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įsakymu Nr. V1-160 

 
SALANTŲ GIMNAZIJOS 

2013-2014 MOKSLO METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Salantų gimnazijos 2013-2014 mokslo metų metinis veiklos planas (toliau - Planas), 

atsižvelgus į strateginius gimnazijos tikslus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato 

metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 m. nuostatoms. 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Salantų regiono mokinių ugdymosi 

poreikius, laiduoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo 

ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtus išteklius. 

3. Planas parengtas atsižvelgiant į Salantų gimnazijos 2007-2013 metų strateginį veiklos 

planą, 2013-2014 mokslo metų gimnazijos ugdymo planą, veiklos kokybės įsivertinimo bei išorės 

vertinimo išvadas ir rekomendacijas, 2012-2013 m. m. veiklos plano analizę. 

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo ministerija - ŠMM; Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimas - PUPP; informacinės komunikacinės technologijos - IT; 

Kretingos pedagogų švietimo centras - PŠC; Kretingos pedagoginė psichologinė tarnyba - PPT; 

profesinio informavimo taškas – PIT-as; ugdymo planas - UP; nepilnamečių reikalų inspekcija - 

NRI; Kretingos vaiko teisių apsaugos tarnyba – VTAT, Iniciatyvių moksleivių klubas – IMK. 

II. VIZIJA 

Gimnazijos vizija 

Salantų gimnazija – mokykla, kurioje ugdymo programų pasirinkimo pasiūla atitinka 

paklausą, teikiama efektyvi pagalba mokiniams, veikia gabių mokinių ugdymo centras, išaugusi 

bendruomenės kultūra. 

III. MISIJA 

Gimnazijos misija 

Salantų gimnazija – mokykla, teikianti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį 

išsilavinimą; sauganti ir plėtojanti gimnazijos bendruomenės sukurtas kultūrines ir sportines 
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tradicijas, pažangos siekio nuostatas, demokratinius santykius; esanti Salantų regiono kultūros 

židinys. 

IV. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 

 

Gimnazijos filosofija 

Ugdymas įgyja prasmę, kai kiekvienas jo dalyvis sąmoningai suvokia savo tikslą ir 

indėlį šiame procese ir veikdamas vadovaujasi bendražmogiškomis ir gimnazijos bendruomenės 

vertybėmis. 

Gimnazijos vertybės 

Atsakomybė už savo veiksmus 

Teisingumas 

Tautos ir gimnazijos tradicijų gerbimas ir puoselėjimas 

Gimnazijos ir visuomeninio turto saugojimas 

Tarpusavio tolerancija ir pagarba 

Auklėjimas geru pavyzdžiu 

V. 2011-2012 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

TIKSLO – GERINTI UGDYMO KOKYBĘ – ĮGYVENDINIMAS. 

Stiprybės:  

Uždavinys „Tobulinti mokinių žinių ir gebėjimų vertinimą efektyvinant vertinimo 

kriterijų taikymą buvo įgyvendinamas kryptingai organizuojant ir vykdant metodinę veiklą. 

Metodinės grupės organizavo teorinius ir praktinius užsiėmimus, vedė atviras pamokas, dalijosi 

patirtimi, atliko tyrimą „Dalykų vertinimo kriterijų situacija“. Visi pedagogai dalyvavo seminare 

„Tobuliname mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą bendrųjų programų kontekste“. Metodinė 

taryba organizavo intensyvų visų dalykų pamokų stebėjimo ciklą: kartu su administracija 

aplankytos 86 pamokos, rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje. Konstatuota, kad padaryta 

pažanga: pakoreguoti, papildyti visų dalykų 1–4G kl. vertinimo kriterijai, gilesnis tapo mokytojų 

suvokimas apie vertinimo kriterijus, jų įtaką mokymosi motyvacijai. 

Pamokų stebėjimo rezultatai liudija, kad po dvejų metų ieškojimų ir mokymosi 

mokytojai kūrybiškai sieja ugdomąją veiklą su gyvenimo praktika. Šiam uždaviniui įgyvendinti 

buvo parengta ir sėkmingai įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa „Salantų krašto žymūs 

žmonės ir objektai“, suorganizuotas projektinių mokinių darbų apie Salantų kraštą pristatymo 

renginys. 
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Pavyko idėja inicijuoti gimnazijoje visuminį skaitymo, kaip sėkmingo mokymosi 

pagrindo, skatinimą. Sėkmingai suorganizuota respublikinė konferencija „Lietuviško teksto 

skaitymas, suvokimas, kūrimas“, kurioje respublikos mokytojai ir lietuvių kalbos specialistai, 

aukštųjų mokyklų dėstytojai kartu sprendė, kaip švelninti skaitymo problemas mokykloje. Ši idėja 

gimnazijoje bus tęsiama 2013-2014 m. m., einant nuo inicijavimo prie veiklų.  

Stabilus išliko rezultatyvus įvairioms sritims gabių mokinių ugdymas. Tai liudija aukštą 

gimnazijos mokytojų kompetenciją ir kokybišką veiklos organizavimą. Tradicinėje gimnazijos 

Gabių mokinių šventėje už 1, 2, 3 vietas rajono, zonos, 1–10 vietas respublikos konkursuose, 

olimpiadose apdovanoti 59 mokiniai ir 24 juos ruošę mokytojai. Į rajone organizuojamą Gabių 

mokinių šventę pakviesti ir apdovanoti Kretingos rajono Mero padėkos raštais 4 mokiniai. 2013 

metais rajono gabūs mokiniai buvo reitinguojami pagal daugiausiai surinktų balų skaičių. 

Gimnazijos 3G klasės mokinė Viktorija Tuzaitė rajone surinko daugiausia balų (165).  

Gimnazijoje suorganizuotos beveik visų mokomųjų dalykų mokyklinės olimpiados, 

kuriose mokiniai galėjo pasitikrinti savo jėgas tarp gimnazijos bendraamžių ir pasirengti 

rajoniniams olimpiadų ir konkursų etapams.  

Rajoninėse lotynų kalbos ir Antikos kultūros, chemijos, biologijos, fizikos, anglų 

kalbos, lietuvių gimtosios kalbos, matematikos (4–8 kl.) olimpiadose, dailyraščio rusų kalba, 

piešinių ir plakatų priešgaisrine tema, meninio skaitymo (1–4 kl. ir 9–12 kl.) konkursuose iškovotos 

I-os vietos. Zoniniuose vaizdo medžiagos kūrimo, kūrybinių darbų „Žemaičių krikštui – 600“ ir A. 

Ivanausko matematikos uždavinių sprendimo konkursuose laimėtos I-os vietos. 

Ženklūs respublikinio lygmens pasiekimai. Respublikinėse lietuvių kalbos ir literatūros 

bei anglų kalbos olimpiadose laimėtos III-ios vietos. Antikos žinių konkurse – II-a vieta ir 

pagyrimas už puikius rezultatus. Šalies mokinių etnokultūros projekte „Tautos dvasios beieškant“ 

laimėta II-a vieta, skautiškų dainų konkurse „Gražių dainelių daug girdėjau“ – Grand Prix. 

Respublikiniuose rašinių konkursuose: „Dešimt įsakymų naujajam Seimui“ (mokinė-laureatė), 

„Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laimėta III-ia vieta, technologijų „Kūrybos paukštė“ – 

I-a vieta, esė konkursuose „Žmogus laisvas ar suvaržytas?“, „Ką man reiškia pasakymas „Tauta be 

savo istorijos – tauta be atminties“ – laureato vardas ir II-a vieta, tarmiškosios kūrybos konkurse – 

II-a vieta, tarptautiniame populiariosios muzikos konkurse „Linksmieji perliukai“ – II-a vieta.    

Mokiniai dalyvavo internetiniuose konkursuose. Kalbų Kengūros konkurse anglų kalba 

iškovojo Auksinės, Sidabrinės ir Oranžinės Kengūros diplomus, lietuvių kalba – Sidabrinės ir 

Oranžinės Kengūros diplomus, rusų kalba – Oranžinės Kengūros diplomą. Lietuvių kalbos 

konkurse „Gintaro kelias“ – laimėta II-a vieta, viktorinos „Kristijono Donelaičio gyvenimas ir 

kūryba“ – nugalėtojo vardas. Vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“ geriausių darbų 

autorių diplomais apdovanota 18 mokinių. 



 5

Geri sporto pasiekimai. Rajono jaunių vaikinų krepšinio ir salės futbolo 5x5 varžybose 

iškovotos III-ios vietos, svarsčio kėlimo varžybose – II-a vieta, tradiciniame HBH bėgime „Bėk 

Dalyvauk Nugalėk“ – I-a ir II-a vietos. Krepšinio varžybose Lenkimų pagrindinės mokyklos taurei 

laimėti iškovota nugalėtojų taurė. Tradiciškai labai gerai varžybose pasirodė gimnazijos kvadrato 

komandos: rajone 3-4 klasių mokinių  komanda iškovojo I-ą vietą, 5-6 klasių komanda – II-ą vietą; 

zoninėse varžybose 3-4 klasių komanda laimėjo III-ią vietą. Gausiai varžybose dalyvavo ir gerų 

rezultatų pasiekė gimnazijos šaškininkai ir šachmatininkai. Rajoninėse šachmatų pirmenybėse 

laimėtos dvi II-os vietos, komandinėse šachmatų ir šaškių varžybose – II-os vietos. Nacionalinėse 

1–4 klasių šaškių pirmenybėse laimėtos II-a, VII-a ir VIII-a vietos, respublikos 1–4 klasių mokinių 

šaškių finalinėse varžybose – XI-a vieta. Žemaitijos regiono seniūnijų šaškių-šachmatų festivalyje 

gimnazijos komanda iškovojo III-ią vietą.  

Gerą ugdymo kokybę patvirtina ir valstybinių egzaminų rezultatai. Iš visų laikytų 

egzaminų 86–100 balų įvertinta 14,1 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono –  11,08, 

respublikos – 13,4; rezultatas antras rajone). Gauti penki 100-ukai: 1 – iš matematikos, po 2 – iš 

lietuvių ir anglų kalbų. Lietuvių kalbos valstybinio brandos egzamino 86-100 balų įvertinta 21,43 

procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono – 13,41, respublikos – 13,36; rezultatas geriausias 

rajone.); anglų kalbos valstybinio brandos egzamino 86-100 balų įvertinta 30,43 procentai mokinių 

darbų (plg. Kretingos rajono – 17,39 respublikos – 26,68; rezultatas geriausias rajone); matematikos 

valstybinio brandos egzamino 86-100 balų įvertinta 10,81 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos 

rajono – 6,75, respublikos – 9,56; rezultatas geriausias rajone.  

Sėkmingai vyko projektinė veikla. Tradiciškai gimnazijoje suorganizuota 

gamtamokslinių tiriamųjų darbų konferencija, kurioje dalyvavo mokiniai iš Kretingos, Plungės, 

Skuodo rajono mokyklų. Gimnazijos mokiniai rengė projektus ir juos pristatė projektinių darbų 

konferencijose kitose mokyklose: Kretingos Jurgio Pabrėžos, Skuodo Pr. Žadeikio, Plungės 

„Saulės“, Darbėnų gimnazijose, Kretingos Marijono Daujoto pagrindinėje mokykloje. Projektas 

„Pakastuvos telmologinio draustinio paukščiai“ regioninėje moksleivių konferencijoje  įvertintas 

III-ia vieta. 

Gimnazijoje suorganizuota daug renginių. Į šią veiklą įsitraukė visa bendruomenė. 

Mokinių atsiliepimai liudija, kad gimnazijos renginiai yra reikalingi ir padeda jiems realizuoti savo 

gebėjimus, atskleisti talentus. Stebint renginius matyti, kad mokytojai siekdami rezultato ieško 

naujovių, priima netradicinius sprendimus. Renginių dalyvių nuomone, labiausiai pavykę metų 

renginiai buvo šie: Gabių mokinių, Pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo, Atestatų įteikimo 

šventės, A. Ivanausko komandinis matematikos uždavinių konkursas, Europos kalbų diena, 

Vakaronė „Tada žemaitiu žemie...“, Kaziuko mugė, skaitymų popietė, akcijos M. Ivanausko 

zoologijos sodui paremti, sergančiam bendraamžiui padėti. 
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Silpnybės 

Vis dar stinga iniciatyvos, aktyvumo siekiant pažinti vietos (regiono) tradicijas, 

papročius ir tai reguliariai, kūrybiškai panaudoti ugdymo procese. 

Tobulintinas mokymo, namų darbų diferencijavimas, ypač klasėse (grupėse), kur yra 

labai skirtingų gebėjimų mokinių. 

Tobulintinas mokinių namų darbų krūvių reguliavimas. 

Stiprintina mokytojų nuostata tobulinti kompetencijas nuotoliniu būdu. 

Stiprinti reikėtų kai kurių veiklų (pagalbos teikimo, dalies renginių) gimnazijoje 

veiksmingumo analizę. 

Dalyvaudama projektuose gimnazija įsigyja daug modernių mokymo priemonių, tačiau 

kai kuriuose dalykuose jos panaudojamos tik iš dalies. 

