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SALANTŲ GIMNAZIJOS 
 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Salantų gimnazijos veiklos planas 2015 metams (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 2013–2022 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 2014-2020 metų strateginį veiklos 

planą, 2013-2015 mokslo metų gimnazijos ugdymo planą, veiklos kokybės įsivertinimo bei  išorės 

vertinimo išvadas ir rekomendacijas, 2013-2014 m. m. ir 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. 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. 

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. 
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III. MISIJA 

Gimnazijos misija 

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

išsilavinimą; sauganti ir plėtojanti gimnazijos bendruomenės sukurtas kultūrines ir sportines 

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. 2013–2014 MOKSLO METŲ IR 2014 METŲ RUGSĖJO–GRUODŽIO MĖN. VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

TIKSLO – GERINTI UGDYMO KOKYBĘ – ĮGYVENDINIMAS 

Ugdymo kokybės buvo siekiama efektyvinant mokymo diferencijavimą klasėse 

(grupėse), kuriose mokosi itin skirtingų gebėjimų mokiniai. Gimnazijoje suorganizuoti 

kvalifikacijos tobulinimo seminarai: „Pamoka šiandien: nuo žinių link kompetencijų 

individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą“, „Ugdymo diferencijavimas pamokoje“. Mokytojai 

metodininkai kolegoms vedė 4 atviras pamokas, kuriose demonstravo diferencijavimo metodą. 

Specialiosios pedagogės skaitė paskaitą „Kaip diferencijuoti ugdymą, kai grupėje yra specialiųjų 

poreikių mokinių?“. Vyko praktiniai užsiėmimai ir diskusijos metodinėse grupėse. 2014 metų 

pavasarį atliktas tyrimas „Diferencijavimo taikymas pamokinėje veikloje“ ir 2014-04-16 pristatytas 

mokytojų tarybai. Metodinė taryba stebėjo 59 įvairių dalykų pamokas. Rekomenduota mokytojams 

gilinti diferencijuoto mokymo kompetenciją atkreipiant dėmesį į užduočių sudarymo metodikas, į 
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vertinimo, mokinio pasirinkimo problemas, kai ugdymas diferencijuojamas. Todėl šio uždavinio 

įgyvendinimą nutarta tęsti 2015 metais. 

Kitas prioritetas buvo aktyvinti skaitymo procesą, analizuoti skaitymo strategijas ir jas 

taikyti ugdomojoje veikloje. Sėkminga 2012-2013 m. m. iniciatyva padėjo suprasti, kad nuoseklus 

ir visuminis skaitymo gebėjimų ugdymas tiesiogiai siejasi su sėkmingu mokymusi. Todėl 2013-

2014 m. m. buvo imamasi veiklų. Vyko praktiniai užsiėmimai ir diskusijos metodinėse grupėse, 

metodinė taryba skaitė pranešimus mokytojams „Skaitymo strategijos ir jų taikymas ugdomojoje 

veikloje“, vedė 2 atviras pamokas. Buvo atliktas tyrimas „Skaitymo gebėjimų ugdymas pamokinėje 

veikloje“. Prieita prie išvados, kad pamokose taikytos skaitymo strategijos prieš ir po skaitymo bei 

skaitant padėjo mokiniams suvokti tekstą, atlikti įvairias užduotis, ugdė jų kūrybiškumą. 

Rekomenduota visų dalykų mokytojams planuojant pamokas numatyti užduotis ir veiklas tekstui 

suvokti, jeigu tuo tekstu remdamiesi mokiniai turi atlikti užduotis. Susitarta 2015 metais stebėti ir 

įsivertinti, kaip laikomasi susitarimų. Tradiciškai sėkmingai į skaitymo aktyvinimo procesą 

įsitraukė biblioteka. Įgyvendintas respublikinis projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. 

Gimnazijos biblioteka įgyvendino skaitymo skatinimo projektą „Su knyga – per išminties marias – 

2“, vykdė akciją „Metų knygos rinkimai“. Apie 50 mokinių dalyvavo Vilniaus knygų mugėje. 

