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Priemo-

nės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(eurais) 

01 Gimnazijos ugdymo proceso tobulinimo programa 

 1.1. Pamokos kokybės 

tobulinimas 

 

1.1.1. Aktyvių ugdymo metodų, 

skatinančių mokinių kūrybingumą, 

taikymas. 

 

1.1.2.Inovacijų perėmimas ir praktinis 

panaudojimas pamokose 

 

1.1.3. Mokymosi mokytis 

kompetencijos ugdymas 

 

 

 

 

 

Mokinių pažangumas ne 

mažesnis nei 98,5 %. 

Brandos egzaminų 

rezultatai viršija miesto 

ir šalies vidurkį. 

100 % II klasių mokinių 

įgis pagrindinį 

išsilavinimą. 

99 % IV klasių mokinių 

įgis vidurinį 

išsilavinimą. 

 

90 % abiturientų įgis 

vairavimo įgūdžius. 

Gimnazijos 

vadovai, 

Metodinė 

taryba 

2017 m.  
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75-80 % abiturientų 

įstos į aukštąsias 

mokyklas ir kolegijas. 

Laimėtų prizinių vietų 

olimpiadose, 

konkursuose, varžybose 

skaičius  nemažėja 

lyginant su 2016 m. 

  1.1.4. Mokinių asmeninės pažangos ir 

pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo 

tobulinimas: kuriama vertinimo ir 

įsivertinimo sistema (diagnostinių 

darbų, pusmečio ir metinių įvertinimų 

palyginimas, individualių mokinių 

planų įgyvendinimas). 

I ir III klasių diagnostiniai darbai, jų 

rezultatų analizė, pagalbos planavimas, 

asmeninių tolesnio mokymosi tikslų 

kėlimas, tolesnis jų pasiekimų 

stebėjimas 

Didėja mokinių 

motyvacija ir sąmoninga 

atsakomybė už savo 

mokymosi rezultatus 

 

Metodinė 

taryba, 

administracija 

2017 m.   

 

 

 

 

 

 

  1.1.5. Pasiekimų analizės pristatymas 

bendruomenei ir panaudojimas ugdymo 

proceso planavime 

Pažangos vertinimas ir 

išvados padės tikslingiau 

planuoti ugdymo 

procesą 

Administracija, 

Metodinė 

taryba, 

Klasių 

auklėtojai 

 

2017 m. 

Vasaris, 

birželis, 

rugsėjis 

 

  1.1.6. Mokinių pamokų nelankymo 

prevencija 

1.1.6.1.Pamokų nelankymo priežasčių 

tyrimas 

 

Be priežasties praleistų 

pamokų skaičius 

nedidėja  

Gintarė 

Savukynaitė 

2017 m.  
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  1.1.7. Integruotų edukacinių–pažintinių 

projektų vertinimas ir finansavimo 

skyrimas 

70 % mokinių dalyvauja 

integruotuose 

edukaciniuose-

pažintiniuose 

projektuose 

Metodinė 

taryba 

2017 m. 

vasaris 

  

 

    

 

 

 

2017 m.  

 1.2. Ugdymo turinio 

individualizavimas ir 

diferencijavimas 

1.2.1. Mokiniams sudaroma galimybė 

rinktis lotynų kalbos, programavimo 

C++, elektroninės leidybos, duomenų 

bazių kūrimo ir valdymo,  

eksperimentinės chemijos, 

biotechnologijų, IELTS, meninės 

fotografijos, keramikos, kompiuterinės 

muzikos, mitybos ir turizmo, tekstilės ir 

aprangos, statybos ir medžio apdirbimo, 

aerobikos, tinklinio, krepšinio modulius   

1.2.2. Modulių ir konsultacijų poreikio 

tyrimas  

 

1.2.2.2. Modulių programos pristatomos 

mokiniams ir tėvams 

 

 

 

Mokytojai kūrybingai 

naudos siūlomas ir rengs 

savo modulių 

programas. 

Mokiniai turės galimybę 

rinktis jų poreikius 

atitinkančius modulius. 

Gerės mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Gilinamas ryšys su 

profesiniu pasauliu, 

gerinamas ugdymas 

karjerai pagal poreikius, 

polinkius ir mokinių 

galimybes. 

Geresni mokymosi 

rezultatai. Mažėja 

nepatenkinamų 

įvertinimų pusmečiuose. 

Plėtojama mokytojų 

profesinė kompetencija. 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m.  

 

 

 

 

Vasario 

mėn. 