Mokytojams reikėtų tobulinti ugdymo turinio pritaikymo specialiųjų poreikių 

mokiniams kompetenciją. 

TIKSLO – PLĖTOTI PAGALBOS MOKINIAMS SISTEMĄ – ĮGYVENDINIMAS 

Stiprybės: 

2012-2013 mokslo metais siekiant šio tikslo ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

gimnazijos bendruomenės (administracijos, mokytojų, tėvų, pagalbos mokiniui specialistų) 

bendradarbiavimui ir tėvų švietimui. 

Tradiciškai 1-ų ir 5-tų klasių auklėtojai bendradarbiaudami su mokytojais, pagalbos 

mokiniui specialistais analizavo auklėtinių adaptacijos problemas ir organizavo jų aptarimus su 

tėvais. Todėl pirmokai ir penktokai laiku gavo visokeriopą pagalbą. Buvo suorganizuotos dvi tėvų 

dienos visų klasių mokinių tėvams: tėvai buvo inicijuojami ir mokomi bendrauti su gimnazija 

virtualioje erdvėje, išnaudoti kuo daugiau elektroninio dienyno siūlomų galimybių, kad galėtų 

greitai gauti informaciją iš gimnazijos apie savo vaiką ir gretai reaguoti, priimti sprendimus, kurie 

padėtų jų vaikui. Taip pat tėvų dienose jie galėjo susitikti su pagalbos mokiniui specialistais ir 

aiškintis individualias problemas. 2G ir 4G klasių mokinių tėvai tradiciškai rinkosi į susirinkimus 

dėl brandos egzaminų, priėmimo į aukštąsias mokyklas sąlygų, PUPP organizavimo, individualaus 

ugdymo plano sudarymo, profesinės karjeros planavimo. Klasių vadovai organizavo tikslinius, 

klasės poreikių paskatintus tėvų susirinkimus. Trečius metus organizuojama tėvų, mokinių ir 

mokytojų vakaronė „Tada mūsų krašte“ pritraukė daugiau tėvų negu praėjusiais metais. Kai 

kuriems auklėtojams jau pavyko įtraukti tėvelius į klasės pasirodymus. Analizuojant darbą su tėvais 

matyti, kad jie labiausiai vertina tikslinius susirinkimus, individualius pokalbius. Priimtiniausia 
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bendravimo su gimnazija priemonė – elektroninis dienynas. Tėvus domina visapusiška informacija 

apie vaiką, tačiau vis dar vangiai lankosi paskaitose, renginiuose, įsitraukia į veiklas. 

Mokinių tėvelių apklausa rodo, kad pasiteisino virtualus tėvų švietimas. Tėvams 

bendravimas internetu tapo priimtiniausias būdas. Gimnazijos internetinėje svetainėje tėvams 

skirtoje rubrikoje sukurta grafa „Verta paskaityti“. Čia specialiai tėvams gimnazijos pagalbos 

mokiniui specialistai parengė keturias aktualias temas: pirmokų, penktokų, abiturientų ir užsienyje 

dirbantiems (vaikus palikusiems kitų priežiūrai) tėveliams. Ateinančiais metais aktualių temų 

sąrašas bus plečiamas. Internetinėje svetainėje tėvai gali susipažinti ir su kita informacija. 

Mokytojų bendradarbiavimas padėjo mokiniams ugdytis savo gebėjimus viena 

aktyviausių formų – dalyvaujant projektuose. Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa ir šiais 

metais tęsė ekologinio mokymo kryptį. Gimnazijoje įgyvendintas projektas „Mažiau šiukšlių“. 

Mokiniai mokėsi, kodėl ir kaip teisingai reikia rūšiuoti atliekas. Programos veiksmingumą liudija 

programos tarybos sprendimas – šeštą kartą gimnaziją apdovanoti Žaliąja vėliava. Dalyvaudami 

respublikiniame projekte „Mokausi iš kino“ mokiniai, vadovaujami profesionalių kino kūrėjų, 3 

dienas mokėsi ir sukūrė filmą apie gimnaziją, kurį pristatė bendruomenei. Mokiniai šį projektą 

vertina kaip vieną iš įdomiausių. Bendradarbiaudami su technologijų, kūno kultūros, biologijos 

mokytojais, klasių vadovai padėjo mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos įgūdžius dalyvaujant 

projekte „Sveikatiada“. Iš projekto tarybos gauta Padėka mokytojams ir mokiniams už entuziastingą 

įsitraukimą į veiklas. Lietuvių kalbos mokytojai įtraukė mokinius į projektą „Aukštosios kultūros 

impulsai mokykloms“ (AKIM). Mokiniai dalyvavo 7 teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, 

kuriuos vedė profesionalūs savo sričių žinovai: žurnalistai, aktoriai, poetai, muzikai, ir gavo 

sertifikatus. Bendradarbiaujant gimnazijos bibliotekininkei ir įvairių dalykų mokytojams buvo 

skaitomi pagal šį projektą gauti moksliniai leidiniai ir organizuojami jų pristatymai, kuriuos atliko 

mokiniai. 

Bendradarbiaujant mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams savo gebėjimus 

galėjo plėtoti specialiųjų poreikių mokiniai. Jie su savo kūrybiniais darbais dalyvavo rajoniniame 

saviraiškos festivalyje „Kuriu ne tik sau“. Tai buvo jiems didelis iššūkis ir kartu džiaugsmas.  

Šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis aprūpinti logopedo ir specialiųjų pedagogų 

kabinetai. Puikios sąlygos darbui. Yra galimybė kurti naujas ugdymo priemones, filmuoti mokinių 

veiklą, analizuoti pratybų turinį, dalintis patirtimi.  Logopedė turi gerus IT valdymo įgūdžius, todėl 

kuria mokinių poreikiams pritaikytas kalbos ugdymo užduotis ir mokymo priemones. Pagerėjo 

specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo kokybė. 

Aktyvus bibliotekininkės ir mokytojų bendradarbiavimas padėjo mokiniams formuotis 

skaitymo gebėjimus ir nuostatą, kad skaitymas yra mokymosi sėkmės pagrindas. Bendradarbiaujant 

pavyko į skaitymo procesą įtraukti daug įvairių klasių mokinių. Parengtas projektas „Su knyga – per 
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išminties marias“ laimėjo finansavimą 1000 Lt, už kuriuos nupirktos 55 knygos 1–2G klasių 

mokiniams. Skaitymą aktyvino projektas „Renkame metų knygą“, Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 

Tradiciškai šiemet didelė mokinių grupė dalyvavo Vilniaus knygų mugėje.  

Ugdymas karjerai buvo integruotas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą, pažintinę ir klasės vadovo veiklas. Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio gimnazijai skirta 0,45 

ugdymo karjerai koordinatoriaus etato. Gimnazijos bendruomenei pristatytas bendrojo ugdymo 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis, informacija apie 

profesinio orientavimo paslaugas gimnazijoje. 2012–2013 mokslo metais laisvų pamokų metu 5–8 

ir 1G–3G klasių mokiniams vyko 21 užsiėmimas karjeros planavimo klausimais: buvo pristatytos 

profesinio švietimo internetinės svetainės, atliekami savęs pažinimo testai. 3G–4G klasių 

mokiniams vyko aukštųjų mokyklų, kolegijų, studijų užsienyje  pristatymai. 79 gimnazijos mokiniai 

parengė individualius karjeros planus. Medžiaga apie mokyklas, stojimo sąlygas kaupiama PIT-e, ja 

mokiniai aktyviai naudojosi. Apie ugdymo karjerai sėkmingumą liudija geri stojimo rezultatai: iš 45 

vidurinį išsilavinimą įgijusių abiturientų 36 mokosi aukštosiose mokyklose (30 iš jų – valstybės 

finansuojamose vietose). 

Socialinius gebėjimus mokiniai ugdėsi dalyvaudami socializacijos projekte „Gėrio 

link“, grupiniuose „Draugų klubo“ užsiėmimuose. Renginiai, paskaitos, konkursai skatino 

pozityvaus elgesio motyvaciją, atsakomybę, turiningą bendravimą. Ne mažesnį poveikį padarė ir 

tradiciniai  renginiai: Tolerancijos savaitė, Kalėdinė gerumo akcija, Savaitė be patyčių, Gegužė – 

mėnuo be smurto prieš vaikus, renginiai, skirti pasaulinei nerūkymo dienai. Buvo tęsiami socialinių 

gebėjimų ugdymo užsiėmimai klasių valandėlėse dirbant specialistams kartu su auklėtoju, 

atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnius. Tyrimai rodo, kad mokiniai jaučiasi saugesni, daugėja 

mokinių, gebančių įvardyti savo problemas ir besikreipiančių į specialistus. Statistiniai duomenys 

rodo, kad sumažėjo bendravimo problemų. Specialistai ir auklėtojai vieningai teigia, kad 

kompleksinė pagalba ypač efektyvi. Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, Kretingos socialinių 

paslaugų centro socialinių darbuotojų bendradarbiavimo dėka pagerėjo mokinių, kurie nelankydavo 

mokyklos, lankomumas. 

Lions Quest socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ buvo 

vykdoma trečius metus. Joje dalyvavo 5-7 –tų klasių mokiniai. Ši programa buvo integruota į klasių 

vadovų organizuojamas veiklas. Klasės vadovų teigimu, mokiniai patobulino šiuos gebėjimus: 

bendravimo, pasitikėjimo savo jėgomis, pagarbos draugams ir suaugusiems. 

Vis efektyvėja psichologinė pagalba. Gimnazijos psichologė intensyviai ieško efektyvių 

ir patrauklių darbo su mokiniais būdų. Sėkmingai pavyko grupiniai „Draugų klubo“ užsiėmimai su 

6-7 klasių mokiniais (dalyvavo 13 mokinių). Mokinių teigimu, grupiniai užsiėmimai jiems buvo 

naudingi, prasmingi: jie galėjo saugiai jaustis mažoje grupelėje; patiko tai, kad galėjo išsikalbėti, 
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pasidalinti savo mintimis, nuomone; patiko aktyvios, įdomios užduotys, pratimai; padidėjo 

pasitikėjimas savimi; labiau pažino save, išmoko išklausyti kitus, bendrauti, spręsti konfliktus.  

Tradiciškai, siekiant efektyvinti pagalbą mokantis, suorganizuoti metų pasiekimų 

patikrinimai 2-8, 1G, 3G klasių mokiniams iš lietuvių kalbos ir matematikos bei aplinkos pažinimo 

patikrinimai 4-tų klasių mokiniams. Patikrinti 4-tų klasių mokinių skaitymo gebėjimai. Metodinėse 

grupėse išanalizuoti patikrinimų rezultatai ir panaudoti diferencijuotam mokymui ir ugdymo turinio 

planavimui.  

Silpnybės: 

Nepavyko detaliai išanalizuoti, kokią informaciją ir kaip dažnai ją teikia mokytojai 

tėvams, kokia yra tėvų atsakomoji reakcija. 

Reikėtų aktyvinti projekto „Drąsinkime ateitį“ vykdymą. 

Tėvai žino, kad gimnazijoje dirba pagalbos mokiniui specialistai, bet jie vengia į juos 

kreiptis pagalbos, vis dar silpnokas grįžtamasis ryšys. 

Tobulintinas kai kurių klasių (grupių) mikroklimatas, dalis mokinių nedrįsta dalyvauti 

pamokoje dėl neigiamos draugų reakcijos. 

Tobulintinas darbas su mokiniais, nelankančiais ir vengiančiais lankyti gimnaziją. 

Pagal specialiosios pagalbos teikimą reglamentuojančius dokumentus, 1 etatu dirbantis 

logopedas turėtų ugdyti 40-45 pradinių klasių mokinius. Pagalbą teikiama 60 mokinių. Dėl to 

logopedui sunku dirbti, tai turi įtakos pagalbos mokiniui kokybei.  

 

TIKSLO –KURTI IR PUOSELĖTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ– ĮGYVENDINIMAS 

Stiprybės: 

Tikslo buvo siekiama tęsiant bendradarbiavimą su Salantų miesto ir jo apylinkių 

institucijomis. 

Turiningas bendradarbiavimas vyko su Kultūros centru. Čia vyko Gabių mokinių ir 

brandos atestatų įteikimo šventės. Švenčių dalyviai teigiamai vertino aplinkos estetiškumą, 

erdvumą. Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su bažnyčia: čia tradiciškai buvo aukojamos šv. Mišios 

per iškilesnius gimnazijos renginius: Rugsėjo 1-ąją, gimnazijos 70-mečio proga. Gimnazijos skautai 

giedojo per Kalėdas, kaip ir kasmet parnešė Salantų bendruomenei Betliejaus ugnį. Ypač 

konstruktyvus bendradarbiavimas vyko su Salantų regioniniu parku. Suorganizuota paukščių palydų 

šventė, konkursas „Ką žinai apie Lietuvos saugomas teritorijas?“ (parko teritorijos mokykloms), 

inkilų paukščiams iškėlimo akcija. Gimnazijos sveikatos priežiūros programa buvo įgyvendinama 
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bendradarbiaujant su Salantų pirminės sveikatos priežiūros centru. Užsimezgė glaudus 

bendradarbiavimas su Žemaitės muziejumi: mokiniai dalyvavo konkursuose, edukacinėse 

programose, renginiuose. Toks bendradarbiavimas sudaro sąlygas mokiniams ugdytis netradicinėse 

erdvėse, netradicinėmis formomis, ugdomąsias veiklas realiai sieti su gyvenimo praktika, geriau 

pažinti savo kraštą. 