Trečiasis prioritetas – kūrybiškas ugdomosios veiklos siejimas su gyvenimo praktika, 

vietos (regiono) tradicijomis, papročiais. Mokytojų nuostata yra aktyviai patiems gilinti žinias apie 

savo kraštą ir jas kūrybiškai perduoti mokiniams dėstant savo dalyką. Gimnazijos mokytojams 

suorganizuota edukacinė išvyka „Simonas Daukantas šalia mūsų“, 3 kvalifikacijos tobulinimo 

programos: „Salantų krašto žymūs objektai: Alkos piliakalnis, Imbarės piliakalnis, Salantų miesto 

parkas“, „M. K. Oginskio gyvenimo takais“, „Gyvybės medis lietuvių liaudies kultūroje“. Šių 

renginių medžiaga susisteminta gimnazijos bibliotekoje ir ja visi mokytojai gali naudotis. Taip pat 

suorganizuoti tradiciniai, lietuvių papročius menantys renginiai 1-4 ir 5-3G klasėms „Mano protėvių 

žemė Žemaitija“, Kaziuko mugė ir Užgavėnių šėlsmas. Šie renginiai svarbūs tuo, kad juose 

dalyvauja ir mokinių tėveliai: vieni tiesiogiai, kiti padeda vaikams ruoštis šeimoje. Stebėtose 

pamokose ir kitose veiklose matyti, kad mokytojai žinias apie savo kraštą integruoja į ugdymo 

turinį. Tai stiprina gimnazijos bendruomenės vertybines nuostatas – kurti ir puoselėti kraštą, 

kuriame gyvename. 

Ugdymo kokybei kelti buvo suorganizuotos daugumos dalykų mokyklinės olimpiados, 

kuriose laimėję mokiniai buvo rengiami rajoniniams, zoniniams, respublikiniams konkursams ir 

olimpiadoms. 

Sėkmingai vyko projektinė veikla. Tradiciškai gimnazijoje suorganizuota 

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

Skuodo rajono mokyklų, dėstytojai iš Klaipėdos universiteto, Salantų regioninio parko atstovai. 
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Gimnazijos mokiniai rengė projektus ir juos pristatė projektinių darbų konferencijose kitose 

mokyklose: Kretingos Jurgio Pabrėžos, VĮ Pranciškonų, Skuodo Pr. Žadeikio, Plungės „Saulės“,  

Palangos Senojoje, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijose, Kartenos mokykloje-daugiafunkciniame 

centre. Tobulinant mokinių projektų rengimo gebėjimus buvo įgyvendintas respublikinis projektas 

„Jaunojo tyrėjo diena“: bendravimas su mokslininkais, įdomios, klausytojus įtraukiančios paskaitos, 

tyrimai, reiškinių demonstravimas specialia aparatūra paliko mokiniams ypatingus įspūdžius. 

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.  

Pavyko naujas renginys - Mokyklos baigimo šventė, sukvietusi ne tik gimnazijos, bet ir 

miestelio bendruomenę. Teigiami dalyvių atsiliepimai leidžia manyti, kad šis renginys taps 

tradicinis. Šventė sujungia du renginius: Paskutinio skambučio ir Brandos atestatų įteikimo šventes. 

Taip pavyko išspręsti vis gilėjančią problemą, kad liepos mėnesį, kada tradiciškai buvo 

organizuojama Brandos atestatų įteikimo šventė, joje nebegalėdavo dalyvauti vis daugiau 

abiturientų: išvykdavo į užsienį, įsidarbindavo ir pan. 

Gabių mokinių šventė, kaip ir kiekvienais metais, pasižymėjo dalyvių gausa. Šis 

renginys pritraukia daugiausia tėvelių. Pasiteisino prieš metus įvesta naujovė, kad šventėje pasirodo 

gimnazijos saviveiklininkai. Tėveliai, miesto svečiai turi progą pamatyti geriausius gimnazijos 

mokinius, susipažinti su gimnazijos pasiekimais, taip pat džiaugtis dainuojančiais, šokančiais, 

skaitančiais ar kitokius talentus demonstruojančiais vaikais. 

Įsitvirtino ir prieš metus pradėtas naujas renginys „Skaitymai“, sukviečiantis skaityti, 

kalbėtis apie skaitymą ir perskaitytas knygas, tekstus mokinius, mokytojus, miestelio gyventojus. 

