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Dalyvavo: 26 mokytojų tarybos nariai (narių sąrašas pridedamas, žr. 1 priedas). 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl 2014-2015 m. m. II pusmečio ugdymo rezultatų. 

2. Dėl Salantų gimnazijos 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. ugdymo plano. 

3. Informacijos.  

1. SVARSTYTA. 2014–2015 m. m. II pusmečio ugdymo rezultatai. 

Pavaduotoja ugdymui Vilma Gedvilienė pristatė II pusmečio ugdymo rezultatus, prognozes 

dėl mokinių skaičiaus, informaciją apie mokinių lankomumą, pažymių vidurkius, pagyrimus, 

papeikimus (žr. 2 priedas). 

Pavaduotoja ugdymui Lina Vaitkuvienė pristatė specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

mokymosi rezultatus (žr.3 priedas) bei mokinių pasiekimus už gimnazijos ribų (žr. 4 priedas). 

Gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus informavo, kad reikia efektyvinti pagalbą 

mokiniui; skirti daugiau dėmesio mokinių lankomumui; išanalizuoti kiekvieno mokinio 

standartizuotus testus; norint patalpinti mokinio nuotrauką garbės lentoje ir viešoje erdvėje, būtinas 

tėvų leidimas. 

NUTARTA: 

1. Įpareigoti klasių vadovus išanalizuoti ir aptarti su mokiniais bei jų tėvais 2014–2015 

m. m. II pusmečio ugdymosi  rezultatus iki 2015-09-20. 

2. Įpareigoti klasių vadovus ir mokytojus mokiniams ir jų tėvams formuoti nuostatą, kad 

mokyklos lankymas yra pagrindinė mokinio pareiga ir gerų pasiekimų prielaida. 

3. Įpareigoti mokytojus ugdymosi rezultatus panaudoti formuojant 2015–2016 m. m. 

ugdymo turinį. 

4. 16-kos mokinių nuotraukas patalpinti gimnazijos Garbės lentoje; 100-tui mokinių 

pareikšti padėkas už gerus ugdymosi rezultatus. 

BALSAVO: ( UŽ - 26  – VIENBALSIAI ). 

2. SVARSTYTA. Salantų gimnazijos 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. ugdymo plano 
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projektas. 

Kalbėjo Salantų gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus. Direktorius pristatė darbinės 

grupės parengtus susitarimus Salantų gimnazijos 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. ugdymo planui: 

1. Ugdymo planas rengiamas 2015-2016 ir 2016-2017 (dvejiems) mokslo metams 

gimnazijoje vykdomoms pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms. 

2. Tęsti 2014–2015 m. m. gimnazijos ugdymo plane išsikelto tikslo – užtikrinti ugdymo 

kokybę išnaudojant PBUP ir PVBUP ugdymo planų teikiamas galimybes – vykdymą, nes ugdymo 

kokybė yra visada aktuali ir to reikia siekti išnaudojant Bendrųjų ugdymo planų galimybes. 

3. Ugdymą organizuoti pusmečiais, nes to pageidauja gimnazijos bendruomenė. 

4. Papildomas atostogas 1–5 klasėse numatyti atsižvelgiant į kitų Kretingos rajono 

mokyklų papildomas atostogas.   

5. 2–4 klasėse vieną kūno kultūros pamoką per savaitę skirti šokiui. Atsižvelgiant į 

gimnazijos turimas lėšas, daugeliu atvejų 1–8 ir 1G–2G klasėse planuojamas minimalus pamokų 

skaičius.  Siekiant užtikrinti gerus ugdymosi rezultatus, iš valandų, skiriamų mokinių ugdymo (si) 

poreikiams tenkinti, 1 ir 2 klasių mokiniams skiriamos konsultacijos (minimalus mokinių skaičius 

konsultacijose – 5) , 1G klasių mokiniams skiriama 1 pamoka lietuvių kalbai (gimtajai), 2G klasių 

mokiniams 1 pamoka skiriama matematikai. 3G–4G klasėms pamokų skaičius skiriamas 

atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus.  

6. Privalu ugdyti bendrąsias kompetencijas kūrybiškai įgyvendinant integruojamąsias 

programas (Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 11 priedas, Vidurinio ugdymo 

bendrųjų programų 10 priedas). Į ugdymo turinį privalu integruoti šias programas: Ugdymo karjerai 

(www.mukis.lt), Alkoholio, Tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. ISAK–494 

(Žin., 2006, Nr. 33-1197)); Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo (2007 m. vasario 7 d. LR 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-179); Sveikatos ugdymo (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, 

Nr. 105-5347)); pradinėse klasėse - Žmogaus saugos (patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159). Šių programų turinį integruoti į dalykų ilgalaikius 

planus, pamokų apskaitai užtikrinti ilgalaikiame plane ir dienyne nurodyti integruojamą temą. 