 

  1.2.3. Mokiniai mokosi du dalykus 

prancūzų kalba (geografiją ir 

informacines technologijas) 

 

Ugdomas asmenybės 

savitumas, plėtojamos 

komunikavimo, 

socialinės 

Pavaduotojai 

ugdymui  
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1.2.4. Individualus darbas su mokiniais 

 

1.2.4.1. Konsultacijos gabiems 

mokiniams  

 

1.2.4.2.Konsultacijos mokymosi 

sunkumų turintiems mokiniams  

 

kompetencijos, gerėja 

žinių kokybė 

 

 

 

Sėkmingas atstovavimas 

gimnazijai olimpiadose, 

konkursuose 

Mokiniai patiria sėkmę, 

gerėja jų mokymosi 

motyvacija ir rezultatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.2.5. Mokinių saviraiškos plėtra per 

neformalųjį ugdymą 

 

1.2.5.1.Mokinių kūrybiškumo 

skatinimas neformaliojo ugdymo 

procese 

 

 

 

1.2.5.2. Formalųjį švietimą papildančios 

neformaliojo ugdymo programos dera 

su dalyko programomis 

 

 

 

1.2.5.3. Edinburgo Hercogo 

apdovanojimų programa (DofE) 
Tai savanoriška veikla, nepripažįstanti 

jokios konkurencijos, skatinanti savęs 

pažinimą ir tobulėjimą. 

 

 

 

 

 

Mokiniai renkasi veiklą, 

atitinkančią jų poreikius 

ir pomėgius. 

Daugėja laimėjimų 

konkursuose, gerėja 

ugdymo rezultatai. 

Gera popamokinių 

renginių kokybė 

 

Geresni mokymosi 

rezultatai, sėkmingas 

atstovavimas gimnazijai 

olimpiadose, 

konkursuose 

 
Suteikia jaunimui 

gyvenimui reikalingų 

įgūdžių, padedančių 

keisti pasaulį, 

bendruomenę, save. 

Dalyviai įveikia 

asmeninius iššūkius, 

kurie skatina jaunus 

žmones tapti atsakingais, 

aktyviais piliečiais, 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Danutė 

Dragūnienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Danutė 

Dragūnienė, 

Erika 

Balynienė, 

Meilė 

Platūkienė 

 

 

2017 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,00 
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1.2.5.4. Dalyvavimas šalies projektų 

veiklose: 

 „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų 

plėtra“ edukacinių programų veikloje; 

 

 

 

 

 

 1.2.5.5. Dalyvavimas tarptautinių 

projektų veiklose: 

 „StarT“ projekto penkių žvaigždučių 

programoje. Gimnazistų vykdomo 

projekto tema „Druskininkų mineralinių 

šaltinių druskingumo palyginimas“ 

prisidedančiais prie 

visuomenės gerovės.  

5 mokiniai gaus bronzos 

ženklelį, 1 – sidabro. 

 

Platesnės galimybės 

rinktis netradicines 

ugdymo aplinkas, 

dalyvavimas kūrybinėse 

partnerystėse. 

Edukacinėse 

programose dalyvaus 

120–150 mokinių. 

 

Mokymasis 

bendradarbiaujant 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui,  

Loreta 

Mazėtytė. 

 

 

 

 

 

Edita 

Gumauskienė, 

Janė Liutkienė, 

Snieguolė 

Valentukonienė 

 

 

 

 

 

 

ES lėšos 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT 

 1.3. Mentorystė „Mokinys 

mokiniui“ 

1.3.1. Pagalba mokymosi problemų 

turintiems mokiniams 

 

 

 

1.3.2. Tarpusavio bendradarbiavimas 

rengiant tiriamuosius ir kūrybinius 

darbus 

 

 

 

1.3.3. Mokslinės tiriamosios veiklos 

tobulinimas ir plėtra 

 

 

Pagerės silpniau 

besimokančių mokinių 

mokymosi rezultatai, 

gerės mokinių 

tarpusavio supratimas 

Gerės mokinių analitinis 

ir kritinis  mąstymas, 

tiriamųjų darbų įgūdžiai, 

gerės mokinių 

tarpusavio supratimas 

 

2-3 mokinių tiriamieji 

darbai pristatomi 

respublikiniuose 

konkursuose ir 

konferencijose. 

Pavaduotojai 

udgymui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janė Liutkienė 
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Garsinamas gimnazijos 

vardas, skatinami kiti 

mokiniai dalyvauti 

mokslinėje veikloje 

 1.4. Šiuolaikiška patogi 

mokymosi aplinka 

1.4.1.Visos mokytojų darbo vietos 

aprūpintos IKT, šiuolaikinėmis 

mokymo priemonėmis ir organizacine 

technika. 

 

1.4.2. Išorinio gimnazijos kompiuterių 

tinklo galimybių panaudojimas. 

 

1.4.3. Racionaliai papildomas 

bibliotekos fondas. 

1.4.4. Naujų vadovėlių įsigijimas. 

 

1.4.5. Optimalus aprūpinimas 

programine grožine literatūra. 

 

1.4.6. Aprūpinimas mokymo  

priemonėmis pagal standartus 

Visi mokytojai taiko 

aktyvius mokymo 

metodus, tikslingai 

naudoja IKT ir kitas 

priemones. 

Sudarytos sąlygos 

gimnazijos 

bendruomenės nariams 

patogiai naudoti 

informaciją, skirtą 

mokymui(si), 

informavimui bei 

administravimui. 

Geresnis gimnazijos 

įvaizdis visuomenėje. 

Pavaduotojas 

ugdymui  

pavaduotojas 

ūkiui  

 

  

4400,0 

 

 

 

 

 

 

 

10300,0 

 

 

 

 

 

5000,0 

 1.5. Ugdymo karjerai 

tobulinimas 

 

1.5.1. Individualus mokinių 

konsultavimas. 