Kitas uždavinys „Paminėti gimnazijos 70-metį“. Buvo suplanuota eilė renginių, skirtų 

šiai sukakčiai paminėti. Išleistas jubiliejinis gimnazijos laikraštis, sukurta skrajutė, parengtas 

gimnazijos pristatymas „Gimnazijos istorija ir dabartis“, suorganizuoti rašinių, piešinių konkursai, 

viktorina „Ką žinau apie Salantų gimnaziją?“, meno darbų ir fotografijų parodos, šaškių-šachmatų 

turnyrai ir, žinoma, šventinis minėjimas. Atlikti darbai ir geras jų vertinimas liudija gimnazijos 

bendruomenės sutelktumą, renginių organizavimo patirtį, tradicijų puoselėjimą ir didžiavimąsi savo 

gimnazija. 

Tradiciškai mokinių ir mokytojų delegacija, parengusi turiningą programą, dalyvavo 

kasmetiniame tarptautiniame draugystės festivalyje „Jaunystės spalvos“ Rusijoje. Ši priemonė 

aktyviomis formomis padeda mokiniams pažinti ir plėtoti savo gimnazijos ir visos šalies kultūrą, 

didžiuotis ja bei geriau pažinti rusų, latvių ir estų kultūras. Mokiniai festivalį vienareikšmiškai 

vertina puikiai. 

Silpnybės: 

Stiprintina mokytojų nuostata aktyviai dalyvauti gimnazijos, miestelio renginiuose. 

VI. 2013-2014 MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

Tikslai ir uždaviniai  

 

1. Gerinti ugdymo kokybę: 

1.1. efektyvinti mokymo diferencijavimą klasėse (grupėse), kuriose mokosi itin 

skirtingų gebėjimų mokiniai; 

1.2. ugdomąją veiklą kūrybiškai sieti su gyvenimo praktika, vietos (regiono) 

tradicijomis, papročiais; 

1.3. aktyvinti skaitymo procesą, analizuoti skaitymo strategijas ir jas taikyti ugdomojoje 

veikloje. 

2. Plėtoti pagalbos mokiniams sistemą: 

2.1. tobulinti mokytojų tarpusavio, tėvų ir mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimą stiprinant informacijos apie mokinį keitimosi ir panaudojimo veiksmingumą, 

palankaus mokymuisi mikroklimato kūrimą. 
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3. Kurti ir puoselėti gimnazijos kultūrą: 

3.1. kelti mokinių tarpusavio bendravimo lygį, siekiant sukurti palankų mikroklimatą 

pamokoje ugdytis kiekvienam mokiniui; 

3.2. stiprinti mokinių vertybines nuostatas pažinti, kurti ir puoselėti aplinką, kurioje jie 

gyvena. 

4. Parengti gimnazijos strateginio plano projektą. 



12 
 

VII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

1 tikslas - Gerinti ugdymo kokybę 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi, 
vykdytojai 

Vykdymo 
data 

Reikalingos 
lėšos, 

ištekliai 

Uždavinio 
sėkmės 

kriterijai 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. efektyvinti mokymo 
diferencijavimą klasėse 
(grupėse), kuriose mokosi itin 
skirtingų gebėjimų mokiniai; 

 

Kvalifikacinis renginys visiems 
pedagoginiams darbuotojams 
„Veiksmingas mokymo 
diferencijavimas pamokoje“ 

L. Vaitkuvienė 
V. Butkus 

2013-12 1300 Lt 

Mokytojai itin 
skirtingų 
gebėjimų 
klasėse 
(grupėse) 
diferencijuoja 
užduotis, veiklą, 
namų darbus. 
Tai padeda 
mokiniams 
mokytis, gerėja 
jų rezultatai ir 
mokymosi 
motyvacija. 

 

Metodiniai užsiėmimai (pasirinkta 
forma) metodinėse grupėse: mokymo 
diferencijavimo galimybės 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

2013 
09-12 mėn. 

- 
 

Metodinis užsiėmimas mokytojams, 
dirbantiems su specialiųjų poreikių 
mokiniais „Kaip diferencijuoti 
mokymą, kai grupėje yra specialiųjų 
poreikių mokinių? 

D. Alšauskienė 
N. Lukošienė 

2013-10 - 

 

Atvirų pamokų ciklas gimnazijos 
bendruomenei: mokymo 
diferencijavimas pamokoje 

L. Vaitkuvienė 
Mokytojai 
metodininkai 

I-as 
pusmetis 

pagal grafiką 
- 

 

Intensyvus pamokų stebėjimas: 
mokymo diferencijavimas pamokoje 

Administracija 
Metodinė taryba 

2014 
01-02 mėn. 

- 
 

Metodinė diena gimnazijos ir 
Vydmantų vidurinės mokyklos 
mokytojams „Lietuvių kalbos mokymo 
ypatumai 11-12 klasėse“ 

L. Vaitkuvienė 
A. Stonkuvienė 
A. Žeimytė 

2014-11 50 Lt 

 

Mokytojų tarybos posėdis: „I-o 
pusmečio mokinių pasiekimai“ 

 

V. Butkus 
V. Gedvilienė 
L. Vaitkuvienė 

2014-02 - 
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 Uždavinio įgyvendinimo įsivertinimas L. Vaitkuvienė, 
metodinės grupės 
 

2014-06  
  

1.2. ugdomąją veiklą 
kūrybiškai sieti su gyvenimo 
praktika, vietos (regiono) 
tradicijomis, papročiais 

Renginių ciklas, skirtas S. Daukanto 
220 metų jubiliejui paminėti „Simonas 
Daukantas šalia mūsų“: pažintinė 
ekskursija mokytojams, pamokų ciklas 
1-4G klasių mokiniams, stendas prie 
bibliotekos 

K. Janušauskienė 
K. Sungailaitė-
Mockuvienė 
J. Žiobienė 

2013-10 100 Lt 

Mokytojai 
įvairiomis 
formomis įgyja 
dar daugiau 
žinių apie vietos 
papročius, 
tradicijas, kitus 
ypatumus ir 
tikslingai, 
sistemingai 
integruoja tai į 
ugdomąją 
veiklą. Stiprėja 
mokytojų ir 
mokinių 
nuostata, kad 
pasaulio 
pažinimas 
prasideda nuo 
savo aplinkos, 
kad savo krašto 
tradicijų 
pažinimas ir 
saugojimas yra 
kiekvieno 
piliečio pareiga. 
Pamokose 
tikslingai 
ugdomoji veikla 
siejama su 
vietos (regiono), 
šalies papročiais 
ir tradicijomis, 

 

Kaziuko mugė 
D. Kazlauskaitė, 
Vl. Budrienė 

2014-03 50 Lt 
 

Renginys „Užgavėnių šėlsmas“ L. Žilinskienė 2014-02 50 Lt  
Kvalifikacijos tobulinimo programos 
„Gyvybės medis lietuvių liaudies 
kultūroje“ parengimas ir vykdymas 
rajono pedagogams  

Val. Budrienė 
Vl. Budrienė 
R. Jonušas 

2014-02 100 Lt 

 

Mokinių, jų tėvelių  ir mokytojų 
vakaronė „Mano protėvių žemė – 
Žemaitija“: 
 
1-4 klasėms 
 
 
5-3G klasėms 

 
 
 
L. Žilinskienė 
Pradinių klasių 
mokytojai; 
Val. Budrienė, 
S. Kutkevičienė, 
klasių vadovai 

2014-02 100 Lt 

 

Metodiniai užsiėmimai (pasirinkta 
forma) metodinėse grupėse: medžiagos 
apie Salantų kraštą analizė, 
sisteminimas, taikymas ugdomojoje 
veikloje  

Metodinių grupių 
pirmininkai 
Skaityklos vedėja 

Per metus  - 

 

Intensyvus pamokų stebėjimas: 
ugdomosios veiklos siejimas su Salantų 
krašto ypatumais 

Administracija, 
metodinė taryba 

2014 
01-02 mėn. 

- 
 

Ilgalaikių tiriamųjų-pažintinių mokinių 
projektų apie Salantų kraštą pristatymas 
gimnazijos bendruomenei 

L. Vaitkuvienė 
Dalykų mokytojai 

2014-04 50 Lt 
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Uždavinio įgyvendinimo įsivertinimas L. Vaitkuvienė 2014-06 - 

mokiniai įgyja 
žinių apie savo 
kraštą. 

 

1.3. aktyvinti skaitymo 
procesą, analizuoti skaitymo 
strategijas ir jas taikyti 
ugdomojoje veikloje 

Metodiniai užsiėmimai (pasirinkta 
forma) metodinėse grupėse: skaitymo 
strategijų analizė ir jų taikymas 
ugdomojoje veikloje 

Metodinių grupių 
pirmininkai 

2014 
01-03 mėn. 

- 

Stiprėja 
nuostata, kad 
skaitymo 
gebėjimų 
ugdymas yra 
visų mokytojų 
dalykininkų 
uždavinys, kad 
tik visuminio 
ugdymo būdu 
mokinai įgis 
vieną 
svarbiausių 
gebėjimų ir 
pagerins visų 
dalykų 
ugdymosi 
rezultatus 

 

Metodinis praktikumas gimnazijos 
mokytojams „Skaitymo strategijos ir jų 
taikymas ugdomojoje veikloje“ 

L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 

2013-12 - 
 

Atvirų pamokų ciklas gimnazijos 
bendruomenei: skaitymo strategijų 
taikymas pamokinėje veikloje 

L. Vaitkuvienė 
Mokytojai 
metodininkai 

II-as 
pusmetis 

pagal grafiką 
- 

 

Intensyvus pamokų stebėjimas: 
skaitymo strategijų taikymas 
ugdomojoje veikloje 

Administracija 
Metodinė taryba 

2014 
01-02 mėn. 

- 
 

Skaitymo skatinimo projekto „Su knyga 
– per išminties marias“, inicijuoto 
Tautos fondo, vykdymas 

I. Žukauskaitė 
D. Žilinskienė 
 

Iki 2013-12  - 
 

Kultūros leidinių, gautų pagal projektą 
„Aukštosios kultūros impulsai 
mokykloms“, skaitymai ir 
interpretacijos 

I. Žukauskaitė 
N. Kvedarienė 
Vl. Budrienė 
Val. Budrienė 
R.Jonušas 
A. Stonkuvienė 
A. Žeimytė 
R. Liekytė 

2013  
9-12 mėn. 

- 

 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 
„Įvairialypė Šiaurė“ 

I. Žukauskaitė 
L. Žilinskienė 
K. Janušauskienė 
I. Jasienė 

2013-11 
 8-14 d. 

100 Lt 

 

Metų knygos rinkimai 2013 

I. Žukauskaitė 
Pradinių klasių ir 
lietuvių kalbos 
mokytojai 

Iki 2014-02-
14 

- 
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Išvyka į tarptautinę Vilniaus knygų 
mugę 

I. Žukauskaitė 
Lietuvių kalbos 
mokytojai 

2014-02 300 Lt 
 

Skaitymo popietė, kurioje dalyvauja 
mokiniai, jų tėvai ir mokytojai 

R. Zorgevičienė 
J. Rapalienė 

2013-12 50 Lt 
 

Metodinė diena rajono 
bibliotekininkams „Salantų gimnazijos 
bibliotekos projektinė veikla“ 

I. Žukauskaitė 2014-04 50 Lt 
 

Mokytojų tarybos posėdis „Metodinės 
veiklos prioritetų įgyvendinimo 
rezultatai – stebėtų pamokų ataskaita 

L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 

2014-04 - 
 

Uždavinio įgyvendinimo įsivertinimas L. Vaitkuvienė 
Metodinės grupės 

2014-06 - 
 

2 tikslas - Plėtoti pagalbos mokiniams sistemą 

2.1. tobulinti mokytojų 
tarpusavio, tėvų ir mokytojų 
bei pagalbos mokiniui 
specialistų bendradarbiavimą 
stiprinant informacijos apie 
mokinį keitimosi ir 
panaudojimo veiksmingumą, 
palankaus mokymuisi 
mikroklimato kūrimą 
 

Tėvų diena: pirmokų adaptacija 
R. Zorgevičienė 
J. Žiobienė  

2013-10 - Mokytojai ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai 
aktyviai domisi 
ir žino visą 
gimnazijoje 
kaupiamą 
informaciją apie 
mokinius ir 
tikslingai ja 
naudojasi. 
Dalijasi savo 
turima 
informacija 
tarpusavyje. 
Dažnėja tėvų 
susirašinėjimas 
su mokytojais, 
administracija, 
pagalbos 
mokiniui 

 

Tėvų diena: penktokų adaptacija 
J. Rapalienė 
V. Slušnienė 
M. Blauzdytė  

2013-11 -  

Tiksliniai klasių mokinių tėvų 
susirinkimai 

Klasių vadovai 
Per metus 

pagal 
poreikį 

-  

Tėvų dienos – susirinkimai, 
konsultacijos: 

1. gimnazijos pasiekimai 
 2012-2013 m.m.; 
susitikimai su mokytojais ir 
pagalbos mokiniui specialistais 
 

2. I-o pusmečio pasiekimai; 
susitikimai su mokytojais ir 
pagalbos mokiniui specialistais 
 
 

3. II-am pusmečiui baigiantis - 
susitikimai su mokytojais ir 

 
 
Administracija 
Dalykų mokytojai 
Pagalbos mokiniui 
specialistai 
 
Klasių vadovai 
Dalykų mokytojai 
Pagalbos mokiniui 
specialistai 
 
Dalykų mokytojai 
Pagalbos mokiniui 

 
 

2013-10 
 
 
 
 

2014-02 
 
 
 
 
 

2014-04 

-  
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pagalbos mokiniui specialistais 
 

specialistai 
 

specialistais dėl 
mokymosi, 
elgesio ar kitų 
problemų; 
Tikslingas, 
operatyvus tėvų, 
mokytojų ir 
pagalbos 
mokiniui 
specialistų 
keitimasis 
informacija 
padeda 
mokiniams 
mokytis, spręsti  
savo problemas, 
jie jaučiasi 
saugūs. 

