškoti būdų jų problemas 

spręsti. 

2. Bendradarbiauti su pedagogais teikiant 

jiems reikalingą informaciją. 

Nuolat Konsultuoti sprendžiant problemas, supažindinti su švietimo 

naujienomis. 

3. Dalyvauti „Vaiko geroves komisijos“ 

veikloje. 

Kiekvieną mėnesį ir 

pagal poreikį dažniau 

Patarsime, spręsime įvairius poreikius, kuo efektyviau teiksime 

reikalingiausią pagalbą. 

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 

2018 metų veiklos plano 

17 priedas 



73 
 

4. Gimnazijos rizikos grupės mokinių 

lankomumo priežiūra 

Kiekvieną mėnesį Daugiausiai pamokų praleidusių mokinių tėvų informavimas, nelankymo 

priežasčių aiškinimasis, šalinimas. 

5. Dalyvauti „Olweus“ programos kokybės 

užtikrinimo sistemoje (OPKUS) ir 

kitoje projektinėje veikloje. 

Kiekvieną mėnesį Organizuoti 3grupės veiklą. Dalyvauti OPPP koordinaciniame komitete.  

6. Dalyvauti profesinio vaikų informavimo  

veikloje. 

Individualiai, pagal  

poreikį  

Aptarti  su mokiniu jo gebėjimus, planuoti kaip sieks norimos 

specialybės, kuri profesijos mokymo įstaiga tinkamiausia. 

7. Kartu su klasės auklėtojais, arba su 

socialine darbuotoja, lankytis mokinių 

namuose. 

Pagal  poreikį Esant poreikiui aiškintis vaikų, tėvų problemas, juos išklausyti, ieškoti 

būdų jų problemas spręsti. 

8. Dalyvavimas įvairiuose renginiuose, 

projektuose, seminaruose. 

 Pagal galimybes ir 

poreikį 

Kelti savo, kaip socialinio pedagogo kvalifikaciją, gauta informacija 

dalintis su pedagogais ir pritaikyti praktikoje bei garsinti mokyklos 

vardą. 

9. Dalyvauti VGK posėdžiuose, pagal 

poreikį inicijuoti svarstymus 

Pagal poreikį Patarsime, spręsime įvairius poreikius, kuo efektyviau teiksime 

reikalingiausią pagalbą. 

10. Dalyvavimas „Klasės vadovų 

metodinėje grupėje“ 

Tiek kiek vyksta Geriau suprasiu mokytojų ir mokinių veiklą, labiau įsiliesiu į klasių 

veiklą, įtakosiu bendras gaires organizuojant veiklas.  

11. Socialinių įgūdžių būrelis 6-1 klasių 

mokiniams „ Emocijų ir fizinio 

lavinimo kūrybinės dirbtuvės“ 

Kiekvieną mėnesį 

(išskyrus atostogas) 

1kartą per savaitę po 

2 val. 

Šie užsiėmimai padės mokiniams geriau pažinti savo ir draugų emocijas, 

ugdys bendravimo, bendradarbiavimo, meninius, bei fizinius gebėjimus. 

Dažnai bus taikomas žaidimų  metodas. 

12. Aktyvesnė mokinių kontrolė 

koridoriuose pamokų metu. 

01 mėnesįir nuolat 

pagal poreikį 

Tai padės efektyviau užtikrinti mokinių pamokų lankomumą. 

 

13.  Gimnazijos rizikos grupės mokinių 

tėvų aplankymas namuose, pasiektų 

rezultatų aptarimas šeimose. 

02 mėnesį Pasibaigus  sausio viduryje pirmam pusmečiui veiksmingas atsakomybės 

ugdymas aptariant mokinių pasiektus rezultatus šeimose. 

14. Žygis, iškyla į mišką. 03 mėnesį Su NVO „Gelbėkim vaikus“ nariais bei visais norinčiais iškyla į mišką 

skatins bendravimą, draugiškumą. Kepsime bulves, sportuosime, žaisime 

žaidimus. Galės prisijungti ir norintys šeimos nariai. 