 

1.5.2. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su kitomis švietimo 

įstaigomis 

 

1.5.3. Kokybiškai parengiami ir 

įgyvendinami pažintiniai edukaciniai 

projektai, mokymą siejant su kasdienio 

gyvenimo praktika ir karjeros 

planavimu 

 

1.5.4. Bendravimas ir 

Motyvuotas ugdymo 

plano, brandos 

egzaminų pasirinkimas 

Kryptinga ir tikslinga 

tolimesnė abiturientų 

karjera 

 

Mokiniai susipažins su 

paklausiomis 

profesijomis, stiprės 

tėvų ir vaikų tarpusavio 

ryšys, mokiniai bus 

geriau informuoti 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui, 

klasių 

auklėtojai, 

profesijos 

patarėja, 

Metodinė 

taryba 

2017 m.  

 

 

 

 

 

 

1600,0 
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bendradarbiavimas su tėvais 

 

1.5.4.1. Renginio „Lyderių diena“ 

organizavimas, tėvų pokalbiai su 

mokiniais apie profesijos pasirinkimą 

per klasės valandėles 

 

1.5.4.2. Tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą: kviečiant į tam tikrų dalykų 

pamokas arba vykstant į jų darbovietes 

 

 

 

Susipažins su 

paklausiomis 

profesijomis. Ugdymo 

procesas taps įdomesnis, 

dinamiškesnis, 

patrauklesnis, didės 

mokinių motyvacija 

 1.6. Gerai ir labai gerai 

besimokančių mokinių 

skatinimas 

1.6.5. Labai gerai besimokantys 

mokiniai ir jų tėvai apdovanojami 

gimnazijos padėkos raštais. 

 

1.6.6. Labai gerai besimokantiems 

mokiniams, olimpiadų, konkursų, 

sporto varžybų laimėtojams gimnazija 

organizuoja nemokamas keliones. 

 

1.6.7. Geriausias metų mokinys 

apdovanojamas Dalios Rusakovaitės-

Giedrimienės premija 

Didėja mokinių 

mokymosi motyvacija. 

Gerėja mokinių 

mokymosi rezultatai, 

puikūs akademiniai 

pasiekimai, garsinamas 

gimnazijos vardas 

 

 

Gimnazijos 

taryba 

2017 m. 

gegužė,  

Birželis 

 

 

 

 

 

 

2017-09-

01 

700,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

145,0 

 1.7. Veiklos kokybės 

įsivertinimas 

1.7.1. Bendruomenės nariai kartu 

aptaria savo veiklos kokybę, susitaria 

dėl  jos tobulinimo krypčių bei būdų ir 

siekia juos įgyvendinti. 

 

 

 

1.7.2. Įsivertinimo rezultatai 

panaudojami veiklai planuoti  

Ieškome bendrų kokybės 

užtikrinimo ir gerinimo 

formų. Kuriame 

mokyklą kaip nuolat 

besimokančią 

organizaciją. 

 

Atpažinę silpnąsias  ir 

stipriąsias veiklos sritis, 

tikslingai suplanuojame 

mokyklos kaitą, 

orientuotą į savo veiklos 

kokybės gerinimą.  

Pavaduotoja 

ugdymui 

Danutė 

Dragūnienė, 

įsivertinimo 

grupė 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 
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02 Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa 

 2.1. Kvalifikacijos tobulinimas 

ne mažiau 5 dienas per metus 

2.1.1.Mokytojai tobulina dalykines, 

pedagogines ir bendrąsias 

kompetencijas įvairiuose 

seminaruose, kursuose šalyje ir 

užsienyje, mokosi nuotoliniu būdu 

Didėja mokytojų, turinčių 

aukštas kvalifikacines 

kategorijas, skaičius: 

sieks įgyti mokytojo 

eksperto kvalifikacinę 

kategoriją:  

1 mokytojas 

metodininkas; 

 

mokytojo metodininko 

kvalifikacinę kategoriją:  

1 vyresnysis mokytojas; 

 

vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją:  

1 mokytojas 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės, 

atestacijos 

komisija 

2017 m.  

 

 

 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

 

2017 m. 

IV 

ketvirtis 

5900,0 

 2.2. Mokytojai tobulina 

kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius 

2.2.1. Mokytojai dalyvauja savo 

gimnazijos ir kitų įstaigų 

organizuojamuose kursuose 

 

2.2.2. Mokytojai naudoja: 

 IQES online Lietuva instrumentus 

ruošdamiesi pamokoms, stebėdami 

kolegų pamokas, grįžtamajam ryšiui; 

 

Google disko instrumentus ir kitas 

kompiuterines ugdymo priemonės 

 

Taikomi šiuolaikiniai 

ugdymo metodai, IKT ir 

kitos priemonės turtina 

ugdymo procesą. 