 

Tyrimas „Mokytojų ir tėvų keitimasis 
informacija elektroniniame dienyne“ ir 
jo pristatymas mokytojams 

Klasių vadovai 

2013 
10-11 mėn. 

2014 
03-04 mėn. 

-  

Konsultacija pedagogams apie 
gimnazijoje kaupiamą informaciją 

V. Butkus 
V. Gedvilienė 
L. Vaitkuvienė 

2013-09 -  

Tėvų mokymai: elektroninio dienyno 
galimybės bendraujant su gimnazija 

Klasių vadovai 
V.Gedvilienė 

Per metus - 
 

Tėvų švietimas mokinių karjeros 
planavimo klausimais: 
2G kl. mokinių tėvai; 
4G kl. mokinių tėvai 

V. Gedvilienė 
 
 

 
2014-03 
2014-01 

- 

 

Renginiai mokiniams, tėvams ir 
mokytojams ugdymo karjerai klausimais 

M. Blauzdytė 
Per metus 

pagal planą 
- 

 

Tėvų švietimas per virtualią erdvę: 
• tikslinių rekomendacijų tėvams 

rengimas; 
• gimnazijos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 
pristatymas  
 

Klasių vadovai 
Pagalbos mokiniui 
specialistai 
Administracija Per metus - 

 

3 tikslas – Kurti ir puoselėti gimnazijos kultūrą 
3.1. kelti mokinių tarpusavio 
bendravimo lygį, siekiant 
sukurti palankų 
mikroklimatą pamokoje 
ugdytis kiekvienam 
mokiniui 

Vaikų ir paauglių socializacijos 
programos „Gėrio link“vykdymas 

V. Gedvilienė ir 
darbo grupė 

Iki 2013-12 1500 Lt Didėja mokinių 
pakantumas 
vienas kitam; 
dalyvaudami 
diskusijose, 
stebėdami ir 

 

Projekto „Drąsinkime ateitį 
įgyvendinimas“ (susitikimai su žymiais 
žmonėmis, baigusiais Salantų gimnaziją) 

D. Sabutytė Per metus 200 Lt 
 

Sveikos gyvensenos kultūros projekto L. Vaitkuvienė R. Per metus -  
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„Sveikatiada“ įgyvendinimas Bumblienė 
Vl. Budrienė 
A. Kundrotienė 
S. Stropienė 
V. Budrys 

analizuodami 
įvairaus elgesio 
pavyzdžius 
suvokia jų 
pasekmes, todėl 
stengiasi 
toleruoti 
bendraklasius 
tokius, kokie jie 
yra. 

Tyrimas „Klasių mikroklimato 
įvertinimas“ 

D. Paulikienė 
R. Gaučienė 
M. Blauzdytė 
Klasių vadovai 

2013-09 - 

 

Tikslinės klasių valandėlės: 
1-4 kl. „Būkim draugiški“; 
5-6 kl. „Mes mokame bendrauti be 
patyčių“; 
7-8 kl. „Jausmų ir emocijų valdymas“; 
1G-2G kl. „Vaikų baimės. Kaip jas 
įveikti?“; 
3G-4G kl. „Pasitikėjimas savimi“. 

M. Blauzdytė 
Klasių vadovai 

Per metus - 

 

Grupiniai užsiėmimai: 
a. su 1-4 kl. mokiniais, 

sprendžiant pasitikėjimo 
savimi, bendravimo sunkumų 
problemas, ugdantis 
socialinius įgūdžius. 

b. Su 5-7 klasių mokiniais, 
sprendžiant mokymosi 
sunkumų, bendravimo 
sunkumų problemas, ugdantis 
socialinius įgūdžius. 

c. Su 8-1G klasių mokiniais. 
Socialinių įgūdžių ugdymo 
programos „Tiltai“, skirtos 
paaugliams, organizavimas 

 
M. Blauzdytė 
Klasių vadovai 
 
D. Paulikienė 
M. Blauzdytė 
Klasių vadovai 
 
 
M. Blauzdytė, 
Klasių vadovai 

Per metus 
pagal 

grafiką 
- 

 

Diskusija su 11 klasių mokiniais 
„Mokinių, mokytojų ir mokinių 
tarpusavio santykiai “  

V. Gedvilienė 
IMK 

2014-03 - 
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Gero elgesio pavyzdžių viešinimas 
įvairiomis formomis: radijo pranešimai, 
žinutės gimnazijos laikraštyje ir pan. 

M. Blauzdytė 
K. Sungailaitė-
Mockuvienė 
Klasių vadovai 

Per metus  - 

 

Savaitė be patyčių 
R. Gaučienė 
D. Paulikienė 

2014-02 50 Lt 
 

Mėnuo be smurto 
R. Gaučienė 
D. Paulikienė 

2014-05 50 Lt 
 

Uždavinio įgyvendinimo įsivertinimas 

V. Gedvilienė 
M. Blauzdytė 
R. Gaučienė 
D. Paulikienė 

2014-06 - 

 

3.2. stiprinti mokinių 
vertybines nuostatas pažinti, 
kurti ir puoselėti aplinką, 
kurioje jie gyvena 
 

Akcija „Mažieji, darom“ 
R. Jonauskas 
V. Budrys 

2014 -04 50 Lt Stiprėja mokinių 
nuostata, kad 
aplinkos, kurioje 
jis gyvena, 
jaukumas 
priklauso tik nuo 
jo paties; 
atsiranda 
mokinių, kurie 
nori padėti 
saugoti 
gimnazijos, 
miestelio 
aplinką; 
Gerų pavyzdžių 
viešinimas kelia 
mokinių 
motyvaciją 
saugoti ir kurti 
savo aplinką. 

 

Gamtosauginių mokyklų programos 
vykdymas 

R. Bumblienė Per metus 100 Lt 
 

Projekto „Salantų gimnazijos viešųjų 
erdvių sutvarkymas“ įgyvendinimas 

V. Butkus Per metus 
Projekto 

lėšos 
 

Parengti ir įgyvendinti kvalifikacijos 
tobulinimo programą „Salantų krašto 
žymūs objektai: Alkos piliakalnis, 
Imbarės piliakalnis, Salantų miesto 
parkas“  

R. Bumblienė 
K. Sungailaitė-
Mockuvienė 
R. Liekytė 

2014-04 100 Lt 

 

Edukacinės pamokėlės gimnazijos 
muziejuje 

R. Jonauskas 
Klasių vadovai 

Per metus - 
 

Stendas „Esu gimnazijos šeimininkas“. 

D. Paulikienė 
R. Gaučienė 
M. Blauzdytė 
Klasių vadovai 

2013-11  

 

Ciklas susitikimų su NRI  
R. Jokužiene (mokinių supažindinimas 
su nuobaudomis už turto gadinimą) 

V. Gedvilienė 
D. Paulikienė 

Per metus 
pagal 

grafiką 
- 
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Klasių kolektyvų gerumo akcijos 
visuomenei 

V. Gedvilienė 
Klasių vadovai 

Per metus 
pagal 

grafiką 
- 

 

Darbas su mokinių – jaunųjų policijos 
rėmėjų grupe 

V. Gedvilienė 
NRI 
R. Jokužienė 

Per metus - 
 

Suburti gimnazijoje neformalią policijos 
rėmėjų grupę 

V. Gedvilienė 2013-10 - 
 

Ciklas teorinių ir praktinių užsiėmimų su 
mokiniais, kurie linkę burtis į grupes ir 
daryti žalą visuomenei bei aplinkai 

V. Gedvilienė 
D. Paulikienė 
R. Ruginienė 

Per metus 
pagal planą 

- 
 

Uždavinio įgyvendinimo įsivertinimas 

V. Gedvilienė 
M. Blauzdytė 
R. Gaučienė 
D. Paulikienė 

2014-06 - 

 

4 tikslas – Parengti gimnazijos strateginio plano projektą 

 
 
 
 
 
 

Seminaras gimnazijos vadovams 
„Strateginio plano rengimas“ 

V. Gedvilienė 
L. Vaitkuvienė 
V. Butkus 

I-as 
pusmetis 

150 Lt 

Parengtas 
gimnazijos 
strateginio plano 
projektas 

 

Praktikumas gimnazijos mokytojams 
„Strateginio plano rengimas 

V.Gedvilienė 
L. Vaitkuvienė 
V. Butkus 
Pedagogai 

I-as 
pusmetis 

-  

Diskusijų ciklas „Kokią matau ateities 
gimnaziją?“ 

V. Butkus 
Metodinių grupių 
pirmininkai 
Pedagogai 

2014 
01,02 mėn. 

-  

Mokytojų tarybos posėdis „Gimnazijos 
Strateginio plano projekto 
aprobavimas“ 

V. Butkus 2014-06 -  
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VIII. GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi, vykdytojai 
Vykdymo data, 

terminas 
Atsiskaitymo 

forma, pastabos 
1 2 3 4 5 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI 
1.  Rugsėjo I-osios šventė V. Budrys ir darbo grupė 2013-09-01 Pažintinė diena 
2.  Renginys, skirtas profesinei mokytojų dienai paminėti A. Stonkuvienė, R. Bumblienė 2013-10-05 Popietė 
3.  Gimnazistų krikštynos D. Sabutytė, V. Pociuvienė 2013-10 Popietė 

4.  

Kalėdiniai – naujametiniai renginiai: 
1-4 klasėms- 

 
5-8 klasėms- 

 
1G-4G klasėms- 

  
L. Žilinskienė, V. Budrys 
 
N. Kvedarienė, K. Sungailaitė-
Mockuvienė 
 
A. Kundrotienė, I. A. Butkuvienė 

2013-12-20 
 

2013-12-20 
 

2013-12-20 

Klasių kolektyvų 
pasirodymai 

5.  Šimtadienis 
A. Kundrotienė, I. A. Butkuvienė 
A. Stonkuvienė, R. Bumblienė 

2014-02 Popietė 

6.  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas  R. Liekytė, D. Žilinskienė 2014-02 Minėjimas 
7.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas R. Liekytė, R. Jonauskas 2014-03 Minėjimas 
8.  Sausio 13-osios dienos paminėjimas R. Liekytė, A. Zaleckienė 2014-01 Minėjimas 

9.  Gabių mokinių šventė 
L. Vaitkuvienė, M. Kvederaitė, A. 
Juškienė, V. Pociuvienė, I. Jasienė 

2014-06 Šventė 

10.  Pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė Z. Šverienė, A. Zaleckienė 2014-05 Šventė 
11.  Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė D. Paulikienė, R. Gaučienė 2014-06 Šventė 

12.  Mokslo metų baigimo šventė 

L. Vaitkuvienė, R. Bumblienė, 
A. Stonkuvienė,  
A. Kundrotienė, I. A. Butkuvienė, R. 
Zorgevičienė, J. Žiobienė 

2014-05 Šventė 

13.  Baigiamasis meno kolektyvų koncertas V. Gedvilienė, meno kolektyvų vadovai 
2014-05 

 
Koncertas 

KONFERENCIJOS 

1.  
Mokinių gamtamokslinių projektinių darbų konferencija 
(dalyviai iš Kretingos ir aplinkinių rajonų mokyklų) 

R. Bumblienė, Vl. Budrienė 2014-05 Konferencija 
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PARODOS 
1. Paroda – siurprizas mokytojo dienos proga  Vl. Budrienė 2013-10 Paroda 
2.  Kalėdinių eglučių paroda II- ame aukšte „Nekirsk 