Renginio organizatoriai jau turi idėjų ateities susibūrimams. Šis renginys padėjo surasti gimnazijos 

kūrėjus, tikrus knygos mylėtojus, kuriuos ateityje bus galima pakviesti dalyvauti kituose 

kūrybiniuose konkursuose ar veiklose. 

Šaunūs gimnazijos kalėdiniai-naujametiniai renginiai, bendrai veiklai sutelkiantys visą 

gimnazijos bendruomenę. 2014 metais 1–4 ir 1G–4G klasių mokiniai buvo pasiruošę šauniai, šiek 

tiek mažiau pastangų, kūrybos įdėjo 5-8 klasių koncentras (išskyrus penktokus).  

Vis originalesnės, įdomesnės, žiūrovų nuomone, tampa gimnazistų krikštynos. 

A. Ivanausko komandinis matematikos uždavinių konkursas, sukviečiantis varžytis apie 

10 regiono mokyklų 3-4, 5-6, 7-8 klasių mokinius, išliko, kaip ir kiekvienais metais, populiarus, 

turiningas, labai gerai organizuotas. 
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Buvo tęsiamas susitarimas tautines vertybes, tradicijas mokiniams perteikti tam 

skirtuose renginiuose: pradinukai mokėsi Kalėdų laukimo ritualų, o vyresnieji mokiniai dalyvavo 

Velykų tradicijas menančiame renginyje. 

Gimnazija įgyvendino projektą „Viešųjų erdvių sutvarkymas“. Pagal jį: atnaujintos 

atraminės akmenų sienelės, pertvarkytas vidinis kiemas (paklota apie 740 m2 betono trinkelių 

įvažiavimui), atnaujinti pėsčiųjų takai (paklota apie 240 m2 betono trinkelių), ant priešgaisrinio 

vandens rezervuaro dangčio įrengta terasa, atnaujinta veja, įrengtas 116 m2 atsijų takas, pastatytas 

meniškas gimnazijos užrašas, pertvarkyti gėlynai (įrengtas alpinariumas), pertvarkyta augmenija 

(pašalinti seni medžiai, pasodinta 110 tujų, 9 kalninės pušys).  Mokytojai ir mokiniai natūraliai 

diegia dar vieną naujovę – renginius organizuoja vidiniame gimnazijos kiemelyje ant naujos 

terasos. 

Nuoseklus, vieningas ir kryptingas išsikeltų prioritetų įgyvendinimas padėjo gimnazijai 

pasiekti puikių ugdymo(si) rezultatų: 

Tradicinėje gimnazijos Gabių mokinių šventėje už 1, 2, 3 vietas rajono, zonos, 1–10 

vietas respublikos konkursuose, olimpiadose apdovanota 60 mokinių ir 24 juos ruošę mokytojai. Į 

rajone organizuojamą Gabių mokinių šventę pakviesti ir apdovanoti Kretingos rajono Mero padėkos 

raštais 6 mokiniai. 

Rajono chemijos, anglų kalbos, lotynų kalbos ir Antikos kultūros, lietuvių kalbos ir 

literatūros, matematikos (5 kl.), gamtos mokslų ir biologijos olimpiadose, dailyraščio rusų kalba, 

meninio skaitymo konkursuose, zoniniame A. Ivanausko matematikos uždavinių sprendimo 

konkurse (5-6 kl. ir 3-4 kl.) iškovotos I-os vietos. Rajoniniuose turuose iškovota teisė dalyvauti 

respublikinėse lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, fizikos olimpiadose. 

Ženklūs respublikinio lygmens pasiekimai. Rašinių konkurse „Ką reiškia gimti mišrioje 

šeimoje?“, skautų dainų konkurse (duetų ir ansamblių kategorija), lotynų kalbos ir Antikos kultūros 

olimpiadoje laimėtos 1-os vietos. Antikos kultūros konkurse laimėtos 1 ir 3 vietos, lietuvių kalbos ir 

literatūros olimpiadoje – 1 vieta ir Laureato diplomas. Tarptautinės Baltijos Asamblėjos skelbtame 

rašinių konkurse „Ką man reiškia Baltijos kelias?“ iškovota 1 vieta ir kelionė į Estijoje vykusį 

baigiamąjį konkurso renginį. Europos egzamino finale laimėta 3 vieta ir kelionė į ES institucijas 