Operatyvus dalijimasis 

informacija, efektyvus 

komunikavimas 

Permąstoma ir 

objektyviau įsivertinama 

savo veikla, jos 

efektyvumas, tobulėja 

mokytojų pedagoginės 

kompetencijos, 

planuojamos asmeninės 

tobulinimosi kryptys, 

gerėja mokymo kokybė 

Metodinė 

taryba, 

Metodinės 

grupės 

2017 m.  
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 2.3. Individualus mokytojų 

profesinis tobulėjimas, 

savišvieta: seminarai ir kiti 

informacijos šaltiniai 

2.3.1. Kolegų atvirų pamokų 

stebėjimas, dalijimasis gerąja 

patirtimi 

Mokytojų metodinės 

grupės dirba efektyviai 

Metodinės 

grupės 

2017 m.  

 2.4. Dalyvavimas 

Nacionalinio egzaminų centro 

organizuojamuose 

seminaruose dėl: 

brandos egzaminų vertinimo;  

brandos darbo pagrindinių 

principų ir įgyvendinimo 

2.4.1. Gimnazija sudaro sąlygas 

mokytojams dalyvauti projekto 

veikloje; 

2.4.1.1. Kolegoms organizuojami 

praktikumai po mokymų 

 

 

Užtikrinta nuolatinė 

besikeičiančios 

informacijos sklaida bei 

dermė tarp kintančio 

ugdymo turinio ir 

vertinimo sistemose 

diegiamų pokyčių. 

Sėkmingai informuota 

mokyklos bendruomenė 

apie brandos darbą ir jo 

organizavimą. 

Sutelkiamas dėmesį į 

mokinio asmenybės 

ugdymą, į jo paties 

aktyvų, sąmoningą 

mokymąsi, suteikiant 

mokiniui tinkamą paramą, 

kad jis išsiugdytų 

gyvenimui svarbių 

kompetencijų. 

Gerėja mokinių pasiekimų 

patikrinimo ir egzaminų 

rezultatai. 

Gimnazijos 

direktorius, 

pavaduotojai 

2017 m.  

 2.5. Dalyvavimas šalies ir 

tarptautiniuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose  

2.5.1. Paraiškų kvalifikacijai kelti 

teikimas UPC, dalyvavimas 

nuotolinio mokymo kursuose 

Sudaromos sąlygos 

mokytojams nuolat 

tobulinti dalykines, 

pedagogines ir bendrąsias 

kompetencijas; didėja 

mokytojų motyvacija, 

gerėja jų darbas, išauga 

ugdymo kokybė 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Danutė 

Dragūnienė 

2017 m.   
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 2.6. Dalyvavimas projekto 

Erasmus+  programos 

„Mokykla šiandien ir rytoj“ 

veikloje 

 

 

2.6.1. Kvalifikacijos kėlimo kursai 

Kroatijoje. „Dramos metodas 

pamokoje“ 

2.6.1.1. Mokymai Alytaus miesto 

mokytojams 

Mokytojai tobulins 

bendrąsias ir pedagogines 

kompetencijas, gerės 

mokymo kokybė, geroji 

patirtis skleidžiama ne tik 

Lietuvoje, bet ir užsienyje 

Gimnazijos 

direktorius, 

projekto vadovė 

Edita Bolienė  

2017 m. 9000,00 

 2.7. Pedagoginės patirties 

sklaida 

2.7.1. Nuolatinė patirties sklaida 

metodinėse grupėse ir mokytojų 

bendruomenėje. 

2.7.2. Kolega-kolegai. Kolegialaus 

grįžtamojo ryšio naudojimas pamokų 

stebėjimui ir aptarimui.  

2.7.3. Gerosios patirties 

apibendrinimas metodinėje 

konferencijoje „Tiriamieji kūrybiniai 

darbai - kūrybiškumo ir 

akademiškumo pradžia“ 

 

Mokymosi 

bendradarbiaujant 

strategijų diegimas 

pamokose, projektinėje 

veikloje, integruotoje 

netradicinio ugdymo 

veikloje 

Metodinė 

taryba, 

metodinės 

grupės 

2017 m. 

birželis 

 

 2.8. Darbuotojų skatinimas 2.7.1. Mokytojai, pasiekę aukštų 

rezultatų, apdovanojami gimnazijos 

direktoriaus padėkos raštais; 

2.7.2. Metų mokytojas 

apdovanojamas Dalios Rusakovaitės-

Giedrimienės premija; 

2.7.3. Mokytojų, pasiekusių aukštų 

rezultatų, kandidatūros teikiamos 

gauti savivaldybės mero arba 

švietimo skyriaus vedėjo padėkos 

raštus arba pinigines premijas 

Stiprėja mokytojų 

motyvacija, tapatumo su 

gimnazija jausmas, gerėja 

tarpusavio santykiai 

Gerėja švietimo kokybė; 

Garsinamas gimnazijos 

vardas 

Direktorius, 

Gimnazijos 

taryba 

2017 m. 

 

 

 

 

2017-09-

01 

 

 

 

 

 

 

145,0 

03 Gimnazijos bendruomenės sveikatinimo programa 

 3.1.Jauki, saugi ir funkcionali 

mokymosi aplinka 

3.1.1.Gimnazijos puošimas mokinių 

darbais; 

3.1.2. Mokinių ir mokytojų idėjų, 

projektų ir darbų panaudojimas 

Ugdymo(si) aplinka 

atitinka  mokinių 

poreikius ir higienos 

reikalavimus. 