žaliosios eglutės“ 
R. Jonušas, Vl. Budrienė 

2013-12 Paroda 

3.  Kalėdinių atvirukų paroda bibliotekoje „Mano angelas“ Vl. Budrienė, I.Žukauskaitė 2013-12 Paroda 
4.  Ekspozicija gimnazijos vestibiulyje „Betliejaus 

prakartėlė“ 
N. Kvedarienė, darbo grupė 

2013-12 Ekspozicija 

5.  
Kūrybinių darbų paroda gimnazijos bibliotekoje „Velykų 
džiaugsmas“ 

Vl. Budrienė, I. Žukauskaitė 2014-04 Paroda 

6. Iliustracijų paroda „Mes iš perskaitytų knygų“ D. Veitienė, Vl. Budrienė 2013-09 Paroda 
OLIMPIADOS 

1.  Geografijos olimpiada  K. Janušauskienė 

Pagal gimnazijos 
olimpiadų grafiką 

atsižvelgiant į 
rajoninius turus 

Olimpiada 
2.  Istorijos olimpiada 5-2G klasių mokiniams J. Galdikaitė, K. Sungailaitė-Mockuvienė Olimpiada 
3.  Istorijos olimpiada 3G-4G klasių mokiniams R. Liekytė Olimpiada 
4.  Chemijos olimpiada K. Vaicekauskienė  Olimpiada 
5.  Biologijos olimpiada R. Bumblienė Olimpiada 
6.  Technologijų olimpiada Vl. Budrienė, A. Pocius Olimpiada 

7.  3-4 klasių matematikos olimpiada 
L. Žilinskienė, V. Budrys, Z. Šverienė, A. 
Zaleckienė 

Olimpiada 

8.  5-8, 1G-4G klasių matematikos olimpiada A. Lukošienė Olimpiada 
9.  3G klasių anglų kalbos olimpiada M. Kvederaitė Olimpiada 

10. 5-6, 7-8 klasių anglų kalbos olimpiada I. Jonušas, M. Kvederaitė  
11. Rusų kalbos olimpiada 1G-3G klasių mokiniams D. Sabutytė Olimpiada 
12. Fizikos olimpiada J. Budrys Olimpiada 
13. Rusų kalbos olimpiadėlė 6-8 klasių mokiniams V. Pociuvienė  Olimpiada 

14. 
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 1G-4G kl. 
mokiniams 

A. Stonkuvienė, A. Žeimytė 2014-01 Olimpiada 

15. Lietuvių kalbos olimpiada 5-8 kl. mokiniams 
J. Rapalienė, J. Petrulienė, I. Jasienė, L. 
Vaitkuvienė 

2014-03 
Olimpiada 

16. Antikos kultūros olimpiada 1G-4G kl. mokiniams A. Stonkuvienė, A. Žeimytė 2014-02 Olimpiada 
KONKURSAI 

1.  Meninio skaitymo konkursas R. Gaučienė, I. Jasienė 2014-01 
Popietė – 
konkursas 

2.  Raiškaus žodžio popietė pradinių klasių mokiniams Z. Šverienė, A. Zaleckienė 2014-02 Popietė 
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3.  Oratorių konkursas anglų kalba 1G-4G klasių mokiniams M. Kvederaitė 
Pagal 

respublikinio turo 
grafiką 

Popietė – 
konkursas 

4.  
Vertimų konkursas anglų ir rusų kalbomis „Tavo 
žvilgsnis” 

I. Jonušas, D. Sabutytė 
Pagal 

respublikinio turo 
grafiką 

Konkursas 

5.  
A.Ivanausko komandinis matematikos uždavinių 
sprendimo konkursas 3-4, 5-6, 7-8 klasėms 
(Dalyvauja apie 10-ties šalies mokyklų mokiniai) 

A.Leilionienė 2013-10 Konkursas 

6.  Kalbų Kengūros konkursas (lietuvių, rusų, anglų kalbų) D. Sabutytė, A. Juškienė, A.Žeimytė 
Pagal 

respublikinio turo 
grafiką 

Konkursas 

7.  Istorijos Kengūros konkursas 1G-4G kl. R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė 
Pagal 

respublikinio turo 
grafiką 

Konkursas 

8.  Anglų kalbos konkursas internetu „Gintarinė žvaigždė” I. Jonušas 
Pagal 

respublikinio turo 
grafiką 

Konkursas 

9.  Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ J. Šilgalis 2013-10 Konkursas 
10.  Matematikos Kengūros konkursas I. A. Butkuvienė 2014-03 Konkursas 
11.  Epistolinio rašinio konkursas J. Rapalienė, I. Jasienė, L. Vaitkuvienė 2013-10 Konkursas 
12.  Konstitucijos egzaminas R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė 2013-10 Konkursas 
13.  Europos Sąjungos egzaminas R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė 2014-05 Konkursas 

14.  Istorijos konkursas „Ką žinai apie Lietuvos istoriją?“ R. Liekytė 
2014-04 

 
 

Konkursas 

15.  
6-8 klasių respublikinis internetinis geografijos  konkursas 
,,Gaublys“ 

K. Janušauskienė 2014-03 Konkursas 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 
1.  Sveikatingumo diena pradinukams Z. Šverienė, A. Zaleckienė 2014-04 Pažintinė diena 
2.  Gatvės krepšinio 3x3 varžybos. 5-8 klasės.  A. Skara 2013-09-11 Varžybos 
3.  Gatvės krepšinio 3x3 varžybos. 1G-4G klasės. A. Kundrotienė 2013-09-13 Varžybos 
4.  Individualios kroso varžybos. 5-8 klasės. A. Skara 2013-09-25 Varžybos 

5.  
Individualios kroso varžybos gimnazijos stadione. 1G-4G 
klasės. 

A. Kundrotienė 2013-09-27 
Varžybos 
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6.  
Asmeninės ir komandinės baudų metimo varžybos. 5-8 
klasės. 

A. Skara 2013-10-02 
Varžybos 

7.  Kūno kultūros ženklo „Vis tobulėti“, „Kasdien judėti“, 
„Augti ir stiprėti“ normatyvų laikymas. 1G-4G klasės.  

A. Kundrotienė 
2013-10-11,18,25 
2014-05-02,09,16 

Varžybos 

8.  

Kūno kultūros ženklo normatyvų laikymas. 5-8 klasės. A. Skara 

2013-10-09,16 
 

2014-03-26 
04-09 

Varžybos 

9.  

Tarpklasinės krepšinio varžybos. 1G-4G. A. Kundrotienė 

2013-11-15, 22, 
29 

12-06, 13,20 
2014-01-10, 

17,24, 31 
02-07, 14 

Varžybos 

10.  Kalėdinės baudų metimo varžybos. A. Kundrotienė 2013-12 Varžybos 
11.  

Tarpklasinės salės futbolo 5x5 varžybos. 5-8 klasės. A. Skara 
2013-10-23,30 

 
11-06,13,20,27 

Varžybos 

12.  Šimtadienio tinklinio turnyras, 3G prieš 4G A. Kundrotienė 2014-03 Varžybos 
13.  „Vikrusis futbolistas“ varžybos.  A. Skara 2013-12-04 Varžybos 
14.  Rankų lenkimo varžybos. 1G-4G A. Kundrotienė 2014-04-11 Varžybos 
15.  

Tarpklasinės krepšinio varžybos. 5-8 klasės. A. Skara 

2014-01-08, 5, 2, 
29 

02-05, 12, 19, 26 
03-05, 12 

Varžybos 

16.  Svarsčių kilnojimo varžybos. 1G-4G  A. Kundrotienė 2014-04-11 Varžybos 
17.  Virvės traukimo varžybos. 5-8 klasės. A. Skara 2014-03-19 Varžybos 
18.  Virvės traukimo varžybos. 1G – 4G klasės. A. Kundrotienė 2014-02-21 Varžybos 
19.  Lengvosios atletikos atskirų rungčių gerinimo varžybos. 

1G – 4G.  
A. Kundrotienė 2014-05-16 

Varžybos 

20.  
Tarpklasinės futbolo 6x6 varžybos. 5-8 klasės. A. Skara 

2014-04-23, 30 
05-07, 21, 28 

Varžybos 

21.  Lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos. 5-8 klasės. A.Skara 2014-05-14 Varžybos 

22.  
Šaškių turnyrai: 
pradinių klasių mokiniams; R. Ruginienė 

 
2013-09, 10 mėn. 

Varžybos 
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23.  Šachmatų turnyras R. Ruginienė 2014-02 Varžybos 
24.  Tarpklasinės šaškių, šachmatų varžybos 

 
R. Ruginienė 2014-03 Varžybos 

KITI RENGINIAI 
1. Rudenėlio šventė 1-4 klasių mokiniams D. Žilinskienė, R. Jonauskas 2013-10 Pažintinė diena 

2. Europos kalbų diena I. Jasienė, lietuvių kalbos metodinė grupė 2013-09-26 Renginių ciklas 

3. Rinkimai į IMK V. Gedvilienė 2013-10 Rinkimai 

4. Žemės dienos paminėjimas 
K. Janušauskienė, R. Bumblienė, K. 
Vaicekauskienė 

2014-03 Renginių ciklas 

5. Nerūkymo dienos paminėjimas K. Vaicekauskienė 2014-05 Renginių ciklas 
6. Renginys, skirtas tarptautinei (Pi) dienai paminėti I. A. Butkuvienė 2014-04 L-kas 
7 Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimas I. Žukauskaitė, Z. Šverienė, A. Zaleckienė 2014-04-02 Popietė 
8. Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas  R. Bumblienė, D. Sabutytė 2013-12-01 Renginių ciklas 

9. 
Pasaulinė taikos akcija gimnazijos ir Salantų miesto 
bendruomenėms „Betliejaus ugnis 2014 “ 

A. Kundrotienė 2013-12 Akcija 

10. Kalėdinė akcija gimnazijos bendruomenei „Kalėdinis paštas“ D. Sabutytė ir Europos klubas 2013-12 Akcija 

11. Kalėdinio laiko atidarymas 
V. Gedvilienė, D. Sabutytė, Iniciatyvių 
mokinių ir Europos klubai 

2013-12 Popietė 

12. 7-9 klasių mokinių dailyraščio rusų kalba konkursas V. Pociuvienė 2013-11  
13. Lietuvių dramos studijos spektaklio premjera N. Kvedarienė 2014-04 Spektaklis 
14. K. Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių paminėjimas K. Janušauskienė, A. Stonkuvienė 2014-01 Popietė 
15. Gerumo akcija M. Ivanausko mini zoosodui paremti K. Janušauskienė 2013-12 Akcija 

16. 
Programos, paruoštos tarptautiniam festivaliui Latvijoje, 
pristatymas gimnazijos bendruomenei 

V. Gedvilienė, Val. Budrienė, D. Sabutytė, 
S. Kutkevičienė 

2014-05 Koncertas 

PROJEKTAI 
1.  Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“ D. Sabutytė Per metus  
2.  Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa R. Bumblienė Per metus  

3.  
Respublikinis sveikos gyvensenos kultūros projektas 
„Sveikatiada“ 

L. Vaitkuvienė, R. Bumblienė, Vl. 
Budrienė, A. Kundrotienė, S. Stropienė, V. 
Budrys 

Per metus 
 

4.  
Respublikinis skaitymo skatinimo projektas „Su knyga – 
per išminties marias“, inicijuojamas Tautos fondo 

I. Žukauskaitė, D. Žilinskienė Iki 2013-12 
 

5.  Vaikų ir paauglių socializacijos programa „Gėrio link“ V. Gedvilienė, darbo grupė Iki 2013-12  
6.  Salantų gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas V. Butkus Per metus  
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IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Finansavimo šaltiniai 

1 2 3 

1. Mokytojų darbo apmokėjimas mokinio krepšelis 
2. Ugdymo procesui reikalingų vadovėlių įsigijimas mokinio krepšelis 

3. Literatūros įsigijimas 
mokinio krepšelis, 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio lėšos 

4. Mokymo priemonių įsigijimas 
mokinio krepšelis, 2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio lėšos, 
savivaldybės skirtos tikslinės lėšos 

5. Kvalifikacijos kėlimas mokinio krepšelis 

6. 
Mokyklinių olimpiadų, konkursų bei renginių 
organizavimas 

gimnazijos nebiudžetinės lėšos 

7. Gabių mokinių šventė 
rėmėjų lėšos, gimnazijos 

nebiudžetinės lėšos 

8. 
Mokinių dalyvavimas rajono, zonos, respublikos 
olimpiadose ir konkursuose. 

savivaldybės, aplinkos ir 
nebiudžetinės lėšos 

9. Renginiai mokyklos bendruomenei 
rėmėjų lėšos, 2 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio, nebiudžetinės 

lėšos 

10. Sportinės varžybos ir sporto pasiekimų šventė 
gimnazijos nebiudžetinės lėšos, 

rėmėjų,  lėšos 

11. Projektų vykdymas 
savivaldybės, gimnazijos 

nebiudžetinės lėšos 

12. Nemokamas mokinių maitinimas 
Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos socialinių reikalų 
ir sveikatos skyrius 

13. Švenčių organizavimas gimnazijos nebiudžetinės lėšos 

14. 
Tarptautinio draugystės festivalio tarp 4 valstybių 
mokyklų organizavimas 

mokinio krepšelio, rėmėjų lėšos, 
savivaldybės skirtos tikslinės lėšos 

15. 
Projekto „Salantų gimnazijos viešųjų erdvių 
sutvarkymas“ 

Europos sąjungos, Kretingos 
rajono savivaldybės, gimnazijos 

nebiudžetinės lėšos 

16. 
Ugdymo aplinka (aptarnaujančio personalo darbo 
užmokestis, elektra, vanduo, transportas ir kt) 

Kretingos savivaldybės lėšos 
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X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Planą įgyvendins ir vertins Salantų gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

 

 

PRITARTA       
Salantų gimnazijos     
tarybos posėdyje    
2013 m. rugsėjo 27 d.       
(protokolas Nr. (1.6.)-V2-2)     
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XI. PRIEDAI 

1. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 
TIKSLAS: analizuoti praktinę-pedagoginę veiklą ir tobulinti ugdymo procesą bei teikti 

tikslingą pagalbą mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. 