15. Akcija 

 „Savaitė be patyčių“ 

03 mėnesį Tradicine tampanti savaitė padės visai mokyklos bendruomenei 

mandagumą priimti kaip svarbiausią bendravimo vertybę. Mažinsime 

patyčias. 

16. Dalyvauti rajono socialinių pedagogų 

susirinkimuose 

Kai tik bus 

organizuojami 

Dalijimasis, keitimasis patirtimi padės kokybiškiau atlikti darbus. 

17. Mokinių  anketinė  apklausa dėl vasaros 04mėnesį Anketavimas padės geriau suprasti mokinių poreikius organizuojant  
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stovyklos poreikio veiklą, finansavimą  vasaros stovyklose. 

18. Dalyvauti vykdant specialųjį ugdymą ir 

prevencinėje veikloje. 

Nuolat Tai įvairi socialinė pagalba, konsultacijos specialiųjų poreikių vaikams. 

Labai svarbu laiku numatyti problemas ir įtakoti mokinius ir visą 

mokyklos bendruomenę teikiant ankstyvąją prevenciją. 

20 Inicijuoti paskaitą apie psichotropines 

medžiagas tėvams, pasikviečiant lektorę 

iš policijos.  

04 mėnesį Tai padėtų  tėvams aiškiau atpažinti vaikų  vartojančių psichotropines 

medžiagas požymius. Pasitarti kaip reikėtų veikti pastebėjus šiuos 

požymius. 

21. 

 

Gegužės mėnuo sveikos gyvensenos 

stiprinimo mėnuo 

05 mėnesį Šis mėnuo turėtų  padėti atpratinti rūkančius mokinius nuo šio įpročio ir 

paskatinti  kitus nepradėti rūkyti, gyventi sveikiau, sportuojant gryname 

ore. 

22 Dalyvauti rajoninėje socialinių 

pedagogų konferencijoje. 

05mėnesį Paruošti žodinį arba stendinį pranešimą pasidalyti  savo gerąja patirtimi. 

23. Vasaros poilsio stovyklos 

organizavimas1-4 klasių ir 5-8 klasių 

mokiniams. 

06 mėnesį Stovykla padės kryptingai užimti vaikus vasaros atostogų metu.  

24. 

 

Patikslintini rizikos grupės vaikų sąrašą. 09  mėnesį Daugiau dėmesio skirti ir nuolat stebėti vaikus esančius šiame sąraše. 

25. Organizuoti filmų vakarą 10mėnesį Nusikalstamumo prevencija, bei  bendravimo įgūdžių, draugiškumo 

stiprinimas. 

26. 

 

„Solidarumo bėgimo“ organizavimas  10mėnesį Tai labdaringa akcija skirta Zambijos ir Lietuvos skurstantiems vaikams 

paremti. Skatins mokinius ir mokytojus rūpintis, padėti. 

27. „Lapkričio 16 tolerancijos diena“ 11mėnesį Kalbėsime su mokiniais apie toleranciją, pinsime tolerancijos apyrankes 

visai bendruomenei. 

28. Labdaros akcija „Padėkime vieni 

kitiems“. 

11 mėnesį Vaikai skatinami atiduoti jiems nereikalingus daiktus, kurie gal būt labai 

reikalingi kitiems. Ugdomas geranoriškumas. 

29. Paskaitos apie pirotechnikos žalą 

organizavimas 

12 mėnesį Informacija turėtų  skatinti  mokinių atsakingumą, atsargumą, 

sąmoningumą. 

30. Veiklos plano analizė. 12 mėnesį Apžvelgti ir įvertinti įgyvendintą veiklą, įvertinti jos efektyvumą, 

įvardinti klaidas, tam, kad būtų galima dar geriau organizuoti ir kuo 

labiau padėti vaikams ir pateisinti jų lūkesčius. 

  