Direktorius, 

Dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

2017 m. 
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kuriant aplinką  

 

 

 

 

 

3.1.3. Sporto aikštyno ir 

sveikatingumo aikštelės 

panaudojamos įvairiai pamokinei ir 

nepamokinei veiklai;  

 

 

 

 

3.1.4. Sporto aikštynas atviras miesto 

bendruomenei 

Kabinetai atitinka 

higienos reikalavimus. 

Sukuriamos geresnės 

sportavimo sąlygos. 

Didėja mokinių bei 

mokytojų fizinis 

aktyvumas, 

propaguojamas sveiko 

gyvenimo būdas.  

Įvairesnės veiklos 

formos ir erdvės 

motyvuoja mokinius ir 

mokytojus. 

 

Kuriami bendravimo ir 

bendradarbiavimo ryšiai 

su miestiečiais, 

garsinamas gimnazijos 

vardas, gerėja gimnazijos 

įvaizdis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui  

Kūno kultūros 

mokytojai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Aleksandras 

Kirilovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2. Mokinių socialinio 

saugumo užtikrinimas 

3.2.1.Socialiai remtinų šeimų vaikų 

nemokamas  maitinimas; 

3.2.1.Socialiai remtinų šeimų vaikų 

aprūpinimas būtiniausiomis 

mokyklinėmis priemonėmis; 

3.2.3.Važiavimo išlaidų mokiniams 

kompensavimas; 

3.2.4.Socialinio pedagogo, 

psichologo konsultacijos 

3.2.5. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais: policija, PPT  

Mokiniai jaučiasi esantys 

pilnaverčiai 

bendruomenės nariai. 

 

Mokiniai, turintys 

bendravimo problemų 

ir/ar mokymosi 

sunkumų, įgyja 

reikalingų socialinių 

įgūdžių ir/ar patiria 

sėkmę, gerėja mokymosi 

rezultatai 

Pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

2017 m.  17000,0 

 

 

 

 

14000,0 

 3.3. Sveikos ir saugios 

ugdymosi aplinkos kūrimas. 

Psichologinio klimato 

gerėjimas 

3.3.1.Vaiko gerovės komisijos 

veiklos tobulinimas. 

 

3.3.2.Mikroklimato gerinimas. 

Bendruomenės nariai 

saugiai jaučiasi visose 

mokyklos erdvėse. 

Gimnazijos 

Pavaduotojas 

ugdymui, 

pagalbos 

mokiniui 
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3.3.3.Vykdoma smurto ir patyčių 

prevencija 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4.Adaptacijos diena 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Vykdoma žalingų įpročių 

prevencija 

 

 

3.3.6. Adaptacijos periodas naujiems 

bendruomenės nariams 

 

 

 

3.3.7. Medicininė sveikatos priežiūra 

vykdoma pagal gimnazijos sveikatos 

priežiūros veiklos planą. 

 

3.3.8. Ūkines-finansines funkcijas 

atliekančio personalo kvalifikacijos 

kėlimas 

mikroklimatas palankus 

mokymuisi ir darbui  

Visi bendruomenės 

nariai kontroliuoja savo 

jausmus bei geba juos 

reikšti socialiai priimtinu 

būdu; vyrauja 

solidarumas ir 

tolerancija, tarpusavio 

pagarba.  

 

Palengvėja I klasių bei 

kitų naujai atvykusių 

mokinių adaptacija; 

mokiniai susipažįsta ir 

lengviau įsijungia į 

mokymosi veiklą naujoje 

aplinkoje. 

 

Mokiniai geriau supras 

žalingų įpročių poveikį ir 

rinksis sveikesnį 

gyvenimo būdą 

Tyrimai rodo, kad 

mokiniai lengvai 

adaptuojasi gimnazijoje, 

jaučiasi pilnaverčiais 

bendruomenės nariais 

Dėl ligos praleistų 

pamokų skaičius 

nedidėja  

 

Gerėja bendros veiklos 

rezultatai 

specialistai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotoja 

ugdymui Danutė 

Dragūnienė, 

klasių auklėtojai, 

būrelių vadovai 

 

 

 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavaduotojas 

ūkiui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-08-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 3.4. Gimnazijos 3.4.1. Judriųjų pertraukų, Skatins mokinių bei Kūno kultūros ir 2017 m.  
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bendruomenės fizinio 

aktyvumo ir sveikos 

gyvensenos skatinimas 

sveikatinimo valandų, viešų 

mankštų, judriųjų dienų ir sveikatos 

mėnesio organizavimas  

 

3.4.2. Mokinių ir mokytojų 

įtraukimas į įvairius šokių renginius; 

Mokytojų sporto varžybos 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Dalyvavimas gimnazijos, 

miesto ir šalies sporto renginiuose ir 

pilietiškumo akcijose 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Olimpizmo idėjų 

įgyvendinimas ir skleidimas. 