Eil. 
Nr. 

Renginio, priemonės 
pavadinimas 

Data Atsakingi 
Rezultatų 
aptarimas 

1 2 3 4 5 

1. 

Dalykų, modulių, fakultatyvų, 
būrelių programų, ilgalaikių 
planų peržiūra: susitarimų 
vykdymas; 
individualizuotos programos ir 
ugdymo turinio pritaikymas 
specialiųjų poreikių mokiniams  

iki  
2013-09-15 
 
 
Iki  
2013-10-01 

Administracija, 
metodinių grupių 
pirmininkai 
 
 
Specialiosios 
pedagogės 

Individualiai su 
mokytojais, 
metodinių grupių 
posėdžiai, 
vaiko gerovės 
komisija 

2. 

Neformaliojo vaikų švietimo 
įgyvendinimas: darbo grafiko 
laikymasis, moksleivių skaičius, 
programos vykdymas, žurnalų 
pildymas 

2013-10  Vilma Gedvilienė Direkcinis posėdis 

3. 

Pedagogų, keliančių 
kvalifikacijos kategoriją, 
praktinės veiklos stebėjimas ir 
vertinimas 

Per metus 
pagal 
atestacijos 
programą 

Lina Vaitkuvienė 
Vaidutis Butkus 
Vilma Gedvilienė  
 

Atestacijos 
komisijos 
posėdžiai 

4. Elektroninio dienyno pildymas 
2013-09 
2014-02 

Vaidutis Butkus 
Vilma Gedvilienė 
LinaVaitkuvienė 

Direkciniai 
posėdžiai, 
darbiniai 
pasitarimai 

5. 

Vertinimo ir kitos informacijos 
tėvams teikimas elektroniniame 
dienyne; 
Tėvų švietimas naudojant 
elektroninio dienyno galimybes 

2013-09/10 
2014-03/04 
 
 
Per metus 

Vaidutis Butkus 
Klasių auklėtojai 
 
 
Lina Vaitkuvienė 
Milda Blauzdytė 

Klasių auklėtojų 
pasitarimai 
 
 
Direkciniai 
posėdžiai 

6. 

Pamokos kokybė (pagal 
prioritetus) 
 
 
Pamokų ir kitos veiklos 
stebėjimas (pagal gimnazijos 
veiklos programą) 
Vertinimo kriterijų taikymas 
pamokoje (grįžtamasis) 

2014-01/02 
 
 
 
 

Per metus 

Administracija, 
Metodinė taryba 
 
 
 
Kuruojantys vadovai 

Individualiai su 
mokytojais, 
metodinė taryba, 
mokytojų tarybos 
posėdis; 
direkciniai 
posėdžiai, 
darbiniai 
pasitarimai 

7. Tikybos dėstymo kokybė 
2013 
10 ir 12 mėn. 

Lina Vaitkuvienė Direkcinis posėdis 

8. PIT-o veikla 2013-11 
Vaidutis Butkus 
Vilma Gedvilienė 

Direkcinis posėdis 
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1. 2. 3. 4. 5. 

9. 

Lietuvių kalbos ugdymas 2-8 
1G-4G  
klasėse: 

2. 2-8, 1,3 G kl. mokinių 
lietuvių kalbos žinios ir 
gebėjimai, (pasiekimų 
patikrinimai iš metų 
kurso) 

 
2. 4-okų skaitymo įgūdžiai, 

 
 

2. bandomasis pasiekimų 
patikrinimas 2G kl. 

 
d) bandomasis egzaminas 4G kl.  

 
 
 
2014 m. 
04, 05 mėn. 
 
 
 
2014-05 
 
 
2014-04  
 
 
2014-03 

 
 
 
Lina Vaitkuvienė, 
pradinių klasių 
mokytojai, 
lietuvių k. mokytojai 
 
Lina Vaitkuvienė, 
lietuvių k. mokytojai 
 
Lina Vaitkuvienė, 
lietuvių k. mokytojai 
 
Lina Vaitkuvienė, 
lietuvių k. mokytojai 

Pradinių klasių ir 
lietuvių kalbos 

metodinių grupių 
posėdžiai 

dalyvaujant 
administracijos 

atstovui 

10. 

Matematikos ugdymas 2-8 1G-
4G  klasėse: 
 
a) kontroliniai darbai iš metų 

kurso 2-8, ir 1,3G klasėse 
 
b) bandomasis pasiekimų 

patikrinimas 2G kl. 
 

 
c) bandomojo egzamino 

organizavimas 4G klasėse. 

 
 
 
2014 m. 
04, 05 mėn. 
 
2014-04 
 
 
2014-03 

 
 
 
Vaidutis Butkus, 
Lina Vaitkuvienė, 
matematikos 
mokytojai, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Pradinių klasių ir 
matematikos 
mokytojų 
metodinių grupių 
posėdžiai 
dalyvaujant 
administracijos 
atstovui 

11. 

Dalykų, iš kurių mokiniai 
pasirinko laikyti brandos 
egzaminus, bandomųjų 
egzaminų organizavimas 4G 
klasėse 

2014-04 
Dalyko mokytojas, 
dalyką kuruojantis 
vadovas 

Direkcinis posėdis, 
metodinių grupių 
posėdžiai 

12. 
Pasaulio pažinimo pasiekimų 
patikrinimas 4-ose klasėse. 

2014-05 
Lina Vaitkuvienė, 
pradinių klasių 
mokytojai 

Pradinių klasių 
metodinės grupės 
posėdis 

13. 
Anglų ir rusų kalbų lygio 
nustatymo testas 2G kl. 
mokiniams 

2014-05 

Lina Vaitkuvienė, 
Vilma Gedvilienė, 
užsienio kalbų 
mokytojai 

Užsienio kalbų 
metodinės grupės 
posėdis,  
direkcinis posėdis 

14. Projektų vykdymas 
I pusmetis 
II pusmetis 

Administracija, 
projektų vadovai 

Direkciniai 
posėdžiai 

15. 

Projektuose „Technologijų, 
menų ir gamtos mokslų mokymo 
infrastruktūra“, „Bendrojo 
lavinimo mokyklų 
modernizavimas“ gautų 
mokymo priemonių 
panaudojimas; 
Mokymo priemonių naudojimas 
logopedo ir specialiųjų 
pedagogų kabinetuose (gautų 
pagal projektą) 

I pusmetis 
II pusmetis 

Vaidutis Butkus 
 
 
 
 

 
 

 
Lina Vaitkuvienė 

Direkciniai 
posėdžiai 
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1. 2. 3. 4. 5. 

16. 
Pasirengimas renginiams ir jų 
organizavimo kokybė 

Per metus 
Už renginį atsakingas 
mokytojas,  
Lina Vaitkuvienė 

Direkciniai 
posėdžiai 
 

17. Metodinės veiklos vykdymas 

Per metus, 
pagal 
metodinės 
veiklos planą 

Lina Vaitkuvienė, 
 

Metodinės tarybos 
posėdžiai 

18. 
Darbas su mokiniais, turinčiais 
elgesio problemų 

2013-10 Vilma Gedvilienė 

Vaiko gerovės 
komisija 
Direkciniai 
posėdžiai 

2. METODINĖS VEIKLOS PROGRAMA 

Tikslas:  

Siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo siekiant užtikrinti ugdymo 

kokybę ir ugdytinių poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Rūpintis mokytojų kvalifikacijos ir praktinės veiklos tobulinimu; 

2. Burti mokytojus dalykiniam, metodiniam, kūrybiškam bendradarbiavimui; 

3. Skatinti mokytojus ieškoti naujovių, jas analizuoti, vertinti ir taikyti praktikoje; 

4. Skleisti mokytojų apibendrintos patirties sklaidą, dalytis gerąja patirtimi, skatinti ją. 

Metodinės veiklos prioritetai: 

1. Ugdymo diferencijavimas. 

2. Skaitymo, kaip sėkmingo mokymosi pagrindo, ugdymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetai:  

1. Ugdymo diferencijavimas. 

2. Skaitymo ugdymas. 

3. Salantų krašto, jame puoselėjamų tradicijų ir papročių pažinimas. 

4. Strateginio plano rengimas. 

 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1 2 3 4 

1. POSĖDŽIAI 
1.1. Gimnazijos veiklos tikslų ir prioritetų 

metodinės veiklos ir kvalifikacijos 
tobulinimo prioritetų 2013-2014 m.m. 
projekto svarstymas. 
Ugdymo turinio planavimo principų ir 
laikotarpių nustatymas. 
Metodinių grupių ir metodinės tarybos 
pirmininkų rinkimai. 

2013-08-28 

Metodinės grupės, 
metodinė taryba, 
vaiko gerovės 
komisija 

1.2. Metodinės veiklos programos projekto 
rengimas 

Iki 2013-09-10 
L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 
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Metodinės grupės 

1.3. Pasirenkamųjų dalykų,  dalykų modulių 
programų aprobavimas ir suderinimas; 
ilgalaikių planų aprobavimas ir 
suderinimas; 
individualizuotų programų suderinimas 

Iki 2012-09-20 
 
Iki 2013-09-15 
 
Iki 2013-10-01 

Metodinės grupės 
Kuruojantys vadovai 
 
 
L. Vaitkuvienė 

1.4. Neformaliojo vaikų švietimo programų 
aprobavimas ir suderinimas 

Iki 2013-09-20 
V. Gedvilienė 

1.5. Vadovėlių ir mokymo priemonių 
įsigijimo projektų aprobavimas Iki 2014-06-20 

Metodinės grupės, 
metodinė taryba 
V. Butkus 

1.6. Mokinių pasiekimų konkursuose ir 
olimpiadose analizė 

2013-12 
2014-05 

Metodinės grupės 

1.7. Mokinių pasiekimų analizė: 
a) brandos egzaminų, 
b)bandomųjų egzaminų,  
c) PUPP, 
d)metų kurso patikrinimų, 
e) anglų ir rusų kalbų lygio nustatymo 
testo 

 
2013-08  
2014-04 
2014-06 
2014-06  
2014-06 

Metodinės grupės 

1.8. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių 
pasiūla 2014-2015 m.m. ugdymo planui 

2014-02  
V. Gedvilienė, 
metodinės grupės 

1.9. Pamokų vertinimo kriterijų ir ataskaitos 
formos aprobavimas 

2013-10 Metodinė taryba 

1.10. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo 
iliustracijų projektų svarstymas 

2014-01 

Vidaus įsivertinimo 
grupė, 
metodinės grupės, 
metodinė taryba 

1.11. Metodinių užsiėmimų įsivertinimas: 
        mokymo diferencijavimo galimybės; 

ugdomosios veiklos siejimas su 
Salantų krašto ypatumais; 
skaitymo strategijos ir jų taikymas 
pamokose 

 
2013-12 
2014-06 
 
2014-03 

Metodinė taryba 

1.12. Kiti su ugdymo proceso klausimais susiję 
posėdžiai  

Per metus pagal 
poreikį 

Metodinės grupės, 
metodinė taryba 

1.13. Metodinės veiklos įsivertinimas 
2014-06  

Metodinės grupės, 
metodinė taryba 

2. METODINIAI RENGINIAI, PATIRTIES SKLAIDA 

2.1. 

Metodiniai užsiėmimai (pasirinkta 
forma):  
• mokymo diferencijavimo 

galimybės pamokoje; 
• ugdomosios veiklos siejimas su 

Salantų krašto ypatumais; 
• skaitymo strategijos ir jų taikymas 

ugdomojoje veikloje. 