Integruojant kitas gimnazijai aktualias programas – Socialinio emocinio ugdymo „Paauglystės 

kryžkelės“, Skaitymo skatinimo, Vaikų socializacijos programą – projektą „Gėrio link”, projektą 

„Sveikatiada“, Gamtosauginių mokyklų programą ir Etninės kultūros ugdymo – konkrečias temas 

ilgalaikiame plane ir dienyne įvardyti nebūtina. 

7. Organizuojant pagrindinį ugdymą mokiniui rinktis papildomų dalykų ar dalykų modulių 

nesiūloma dėl lėšų stygiaus. Individualius poreikius mokiniai galės patenkinti atlikdami 
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neformaliojo švietimo veiklas. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas, 

3G–4G klasių mokiniams siūloma rinktis dalykus, dalykų modulius, nurodytus individualaus 

ugdymo plano anketoje, patvirtintoje direktoriaus 2015-06-08 įsakymu Nr. V1-204.  

8. Pažintinei ir kultūrinei veiklai visoms klasėms per mokslo metus skirti po 5 mokslo 

dienas. Rugsėjo 1-oji nebebus pažintinė – kultūrinė diena, šią dieną vyks pamokos pagal tvarkaraštį.  

9. Projektinę veiklą integruoti į ugdymo turinį. Brandos darbai nebus rengiami.  

10. Sudaryti sąlygas mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose. 

Mokymą(si) įvairiose aplinkose numatyti dalykų ilgalaikiuose planuose, fiksuoti el. dienyne. 

Mokytojui kiekvienais mokslo metais bent vieną dėstomo dalyko pamoką klasėje, grupėje privalu 

vesti netradicinėje aplinkoje. Mokymo ir mokymosi ištekliai įsigyjami atsižvelgiant į gimnazijos 

prioritetus, mokytojų pageidavimus ir gimnazijos turimas lėšas. 

11. Įgyvendinant pradinio ugdymo programas, ypatingą dėmesį skirti gamtamoksliniam ir 

socialiniam ugdymui. Gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skirti 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Sudarant sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius gebėjimus, ne mažiau 

kaip 4 pamokas per mokslo metus privaloma organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje, 

natūralioje gamtinėje (pvz., parke, Atgimimo ąžuolyne, miške, prie vandens telkinio ar pan.) 

aplinkoje. Socialiniams gebėjimams ugdytis privaloma ne mažiau kaip 4 pasaulio pažinimo 

pamokas per mokslo metus organizuoti socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje 

aplinkoje pvz., lankantis Salantų regiono įstaigose, kultūros institucijose, visuomeninėse 

organizacijose ir pan. 

12. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniams atlikti ne pamokų metu. Per mokslo metus 

socialinei-pilietinei veiklai skirti: 5 klasėse – 5 val., 6 klasėse – 6 val., 7 klasėse – 7 val., 8 klasėse – 

8 val., 1G klasėse – 9 val., 2G klasėse – 10 val. Socialinę-pilietinę veiklą mokiniai gali atlikti 

kolektyviai (pvz.: talka) arba individualiai (pvz. pagalba klasės draugui) gimnazijoje ir/arba Salantų 

mieste, aplinkinėse seniūnijose. Socialinės-pilietinės veiklos apskaitą turi vesti pats mokinys, o 

klasės auklėtojas turi  sekti informaciją apie mokinių atliekamą veiklą, reikalui esant turi mokinį 

paraginti aktyviai veikti. Parengtas socialinės- pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (žr. 5 

priedas).  

13. Individualų ugdymo planą privalu susidaryti kiekvienam 3G–4G klasių mokiniui. 

Mokinio pasirengtame individualiame ugdymo plane nurodomi dalykai, kurių jis mokysis, kursas, 

pamokų skaičius. Mokinys individualų ugdymo planą derina su mokyklos galimybėmis. 

Individualaus ugdymo plano anketą mokiniui siūlo gimnazija (anketa patvirtinta direktoriaus 2015-

06-08 įsakymu Nr. V1-204). Pastebėjus išskirtinius mokinio gebėjimus, individualus ugdymo 

planas gali būti sudaromas ir žemesnių klasių mokiniams.  
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14. Mokytojai mokinių pasiekimus gimnazijoje turi stebėti ir analizuoti, laiku (po 

nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, ligos ir pan.) identifikuoti iškilusius mokymosi 

sunkumus. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuoti Gimnazijos švietimo pagalbos 

specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tartis dėl mokymosi pagalbos suteikimo.  