Sporto šventė 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Sveiko gyvenimo būdo įgūdžių 

formavimas 

 

 

mokytojų fizinį 

aktyvumą ir sveiką 

gyvenimo būdą 

 

Skatins mokinių bei 

mokytojų fizinį 

aktyvumą ir sveiką 

gyvenimo būdą, estetinį 

skonį ir pasididžiavimo 

savo gimnazija jausmą. 

Mokysis bendravimo 

kultūros ir garsins 

gimnazijos vardą. 

 

Skatins mokinių bei 

mokytojų fizinį 

aktyvumą, ugdys 

ištvermę ir 

bendruomeniškumą, bus 

ugdomas pilietiškumas ir 

garsinamas gimnazijos 

vardas Lietuvoje 

  

Skatinamas ir ugdomas 

mokinių fizinis 

aktyvumas. 

Stiprinama mokinių 

sveikata, įtraukiant juos į 

sportinę veiklą. 

Ugdomi sveikos 

gyvensenos įgūdžiai 

 

Mokiniai sužinos apie 

sveikos gyvensenos 

principus, mokysis 

sveikai maitintis ir 

šokių 

mokytojai,  

 

 

Šokių  

Mokytojai, 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūros, 

šokių, etikos 

mokytojai, klasių 

auklėtojai  

 

 

 

 

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

Mitybos ir 

turizmo 

mokytoja, 

visuomenės 

 

 

 

 

 

 

Per 

mokinių 

atostogas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-06-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m.  
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3.4.6. Saugus IT naudojimas  

gyventi. 

 

 

 

Mokiniai įvertins 

priklausomybių riziką 

mokymuisi, elgesiui, 

sveikatai, mokysis 

apsisaugoti nuo 

bendravimo internetu 

slypinčių pavojų 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, klasių 

auklėtojai  

IT mokytojai, 

socialinė 

pedagogė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė, klasių 

auklėtojai  

 

 

 

 

 

2017 m. 

04 Bendruomeniškumo programa 

 4.1. Savivaldos stiprinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.Gimnazijos taryba, Metodinė 

taryba, Mokinių taryba renkamos 

atvirai ir demokratiškai bei veikia 

pagal priimtus nuostatus 

 

4.1.2.Savivaldos institucijos 

dalyvauja priimant svarbius 

sprendimus, nuo kurių priklauso 

ugdymo (si) sąlygų, gimnazijos 

įvaizdžio gerinimas, resursų 

panaudojimas 

 

 

 

 

Palankios sąlygos 

lyderių atsiradimui, 

aktyvių, kūrybingų 

asmenybių ugdymui (si). 

 

Stiprėja savivaldos įtaka 

priimant svarbius 

sprendimus gimnazijos 

politikai formuoti; 

Išlaikoma pusiausvyra 

tarp laisvės ir 

atsakomybės renkantis 

veiklos būdus ir formas; 

Pasiekiama optimali 

valdymo ir savivaldos 

dermė. 

Direktorius, visos 

savivaldos 

institucijos 

2017 m.  
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 4.2. Tėvų įtraukimo į 

gimnazijos veiklą formų 

tobulinimas 

4.2.1.Informavimo sistemos 

tobulinimas. 

 

4.2.1.1. Elektroninio dienyno 

galimybių informacijai perteikti ir 

apklausoms vykdyti panaudojimas. 

4.2.1.2. Informatyvi, šiuolaikiška 

internetinė svetainė 

4.2.1.3. Švieslentės panaudojimas  

skubiai ir pastoviai informacijai 

skelbti 

 

4.2.2. Mokyklos veiklą pristatančių 

straipsnių ir informacinių pranešimų 

parengimas žiniasklaidai.  

 

 

 

 

4.2.3. Atvirų durų dienos tėvams, 

būsimiems mokiniams ir jų tėvams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Tėvų dalyvavimas gimnazijos 

tarybos veikloje. 

4.2.4.1. Tėvų susirinkimų strategijos 

kūrimas. 

Sistemingai teikiama 

operatyvi informacija 

apie gimnazijos veiklą. 
Glaudesni ryšiai su 

vietos bendruomene. 

Tėvai ir miesto 

bendruomenė gerai 

vertina gimnazijos darbą. 

 

 

 

 

Mokiniai, tėvai, 

mokytojai didžiuojasi 

savo gimnazija. Kitų 

mokyklų mokiniai 

pasirinks mūsų 

gimnaziją. 

 

Mokinių tėvai labiau 

domisi savo vaikų 

pažangumu ir 

lankomumu, artimiau 

bendrauja su mokytojais; 

Būsimi mokiniai ir tėvai 

susipažįsta su gimnazijos 

aplinka, erdvėmis, 

ugdymosi galimybėmis 

ir bendruomenės nariais, 

mieliau renkasi mūsų 

gimnaziją 

 

Tėvai nori aktyviau 

dalyvauti ugdymo 

proceso organizavime. 