 
2013-09/12 
 
Per metus 
 
 
2014-01/03 

Metodinės grupės 

2.2. Metodinė diena gimnazijos ir Vydmantų 
vidurinės mokyklos mokytojams 
„Lietuvių kalbos mokymo ypatumai 11-
12 klasėse““ 

2013-11 
L. Vaitkuvienė 
A. Stonkuvienė 
A. Žeimytė 

2.3. Intensyvus pamokų stebėjimas: mokymo 
diferencijavimas, skaitymo strategijų 
taikymas, ugdomosios veiklos siejimas su 

2014-01/02 
Administracija 
Metodinė taryba  
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Salantų krašto ypatumais 
2.4. Intensyviuoju laikotarpiu stebėtų pamokų 

analizė: sėkmės, nesėkmės, tolesni 
žingsniai. Ataskaitos mokytojų tarybos 
posėdžiui rengimas 

2013-03 

L. Vaitkuvienė, 
Metodinė taryba 

2.5. Atvirų pamokų ciklas gimnazijos 
mokytojams: mokymo diferencijavimo ir 
skaitymo strategijų taikymo pamokoje 
demonstravimas 

Per metus pagal 
grafiką 

L. Vaitkuvienė 
Mokytojai 
metodininkai 

2.6. Metodinis užsiėmimas mokytojams, 
dirbantiems su specialiųjų poreikių 
mokiniais „Kaip diferencijuoti mokymą, 
kai grupėje yra specialiųjų poreikių 
mokinių?“ 

2013-10 

D. Alšauskienė 
N. Lukošienė 

2.7. Kvalifikacijos tobulinimo programos 
„Gyvybės medis lietuvių liaudies 
kultūroje“ parengimas ir vykdymas 
rajono pedagogams  

2014-02 
Val. Budrienė 
Vl. Budrienė 
R. Jonušas 

2.8. Metodiniai renginiai pasirinktomis 
formomis (pagal metodinės veiklos 
prioritetus ir kaip sekasi dirbti su 
vertinimo kriterijais pamokoje)  

Per metus 

Metodinės grupės 

2.9. Metodinis praktikumas gimnazijos 
mokytojams „Skaitymo strategijos ir jų 
taikymas ugdomojoje veikloje 

2013-12 
L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 

3.  PAGALBA MOKYTOJUI 
3.1. Konsultacijos: 

Specialusis ugdymas 
 
 
Vidinis įsivertinimas 
Atskirų dalykų ugdymas ir metodikos 
klausimai 
Psichologinės problemos 
Socialiniai klausimai 
Sveikatinimo klausimai 
Gimnazijos muziejaus informacijos 
panaudojimas ugdymo procese 

Per metus pagal 
individualų 
susitarimą 

 
I. Linauskaitė 
N. Lukošienė 
D. Alšauskienė 
L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 
 
M. Blauzdytė 
D. Paulikienė 
A. Bagdonienė 
R. Jonauskas 

3.2. Pedagoginė pagalba mažesnę patirtį 
turintiems mokytojams ir mokytojams ne 
specialistams 

Per metus 

Mokytojai 
kuratoriai 
(detalizuota 
metodinėse 
grupėse) 
 

3.3. Metodinės informacijos centro plėtojimas: 
naujausios informacijos ir medžiagos 
sisteminimas, rekomendacijos dėl jos 
pritaikymo ugdomojoje veikloje, 
inicijavimas naudotis  

Per metus 

L. Vaitkuvienė 
I. A. Butkuvienė 
Z. Šverienė 
I. Linauskaitė 
 

3.4. Medžiagos apie Salantus ir jo apylinkes 
sisteminimas Per metus 

I. Žukauskaitė 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

4. PEDAGOGINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 
4.1. • Atvirų pamokų ir kitų veiklų,  

• besiatestuojančių mokytojų 
Per metus 
pagal 

Mokytojai 
metodininkai, 
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praktinės veiklos, 
• gimnazijos veiklos plane numatytos 

pedagoginės veiklos 
stebėjimas ir vertinimas 

administracijos 
prašymą 

ekspertai 

5. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
5.1. Seminaras visiems pedagoginiams 

darbuotojams „Veiksmingas mokymo 
diferencijavimas pamokoje“ 

I-as pusmetis 
L. Vaitkuvienė 
V. Butkus 

5.2. Žinių ir gebėjimų, inovacijų sklaida 
kolegoms grižus iš kvalifikacijos tobulinimo 
renginių 

Per metus 
Metodinių grupių 
pirmininkai 

5.3. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai, 
atitinkantys gimnazijos kvalifikacijos 
tobulinimo prioritetus, pedagoginiams 
darbuotojams 

Pagal 
kvalifikacijos 
institucijų 
renginių pasiūlą 

Pedagoginiai 
darbuotojai 

5.4. Pažintinė ekskursija mokytojams „Simono 
Daukanto keliais...“ 

2013-10 K. Janušauskienė 

5.5. Kvalifikacijos tobulinimo programa 
pedagoginiams darbuotojams „Salantų 
krašto žymūs objektai: Alkos piliakalnis, 
Imbarės piliakalnis, Salantų miesto parkas“  

2014-04 

R. Bumblienė 
K. Sungailaitė-
Mockuvienė 
R. Liekytė 

5.6. Užsiėmimai specialiesiems pedagogams: 
interaktyvios lentos ir kitų priemonių, gautų 
pagal projektą naudojimas ugdomojoje 
veikloje 

Per metus L. Vaitkuvienė 

5.7. Seminarai gimnazijos vadovams 
„Strateginis planavimas“ 

I-as pusmetis V. Butkus 

 

3. PAGALBOS MOKINIUI PROGRAMA 

 
TIKSLAS: Laiku teikti mokiniui pagalbą, kuri padėtų tobulinti jo stipriąsias puses, kelti savo 

pasiekimų lygmenį ir mokymosi tikslus. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingi 

1 2 3 4 

1. Logopedo pagalba 

 
 
 
 

1.1. 

Logopedo pagalba teikiama 59 mokiniams. Kalbos 
sutrikimams šalinti sudarytos 9 grupės ir 1 pogrupis.  

• 8 grupės sudarytos pagal klases, mokinių 
kalbiniai gebėjimai ugdomi pritaikant BP 
ugdymo turinį ir taikant diferencijuotas 
kalbines užduotis kalbiniams sunkumams  
įveikti. Pratybos organizuojamos 2 kartus per 
savaitę lietuvių kalbos pamokų metu. Pratybų 
turinys siejamas su pamokose 
nagrinėjamomis temomis. 

• 1 pogrupinis užsiėmimas (1 pratybos per 
savaitę) skiriamas trims ketvirtų klasių 
mokiniams, kurių kalbos sutrikimą lemia 
intelekto sutrikimas. Pratybos skiriamos 
specifiniams mokinių poreikiams – tarties 
tikslinimui, komunikavimo gebėjimams 
ugdyti. 

 
 
 
 
 
Per metus 
pagal 
tvarkaraštį 

 
 
 
 
 
I. Linauskaitė 
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• 1 grupė sudaroma 5-8 klasių mokiniams, 
turintiems kalbos sutrikimų. Pratybų metu 
ugdomi gebėjimai komunikuoti, tikslinama 
tartis.  
 

 

 

2. Specialioji pedagoginė pagalba 

2.1. 

Specialieji pedagogai pagalbą teikia 43 
specialiųjų poreikių mokiniams, veda 27 specialiąsias 
pratybas per savaitę. 

Specialioji pagalba teikiama 7-ioms specialiųjų 
poreikių mokinių grupėms: (4 lietuvių k., 3 
matematikos) ir 11 pogrupių (6 lietuvių k., 5 
matematikos) . 

Specialioji pagalba intensyviau teikiama 
pradinėse klasėse; skiriama 10 specialiųjų pratybų: 6 
– lietuvių k. ir 4 – matematikai, iš jų mokiniams, 
turintiems didelių specialiųjų poreikių, vedamos 3 
individualios specialiosios pratybos per savaitę. 

Vyresnėse klasėse mokiniai savarankiškesni, 
todėl pratybų skirama per savaitę mažiau: 

5 – 2G klasėse vedama 10 savaitinių pratybų (6 
lietuvių k. ir 4 matematikos). 

Daugiau pratybų skiriama specialiųjų poreikių 
mokiniams, kurie mokosi didelėse mobiliose grupėse. 
Aštuntų klasių lietuvių k. ir matematikos mobiliose 
grupėse yra 21 – 24 mokiniai, iš kurių 7 mokiniai turi 
specialiųjų poreikių, todėl jiems pagalba teikiama 4 
kartus per savaitę. 

Esant poreikiui, specialioji pagalba  
perskirstoma. 

Per metus 
pagal 
tvarkaraštį 

N. Lukošienė, 
D. Alšauskienė 

3. Psichologinė pagalba 

3.1. 

Mokinių konsultavimas (mokinio asmenybės ir 
ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio 
būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant 
psichologinio konsultavimo technikas). 

Per metus 
pagal poreikį, 
pagal 
specialistų 
rekomendacijas 

M. Blauzdytė 

3.2. 
Grupinis užsiėmimas su 1-4 klasių mokiniais, 
sprendžiant pasitikėjimo savimi, bendravimo 
sunkumų problemas, ugdantis socialinius įgūdžius. 

Antras 
pusmetis 

M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.3. 
Grupinis užsiėmimas su 5-7 klasių mokiniais, 
sprendžiant mokymosi sunkumų, bendravimo 
sunkumų problemas, ugdantis socialinius įgūdžius. 

Pirmas 
pusmetis 

D. Paulikienė, 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.4. 
Grupinis užsiėmimas su 7-8 klasių mokiniais. 
Socialinių įgūdžių ugdymo programos „Tiltai“, 
skirtos paaugliams, įgyvendinimas. 

Pirmas 
pusmetis 

M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.5. 
Streso įveikimo įgūdžių lavinimas 2G, 4G kl. 
mokiniams. 

2014-01/05 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.6. 

Tikslinės klasės valandėlės: 
1-4 kl. „Būkim draugiški“; 
5-6 kl. „Mes mokame bendrauti be patyčių“; 
7-8 kl. „Jausmų ir emocijų valdymas“; 
1G-2G kl. „Vaikų baimės. Kaip jas įveikti?“; 
3G-4G kl. „Pasitikėjimas savimi“. 

Per metus 
pagal klasių 
vadovų veiklos 
planus 

M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 
 



 34

3.7. 
Pagalba pirmokams, penktokams, mokiniams, 
atėjusiems iš kitų mokyklų, susidūrus su adaptacijos 
problemomis. 

2013-09/12 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.8. Pagalba 1G-4G klasių mokiniams renkantis profesiją. Pagal poreikį 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.9. 
Mokinių švietimas psichologinėmis temomis (klasės 
valandėlės, paskaitos, seminarai ir t.t.). 

Pagal poreikį 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

3.10. 

Psichologinių problemų prevencija mokiniams: 
● kurių tėvai gyvena ir dirba užsienyje; 
● gyvenantiems socialinės rizikos šeimose; 
● vengiantiems lankyti gimnaziją; 
● esantiems Salantų gimnazijos rizikos grupėje; 
● turintiems priklausomybių; 
● turintiems mokymosi sunkumų; 
● turintiems specialiųjų poreikių; 
● turintiems elgesio problemų. 

Nuolat M. Blauzdytė 

4. Socialinė pagalba 

4.1. 
Individualios konsultacijos bendravimo, socialinės 
pagalbos, paramos gavimo klausimais  

Nuolat 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.2. 
Pagalba mokiniams, kurių tėvai gyvena ir dirba 
užsienyje 

Pagal poreikį 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.3. 
Pagalba mokiniams, gyvenantiems socialinės rizikos 
šeimose 

Nuolat 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.4. 

Pagalba ir pokalbiai su mokiniais, priklausančiais 
Salantų gimnazijos mokinių rizikos grupei 
(nelankantiems gimnazijos, turintiems elgesio 
problemų) 

Nuolat 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.5. 
Konsultacijos klasių auklėtojams socialinių gebėjimų 
ugdymo klausimais 

Pagal poreikį 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.6. 

Pagalba  mokiniams ir mokytojams bendraujant ir 
bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis 
(VTAT, PPT, NRI, Imbarės ir Salantų seniūnijų 
darbuotojais, socialinių paslaugų centru ) 

Pagal poreikį 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.7. 
Pagalba klasių vadovams, mokiniams, sprendžiant 
lankomumo problemas ir šalinant nelankymo 
priežastis 

Nuolat 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

4.8. 
Grupiniai užsiėmimai 1-4 ir 5-7 klasių mokiniams: 
pagalba ugdantis socialinius įgūdžius 

Nuolat 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

5. Prevencinė pagalba 

5.1. 
Renginių ciklas įgyvendinant vaikų socializacijos 
programą „ Gėrio link“ 

I pusmetis 

V. Gedvilienė, 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

5.2. 
Lions Quest programos įgyvendinimas ( integruota į 
ugdymo procesą ) 

Per mokslo 
metus 

V. Gedvilienė, 
5-7 klasių vadovai 

5.3. Tyrimas „Klasių mikroklimato įvertinimas“ 2013-09 

D. Paulikienė, 
R.Gaučienė, 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

5.4. 

Prevencinės  paskaitos: 
1. „Priklausomybės ir jų pasekmės“ 2G - 4G 

klasių mokiniams 
2. „ Ką jaunimas turėtų žinoti apie prekybą 

žmonėmis?“ 8 – 1G klasių mokiniams 

 
2014-01 
 
 
2014-04 

V. Gedvilienė, 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 
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5.5. 
Gimnazijos mokinių susitikimas su teisėtvarkos 
darbuotojais tema „Teisinė atsakomybė už  turto ir 
aplinkos niokojimą“ 

2014-03 
V. Gedvilienė,  
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

5.6. 
Tęsti 2009 -2010 m.m. sudarytą Salantų gimnazijos 
patyčių prevencijos programą. Teikti tikslinę pagalbą 
visiems patyčių atvejo dalyviams ir jų tėvams  

Per mokslo 
metus 

V. Gedvilienė,  
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

5.7. 