15. Laikinųjų grupių sudarymas: tęsti tradiciją mokinius į laikinąsias grupes skirstyti pagal 

pasiekimo lygius arba poreikius. Rekomenduojama, kad aukštesnio pasiekimų lygio grupėse būtų 

didesnis mokinių skaičius. Grupes formuoja dalykų mokytojai atsižvelgdami į praėjusių mokslo 

metų pasiekimus bei poreikius ir derina su gimnazijos administracija. Per mokslo metus mokinys iš 

vienos laikinosios grupės gali pereiti į kitą. Perėjimas sprendžiamas mokinio, jo tėvų, klasės 

vadovo, dėstančių mokytojų ir administracijos bendru susitarimu. Įgyvendinant pradinio ugdymo 

programą, minimalus mokinių skaičius laikinose grupėse – 8, maksimalus – 24; įgyvendinant 

pagrindinio ugdymo programą minimalus mokinių skaičius – 7, maksimalus – 30 (užsienio kalbos – 

20), įgyvendinant vidurinio ugdymo programą minimalus mokinių skaičius – 6, maksimalus – 30 

(lietuvių kalbos (gimtosios) išplėstinio kurso – 25, užsienio kalbos – 20). 

16. Neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla: atsižvelgiant į mokinių poreikį 

siūlomos 26 neformaliojo švietimo programos. Poreikis bus tikslinamas mokslo metų pradžioje. 

Mokiniai programas gali rinktis laisvai. Neformaliojo švietimo programos vykdomos pagal 

direktoriaus patvirtintą mokiniams ir mokytojams palankų tvarkaraštį. Mokinių skaičius 

neformaliojo ugdymo grupėse ne mažesnis kaip 10 mokinių. 

17. 3G–4G klasių mokiniai, norintys keisti dalyką, dalyko kursą ar dalyko modulį, turi 

teikti prašymą gimnazijos direktoriui. Vadovaujantis dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, 

mokėjimo lygio keitimo tvarka (patvirtinta direktoriaus 2011-08-22 įsakymu Nr. V1-384), 

priimamas sprendimas dėl keitimo, įsakymu informuojamas mokinys ir atitinkamų dalykų 

mokytojai. 

18. Įgyvendinant programas bendradarbiaujama su mokinių tėvais vadovaujantis 

Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašu. 

19. Konstruktyviai bendradarbiauti su įstaigomis ir asociacijomis, su kuriomis sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys. Bendradarbiauti su įstaigomis, įmonėmis, kuriose mokiniai galėtų įgyti 

ugdymo karjerai įgūdžių (profesinis veiklinimas). 

20. Gimnazijoje dalykų mokymas neintensyvinamas. 

21. Pagilintas dalykų mokymas neorganizuojamas. 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vaitkuvienė pristatė ugdymo plano 

priedų projektus: „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka“ (žr. 6 priedas) „Ugdymo 

turinio planavimo principai, laikotarpiai ir įgyvendinimo stebėsena“ (žr. 7 priedas) ir 

„Bendradarbiavimo su tėvais tvarkos aprašas“ (žr. 8 priedas). 
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NUTARTA: 

Pritarti, kad į 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. ugdymo planą būtų įtraukti darbinės grupės 

pateikti susitarimai ir parengtos tvarkos.  

BALSAVO: (UŽ - 26  – VIENBALSIAI). 

3. SVARSTYTA. Informacijos. 

Gimnazijos direktorius Vaidutis Butkus informavo mokytojus, kad vasaros metu 

gimnazijoje bus įdarbinti 6 gimnazijos mokiniai (2 mergaitės ir 4 berniukai), kurie tvarkys 

gimnazijos aplinką, padės atlikti remonto darbus. Rugsėjo 1-osios organizavimo darbinė grupė bus 

paskelbta po vasaros atostogų. Mokytojai, pageidaujantys mokymo priemonių, turi parašyti 

prašymus direktoriui. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                        Vaidutis Butkus 

 

Posėdžio sekretorė    Kristina Vaicekauskienė 
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Mokytojų tarybos posėdžio  
2015-06-18 protokolo Nr. (1.7.)-V2-3 
1 priedas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS NARIAI 

 

 

1. R. Liekytė ; 

3. D. Žilinskienė; 

4. L. Vaitkuvienė; 

5. R. Jonušas; 

7. V. Gedvilienė; 

8. I. Linauskaitė; 

9. V. Butkus; 

10. M. Kvederaitė; 

11. Vl. Budrienė; 

12. K. Vaicekauskienė; 

13. V. Slušnienė; 

14. Z. Šverienė; 

15. S. Dapšauskienė; 

16. V. Pociuvienė; 

17. D. Sabutytė; 

18. A. Žeimytė; 

19. D. Paulikienė; 

20. A. Zaleckienė; 

21. I. Jasienė; 

22. K. Sungailaitė-Mockuvienė; 

23. J. Rapalienė; 

24. J. Žiobienė; 

25. A. Bartašiūtė; 

26. K. Janušauskienė. 

_______________________ 