Labiau tenkinami tėvų 

Danutė 

Dragūnienė,  

Rytis 

Makaravičius, 

Tomas Balynas  

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Virginijus 

Skroblas 

 

 

 

 

Direktorius 

Virginijus 

Skroblas, 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

Virginijus 

Skroblas, 

Antanas Jurčys 

2017 m.  
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4.2.4.2. Susitikimai su naujų mokinių 

tėvais. 

4.2.4.3. Tėvų švietimas. 

 

 

4.2.5. Tėvų įtraukimas į įvairias 

gimnazijos veiklas. 

4.2.5.1. Bendros parodos. 

4.2.5.2. Bendri koncertai ir kiti 

renginiai. 

4.2.5.3. Profesinis informavimas ir 

konsultavimas. 

4.2.5.4. Šeimų diena. 

 

interesai, užtikrinamas 

konstruktyvus mokinių-

tėvų-mokytojų 

bendradarbiavimas. 

 

Tėvai dalyvauja tėvų 

klubo veikloje ir  

aktyviau teikia pagalbą 

mokyklai; 

įsitraukia į mokinių 

ugdymą, didėja 

atsakomybė. Gerėja  

mokymosi rezultatai, 

stiprėja gimnazijos 

bendruomenės narių 

tarpusavio ryšys 

 

 

 

 

 

Metodinė taryba, 

klasės auklėtojų 

metodinės grupės 

 

 

Tėvų klubas, II 

klasių auklėtojai 

ir Eglė Barysienė 

 4.3. Aktyvių, sąmoningų 

piliečių, Lietuvos patriotų 

ugdymas 

4.3.1. Bendruomenės narių 

dalyvavimas kraštotyrinėje ir krašto 

pažinimo veikloje, pažintinėse-

edukacinėse kelionėse savo šalyje ir 

užsienyje 

4.3.2. Gimnazijos muziejus vykdo 

kraštotyrinę ir edukacinę veiklą. 

4.3.3. Gimnazijos tradicijų 

puoselėjimas (žr. tradicinių renginių 

programą) 

 

 

 

4.3.4. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su socialiniais 

Bendruomenės nariai 

savanoriškai užsiima 

socialine ar kita 

visuomenei naudinga 

veikla. 

Bendruomenės nariai -

valstybinių švenčių, 

minėjimų, pilietinių 

akcijų iniciatoriai ir 

aktyvūs dalyviai; 

Bendruomenės nariai 

puoselėja savo šalies 

etninę kultūrą ir 

pripažįsta kitų kultūrų 

įvairovę. 

Dauguma mokinių 

renkasi studijas 

Lietuvoje. 

Veiksminga ir kryptinga  

bendradarbiavimo veikla 

Metodinės 

grupės, 

Mokinių taryba 
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partneriais 

 

 

 

4.3.5. Gerumo akcijų organizavimas 

skatina mokinių pilietinį 

aktyvumą, prisideda prie 

mokinių sėkmingo 

karjeros planavimo 

Ugdomas gimnazijos 

bendruomenės pagalbos, 

atjautos, 

bendruomeniškumo 

jausmas 

 

 

 

 

Jureta Šametienė, 

Rima 

Gecevičienė, 

Irena Motūzienė, 

Janė Zelenienė,  

Asta 

Grimalauskienė, 

Jovita Žilinskienė 

05 Tradiciniai renginiai 

 5.1. Gimnazijos 

bendruomenės stiprinimo 

renginiai 

5.1.1. Dainų konkursas 

AARVGDK‘2017 

5.1.2. Šimtadienis  

5.1.3. Mokslų naktis mokykloje  

5.1.4. Paskutinio skambučio šventė  

5.1.5. Pirmūnų pagerbimo šventė  

5.1.6. Naujokų adaptacijos diena  

5.1.7. Rugsėjo 1-oji –Mokslo ir žinių 

diena  

5.1.8. Mokytojo dienos minėjimas 

5.1.9. Naujokų krikštynos 

Stiprėja gimnazijos 

bendruomenės narių 

tarpusavio ryšys, pagarba 

vieni kitiems, 

pasididžiavimo 

gimnazija jausmas 

 

Pavaduotoja 

ugdymui Danutė 

Dragūnienė, 

Gimnazijos 

taryba, muzikos ir 

šokių mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Mokinių taryba 

 

02-03 

 

02-10 

05-06–07 

05-25 

05-31 

08-29 

09-01 

 

10-05 

10-27  

 

 5.2. Pilietiniai-patriotiniai 

renginiai 

5.2.1. Sausio 13-oji – Laisvės  

gynėjų diena 

5.2.1.1. Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

5.2.1.2. Bėgimas Gyvybės ir mirties 

keliu 

5.2.2. Vasario 16-oji – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena 

5.2.3. Mokyklos diena 

5.2.4. Lietuvos nepriklausomybės 

Bendruomenės nariai -

valstybinių švenčių, 

minėjimų, pilietinių 

akcijų iniciatoriai ir 

aktyvūs dalyviai. 