Pagalba mokiniams, linkusiems į teisės pažeidimus, 
vengiantiems lankyti mokyklą, turintiems polinkį į 
įvairias priklausomybes: rūkymą, alkoholio 
vartojimą, azartinius žaidimus, narkotines ir 
psichotropines medžiagas 
 

Per mokslo 
metus (pagal 
poreikį) 

D. Paulikienė, 
R. Gaučienė 

5.8. Tolerancijos savaitė 2013-11 
D. Paulikienė,  
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

5.9. Savaitė be patyčių 2014-02 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

5.10. 
Renginių ciklas „Gegužė – mėnuo be smurto prieš 
vaikus.“ 

2014-05 
D. Paulikienė,  
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

5.11. Renginiai, skirti pasaulinei nerūkymo dienai 2014-05 
D. Paulikienė, 
R. Gaučienė, 
klasių vadovai 

6. Mokytojo padėjėjo pagalba 

6.1 
Pagalba teikiama atsižvelgiant į PPT rekomendacijas 
ir atsižvelgiant į dalykų mokytojų poreikius 

Per metus 
pagal 
tvarkaraštį 

R. Budrytė, 
A. Jonušienė 

7. Pagalba mokantis 

7.1. 
Sudaromos mobilios grupės pagal mokinių pasiekimų 
lygmenis per lietuvių kalbos (gimtosios), 
matematikos, užsienio kalbų pamokas 

2013-09 
V. Butkus; 
V. Gedvilienė 

7.2. 
Palankaus mokiniams tvarkaraščio sudarymas ir 
reguliari jo analizė atsižvelgiant į mokinių pastabas 

Per metus V. Gedvilienė 

7.3. 
Klasėje dirbančių mokytojų pasitarimai namų darbų 
apimčių derinimo tarpusavyje klausimais, situacijos 
analizė 

2013-10, 
pagal poreikį 

Klasių vadovai 

7.4. Kontrolinių darbų grafikų sudarymas ir jų analizė 
Kiekvieną 
mėnesį 

V. Gedvilienė, 
klasių vadovai, 
dalykų mokytojai 

7.5. 

Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo turinį pritaiko mokytojas, 
atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, spec. 
pedagogo ir/ar kitų vaiko gerovės komisijos narių 
rekomendacijas, vadovaudamasis Pradinio bei 
Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo 
rekomendacijomis 

Per metus, 
(iki 
2013-10-01 
planavimas) 

Dalykų 
mokytojai, 
pagalbos 
mokiniui 
specialistai, 
vaiko gerovės 
komisija 

8. Adaptacija 

8.1. Tėvų diena: pirmokų adaptacija 2013-10 
R. Zorgevičienė, 
J. Žiobienė 

8.2. Tėvų diena: penktokų adaptacija 2013-11 
V. Slušnienė, 
J. Rapalienė, 
M. Blauzdytė 
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8.3. 
Reguliarūs pokalbiai su pirmus metus gimnaziją 
lankančiais mokiniais 

Per metus 
Klasių vadovai, 
psichologė 

9. Pagalba planuojant karjerą 

9.1. 
1G-2G klasių specialiųjų poreikių mokinių 
konsultavimas dėl mokymosi galimybių baigus 
gimnaziją 

Per metus N. Lukošienė 

9.2. 
1G-4G klasių mokinių individualus konsultavimas 
dėl profesijų pasirinkimo, įstojimo galimybių ir 
sąlygų 

Per metus M. Blauzdytė 

9.3. 
Profesinis 5-8 ir 1G-4G klasių mokinių švietimas 
pagal gimnazijos karjeros ugdymo programą klasių 
valandėlių metu 

Pagal grafiką 
M. Blauzdytė, 
klasių vadovai 

9.4. 
2G-4G klasių mokinių išvyka į „Aukštųjų mokyklų 
mugę 2013“ 

2013-12 
V. Gedvilienė, 
M. Blauzdytė 

9.5. 
Individualūs pokalbiai su 2G klasių mokiniais pagal 
tyrimo duomenis individualaus ugdymo plano 
sudarymo klausimais 

II pusmetis 
V. Gedvilienė, 
klasių vadovai 

9.6. 
5-8 ir 1G-4G klasių mokinių individualių karjeros 
planų pildymas 

Per metus M. Blauzdytė 

9.7. 
Medžiagos kaupimas ir atnaujinimas profesinio 
informavimo taške (PIT). 

Per metus V. Gedvilienė 

9.8. 
Naudingos ugdymo karjeros informacijos sklaida 
gimnazijos internetiniame puslapyje 

Per metus M. Blauzdytė 

 

4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS 

 

1. TIKSLAI 
 

1.1. Stiprinti ir ugdyti mokinio sveikatą. 

1.2. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendromis mokytojų, medikų, tėvų 

pastangomis. 

 

2. UŽDAVINIAI 

2.1.  Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, 

stiprinant mokinių sveikatą. 

2.2.  Šalinti rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas. 

2.3.  Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą. 

2.4. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią. 

2.5. Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar 

apsinuodijimų atvejais. 

 

3. TURINYS 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. Dokumentų tvarkymas 
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1.1. 
Pirmosios medicinos pagalbos ir 
ambulatorijos priėmimo žurnalas 

Kiekvieną dieną A. Bagdonienė 

1.2. 
Moksleivių profilaktinių medicininių apžiūrų 
ataskaitų aplankas 

Po profilaktinio 
patikrinimo 

A. Bagdonienė 

1.3. 
Medicininių apžiūrų dėl pamokų nelankymo 
žurnalas 

Kiekvieną mėnesį 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

1.4. 
Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos 
žurnalas 

Per metus 
A. Bagdonienė 
Mokytojai 

1.5. Parazitologinių mėginių tyrimo protokolai 
Pagal higienos 
centro planus 

A. Bagdonienė 
Higienos centro 
specialistai 

1.6. 
Valgiaraščių ir mokinių maitinimo atitikties 
žurnalas 

Kartą per savaitę A. Bagdonienė 

2. Bendroji gimnazijos higienos priežiūra 

2.1. Pamokų tvarkaraščių priežiūra I ir II pusmečiai A. Bagdonienė 
V. Gedvilienė 

2.2. Suolų ženklinimas ir mokinių susodinimas 
Per rugsėjo 
mėnesį 

A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

2.3. Patalpų vėdinimas, valymas, švara Kartą per mėnesį A. Bagdonienė 
R. Kvasas 

2.4. Gimnazijos sanitarinių mazgų kontrolė. Kartą per mėnesį A. Bagdonienė 

2.5. Gimnazijos valgyklos ir mitybos priežiūra Kas savaitę A. Bagdonienė 

2.6. Medicinos kabinetos, dirbtuvių ir sporto salių 
pirmosios pagalbos vaistinėlių priežiūra 

Nuolat 

A. Bagdonienė 
Technologijų ir 
kūno kultūros 
mokytojai 

2.7. Mokinių sveikatos duomenys elektroniniame 
dienyne. 

Iki 09-15 A. Bagdonienė 

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 
3.1. Sienlaikraščio leidimas 2 kartus per metus A. Bagdonienė 

3.2. 

Pagalba mokiniams ir mokytojams ugdant 
sveikos gyvensenos ir asmens higienos 
įgūdžius 
 

Nuolat 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

4. Kasmetinis mokinių sveikatos tikrinimas 

4.1. Profilaktinis moksleivių dantų tikrinimas 

Per metus 1-8 ir 
1G-4G klases 
pagal sudarytą 
grafiką 

A. Bagdonienė 
Stomatologas 

4.2. 

Moksleivių ūgio, kūno masės, krūtinės 
apimties nustatymas, širdies ritmo sutrikimo, 
skoliozės, pilnapadystės ir kitų ligų 
nustatymas 

1 kartą per metus 
A. Bagdonienė 
Šeimos gydytojas 

4.3. Moksleivių regėjimo aštrumo nustatymas 

1 kartą per metus, 
turintiems 
regėjimo 
sutrikimų ir 
dažniau 

A. Bagdonienė 

4.4. Tuberkulino testo atlikimas 
1 klasių 
mokiniams  
09-01/09-10 

A.Bagdonienė 
Salantų PSPC 



 38

4.5. 
Kiekvieno mokinio kūno masės indekso 
nustatymas (KMI) 

Kartą per metus 
A. Bagdonienė 
Šeimos gydytojai 

4.6. Pirmosios pagalbos teikimas Pagal poreikį 
A. Bagdonienė 
Mokytojai 

5. Mokinių imunoprofilaktika 

5.1. Difterija, stabligė (DS) 
15-16 m. mokiniai 
pagal skiepų planą 

A. Bagdonienė 
Salantų pirminės 
sveikatos 
priežiūros centras 

6. Bendradarbiavimas 
6.1. Dalyvavimas tėvų susirinkimuose. 2014-02 A. Bagdonienė 

6.2. 
Tėvų dalyvavimas mokinių sveikatos 
patikrinime 

Reikalui esant A. Bagdonienė 

6.3. 
Bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui 
specialistais 

Iškilus problemai 
A. Bagdonienė 
Pagalbos mokiniui 
specialistai 

6.4. 
Slaugytojos dalyvavimas gimnazijos masinėse 
sporto varžybose 

Pagal sporto 
varžybų grafiką 

A. Bagdonienė 
Kūno kultūros 
mokytojai 

6.5. 
Informacijos apie specialiųjų poreikių 
mokinių sveikatos pakitimus teikimas. 

 
1 kartą 
per metus 

A. Bagdonienė 

6.6. Konsultuoti užsakant spaudą 
Kartą per metus 
 

A. Bagdonienė 
Bibliotekininkės 

6.7. 
Leidinių sveikatos temomis reklama ir 
platinimas 

Nuolat 
A. Bagdonienė 
Bibliotekininkės 

6.8. 
Bendradarbiavimas su Klaipėdos sveikatos 
biuru 

Nuolat A. Bagdonienė 

7. Renginiai 

7.1. Pamoka „Aukime sveiki“ 1ab klasėms 
2013-09-06/2013-
09-09 

A. Bagdonienė 

7.2. Paskaita „Aš – tavo imunitetas“ 6 klasėms 2013-10 
A. Bagdonienė 
L. Drungilienė 

7.3. 
Paskaita „Spinduliuojančios šypsenos gražiai 
ateičiai“ 1-2 klasėms 

2013-11 
A. Bagdonienė 
L. Drungilienė 

7.4. 
Paskaita „Lytinis ugdymas“ 8-1G klasių 
mokiniams 

Kartą per metus 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

7.5. Paskaita „Kompiuteris ir sveikata“ 8 klasėms 2014-03 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

7.6. 
Paskaita „Regos sutrikimai“ 4-7 klasių 
mokiniams 

Kartą per metus 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

7.7. 
Išvyka į Salantų slaugos ligoninę 7 klasių 
mokiniams 

2014-02 
A. Bagdonienė 
7 klasių vadovai 

7.8. 
Pamoka „Mokausi suteikti pirmąją pagalbą“ 
5-8 ir 1G-2G klasėms 

Per metus 
A. Bagdonienė 
A. Kundrotienė 

7.9. 
Pokalbiai su mokiniais sveikos gyvensenos 
klausimais klasių valandėlėse 

Per metus klasių 
vadovų 
pageidavimu 

A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

7.10. 
Civilinės saugos diena. Pirmoji pagalba 3G-
4G klasių mokiniams 

2014-03 
A. Bagdonienė 
Klasių vadovai 

7. 11. Projektas „Sveikuolių sveikuoliai“ Per metus 
A. Bagdonienė 
Vl. Budrienė 

7. 12. Projektas „Sveikatiada“ (pagal atskirą planą) Per metus Darbo grupė 
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7.13. Pradinių klasių sporto šventė  2014-05 
Pradinių klasių 
vadovai 

 
5. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 

 
GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS 
 
Problema: Mokymosi motyvacija 

Kokybės rodikliai Atsakingas asmuo Data Kur pristatyta 
2.3.1. Mokymo nuostatos 

ir būdai 
Kristina 
Vaicekauskienė 

2014-05 

Mokytojų tarybos posėdis 
2.2.1. Mokytojo veiklos 

planavimas 
Laimutė Žilinskienė 

2.1.4. Pasirenkamosios 
programos  

Adelė Žeimytė 

2.1.5. Neformalusis vaikų 
švietimas 
(papildomasis 
ugdymas) 

Sada Kubilienė  

 
PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 
 
Eil.
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo 

1. Plačiojo įsivertinimo apklausa 2014-05 
Lina Vaitkuvienė 
Įsivertinimo grupė 

2. 
Mokytojų tarybos posėdis: 

Plačiojo įsivertinimo rezultatų analizė 
2014-06 

Lina Vaitkuvienė 
Įsivertinimo grupė 

 
VIDINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS 
 
Eil.
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo 

1. 
Veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos rengimas bendruomenei, 
visuomenei, steigėjui 

2014-06 
Lina Vaitkuvienė 
Vaidutis Butkus 

 
___________________________________ 

 