Briuselyje. Euroscola konkurse iškovota 3 vieta ir savaitės kelionė į Strasbūrą (24 mokinių ir 2 

mokytojų delegacija). Konkurse „Jaunimas Europos miškuose“ laimėta 3 vieta, kūrybos tarme 

konkurse – 2 ir 3 vietos, konkurse „Skaityma žemaitėška“ – 2 ir 3 vietos, nacionaliniame jaunųjų 

kūrėjų konkurse, esė konkurse „Kas yra geras pilietis?“ iškovoti laureatų vardai. Respublikinėje 

anglų kalbos olimpiadoje laimėtas specialus prizas už geriausiai atliktą vartosenos užduotį. 

Jaunųjų matematikų mokyklą 2014 metais sėkmingai baigė 5 mokiniai. Viena mokinė 

surinko visus galimus taškus ir pateko į respublikos geriausiųjų dešimtuką. 



 7

Mokiniai dalyvavo internetiniuose konkursuose. Kalbų Kengūros konkurse anglų kalba 

iškovojo 6 Auksinės, 4 Sidabrinės ir 1 Oranžinės Kengūros diplomus, lietuvių kalba – 1 Auksinės 2 

Sidabrinės ir 2 Oranžinės Kengūros diplomus, rusų kalba – Auksinės Kengūros diplomą. Gamtos 

Kengūroje laimėti Oranžinės ir Sidabrinės Kengūros diplomai. Kalbų Kengūros anglų kalba lyderių 

ture iškovota 5 dienų kelionė į Prahą. 

Geri sporto pasiekimai. Rajono mokyklų mokinių (2001 m. gim. ir jaunesni) salės 

futbolo 5x5 varžybose iškovota III vieta, futbolo 7x7 (1998 m. gim. ir jaunesni) – III vieta, o (1995 

m. gim. ir jaunesni) I vieta, svarsčio kėlimo varžybose – II vieta, lengvosios atletikos atskirose 

rungtyse iškovotos keturios I, dvi II ir viena III vietos. Gausiai varžybose dalyvavo ir gerų rezultatų 

pasiekė gimnazijos šaškininkai ir šachmatininkai. Rajoninėse šachmatų pirmenybėse laimėta III-ia 

vieta (asmeninėse – mokinys pripažintas geriausiu tarp mokinių dalyvių), šaškių – II-a vieta 

(asmeninėse II-a vieta). Rajoninėse moterų šaškių pirmenybėse laimėtos I-a ir III-ia vietos. 

Regioninėse varžybose „Auksinis ruduo“ laimėta III-ia vieta. Klaipėdos apskrities moksleivių 

šaškių turnyre Mero taurei laimėti iškovota III-ia vieta.  

Gimnazijos mokinių (berniukų) tinklinio komanda pirmą kartą mokyklos istorijoje 

pradėjo dalyvauti Kretingos rajono mokyklų pirmenybėse. 

Labai geri valstybinių egzaminų rezultatai. 44 abiturientai laikė 121 egzaminą. Iš visų 

laikytų egzaminų 86–100 balų įvertinta 16,53 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono –  

6,79, respublikos – 10,97; geriausias rezultatas rajone). Lietuvių kalbos valstybinio brandos 

egzamino 86-100 balų įvertinta 16,53 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono – 8,3, 

respublikos – 11,18; rezultatas geriausias rajone.); anglų kalbos valstybinio brandos egzamino 86-

100 balų įvertinta 37,5 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono – 8,12 respublikos – 16,69; 

rezultatas geriausias rajone); matematikos valstybinio brandos egzamino 86-100 balų įvertinta 

23,33 procentai mokinių darbų (plg. Kretingos rajono – 6,58, respublikos – 9,02; rezultatas 

geriausias rajone.  

Rajone gauti aštuoni 100-ukai (du iš matematikos, po vieną iš lietuvių ir anglų kalbų), 

keturis iš jų pelnė mūsų gimnazijos mokiniai. Abiturientė Viktorija Tuzaitė, surinkusi tris šimtukus) 

vienintelė iš Kretingos rajono, buvo pakviesta į priėmimą pas Lietuvos Respublikos vyriausybės 

vadovą Algirdą Butkevičių. 