Bendruomenės nariai 

gerbia ir puoselėja savo 

šalies istorinę atmintį, 

tautines vertybes 

 

Pavaduotoja 

ugdymui Danutė 

Dragūnienė, 

Socialinių mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė, 

lietuvių kalbos 

mokytojų 

metodinė grupė, 

meninės krypties 

01-13 

 

 

 

01-14 

 

02-15 

 

03-06 

03-10 
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atkūrimo diena 

5.2.5. Knygnešio diena 

5.2.6. Adolfo Ramanausko-Vanago 

žūties metinių minėjimas 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė  

 

03-16 

11-29 

 5.3. Koncertai 5.3.1. Koncertas Motinos dienai 

5.3.2. Koncertas-susitikimas „Grįžta 

giesmininkai“ 

5.3.3. VANAGYNAS‘2016 

Pagerbtos mamos, 

sustiprės tėvų ir vaikų 

ryšys, ugdoma pagarba 

motinai. Išlaikomas 

ilgalaikis bendravimas su 

buvusiais gimnazijos 

mokiniais, stiprėja 

bendrumo,  

pasididžiavimo 

gimnazija jausmas 

Irena 

Muzikevičienė, 

Neringa 

Vekeriotaitė,  

Mokinių taryba, 

Neringa 

Babijonienė  

04-29 

05-27 

 

05-30 

 

 5.4. Socialinės veiksmo 

savaitės 

5.4.1. Savaitė „Be patyčių“ 

5.4.2. Draugystės savaitė  

5.4.3. Judrioji savaitė 

5.4.4. Tolerancijos savaitė 

5.4.5. Antikorupcijos savaitė 

Didėja tolerancija kitaip 

mąstančiam, pagarba 

kito nuomonei; stiprėja 

draugiški tarpusavio 

ryšiai; didėja pareigos ir 

atsakomybės jausmai 

Gintarė 

Savukynaitė, 

Socialinių mokslų 

mokytojų 

metodinė grupė, 

Klasių auklėtojai 

Kovas 

Kovas 

Rugsėjis 

Lapkritis  

Gruodis 

 

 5.5. Gerumo akcijos 5.5.1. Velykinė gerumo akcija – 

pagalba LSMU KK onkologijos 

sektoriaus vaikams ir Mamų unijai 

5.5.2. Kraujo donorystės akcija 

„Padovanok lašelį gyvybės“ 

5.5.3. Kalėdinė gerumo akcija ,,Po 

angelo sparnu“ 

5.5.4. Akcija „Sušildyk“ 

5.5.5. Pyragų diena 

Savitarpio pagalbos, 

atjautos, 

bendruomeniškumo 

jausmo ugdymas 

Asta 

Grimalauskienė, 

 

Meilė Platūkienė 

 

Jureta Šametienė, 

Irena Motūzienė, 

Janė Zelenienė, 

Rima 

Gecevičienė, 

Jovita Žilinskienė 

Balandis  

 

 

Lapkritis  

 

Gruodis 

 

Gruodis 

 

 

 5.6. Tarptautinės minėtinos 

datos 

5.6.1. Frankofonijos diena 

5.6.2. Žemės diena 

5.6.3. Tarptautinė šokio diena 

5.6.4. Europos kalbų diena 

Ugdomi atsakingi 

pasaulio piliečiai, 

tausojantys aplinką, 

kurioje gyvena, 

Užsienio kalbų 

mokytojų 

metodinė grupė, 

Gamtos mokslų 

03-17 

03-20 

Balandis 

09-26 
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5.6.5. Sveikos mitybos diena gerbiantys šalies ir kitų 

tautų tradicijas 

mokytojų 

metodinė grupė, 

meninės krypties 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė 

Lapkritis  

 5.7. Sporto renginiai 5.7.1. Krepšinio turnyras „Sugrįžę 

paukščiai“ 

5.7.2. Sporto šventė 

 

5.7.3. Mokytojų sveikatinimo 

rytmečiai ir sporto varžybos 

5.7.4. Tarptautinis vaikinų krepšinio 

turnyras Tomo Pačėso taurei laimėti 

„Draugystės ruduo“ 

5.7.5. Alytaus miesto gimnazijų 

vaikinų salės futbolo varžybos UAB 

„Stamita“ taurei laimėti 

Skatinamas mokinių bei 

mokytojų fizinis 

aktyvumas ir sveikas 

gyvenimo būdas. 

Garsinamas gimnazijos 

vardas mieste ir 

respublikoje 

Jonas Baltrušaitis 

 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Kovas 

 

06-01 

 

Mokinių 

atostogų 

metu 

Lapkritis  

 

Gruodis 

 

 5.8. Kalėdiniai renginiai 5.8.1. Kalėdinis koncertas 

5.8.2. Kalėdiniai rytmečiai 

5.8.3. Kalėdinis krepšinio turnyras 

3x3 

Skatinamas mokinių 

kūrybiškumas, 

puoselėjamos tradicijos 

Pavaduotoja 

ugdymui Danutė 

Dragūnienė, 

Mokinių taryba, 

klasių auklėtojai, 

Kūno kultūros 

mokytojai 

12-20 

12-22 

Gruodis 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                           Virginijus Skroblas 

  

Pavaduotoja ugdymui                                                                           Danutė Dragūnienė 

  

Vyriausioji buhalterė                                                                            Laimutė Veselgienė 