Žurnalas „Reitingai“ paskelbė: 

1) Lietuvos gimnazijų reitingus 2014 pagal nacionalinių olimpiadų rezultatus. Salantų 

gimnazija yra 12-oje vietoje: dviejose nacionalinėse olimpiadose Viktorija Tuzaitė užėmė I-as 

vietas. (Reitingų lentelėje yra dar viena Kretingos rajono gimnazija). 

2) 50 Lietuvos gimnazijų, geriausiai išmokančių atskirų dalykų (pagal valstybinių egzaminų 

rezultatus). Salantų gimnazija pateko į trijų dalykų 50-tukus: 
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1. lietuvių kalbos – 38 vieta (vienintelė iš Kretingos rajono gimnazijų); 

2. matematikos – 25 vieta (vienintelė iš Kretingos rajono gimnazijų); 

3.chemijos – 42-44 vieta (50-tuke yra dar trys Kretingos rajono gimnazijos). 

Tobulintini aspektai 

Tobulintinas mokymo bei namų darbų diferencijavimas.  

Stiprintina mokytojų nuostata tobulinti kompetencijas nuotoliniu būdu, domėtis 

naujosiomis technologijomis ir aktyviau jas taikyti ugdomojoje veikloje. 

Pastebimas krepšinio komandų meistriškumo atsilikimas nuo kitų rajono mokyklų. 

Neramina mergaičių krepšinio komandos žemas meistriškumas ir nedalyvavimas jokiose varžybose. 

Dalyvaudama projektuose gimnazija įsigyja daug modernių mokymo priemonių, tačiau 

kai kuriuose dalykuose jos panaudojamos tik iš dalies. 

Giluminio įsivertinimo išvados parodė, kad vis dar tobulintina mokytojo veiklos 

planavimo kompetencija: veiklos išmokimui patikrinti, grįžimas prie uždavinio įsivertinant 

pamokoje pasiektus rezultatus. Stiprintinas dėmesys mokymosi stiliams, metodų ir užduočių 

parinkimas siekiant palaikyti mokinių aktyvumą ir motyvaciją. 

TIKSLO – PLĖTOTI PAGALBOS MOKINIAMS SISTEMĄ – ĮGYVENDINIMAS 

2013-2014 mokslo metais siekiant šio tikslo ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

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

bendradarbiavimui stiprinant informacijos apie mokinį keitimosi ir panaudojimo veiksmingumą.  

Tradiciškai 1-ų ir 5-tų klasių vadovai 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 greitai reaguoti, priimti sprendimus, kurie padėtų jų 

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

individualias problemas. Klasių vadovai organizavo tikslinius, klasės poreikių paskatintus tėvų 

susirinkimus (4b kl., 2Gab kl., 4Ga,b kl., 2a kl.). Pastebėta, kad į tokius susirinkimus aktyviau 

renkasi tėveliai, todėl ateityje reikėtų skatinti klasių vadovus organizuoti būtent tokius susirinkimus. 

Gimnazijos psichologė ieškojo efektyvių ir patrauklių darbo su mokiniais būdų, bendradarbiavo su 

klasių vadovais ir tėvais. Psichologė dalyvavo penktokų tėvų susirinkime ir pristatė tyrimą 

„Penktokų adaptacija“ (dalyvavo 25 tėveliai): tėveliai sužinojo, ar vaikai saugiai jaučiasi 

gimnazijoje, ar patinka mokytis penktoje klasėje, kokios pagrindinės problemos jiems kyla, kas 

sunkiausiai sekasi, kaip sutaria su klasės draugais, bei gavo naudingų patarimų, kaip padėti savo 
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vaikams. Analizuojant darbą su tėvais matyti, kad jie labiausiai vertina tikslinius susirinkimus, 

individualius pokalbius. Tėvus domina visapusiška informacija apie vaiką. Priimtiniausia 

bendravimo su gimnazija priemonė – elektroninis dienynas. Kol kas tėvai nenoriai lankosi 

švietėjiškuose ar kituose renginiuose, įsitraukia į veiklas. 

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

bendravimas internetu tapo priimtiniausias būdas. Gimnazijos internetinėje svetainėje sukurta skiltis 

tėvams „Verta paskaityti“. Čia specialiai tėvams gimnazijos pagalbos mokiniui specialistai 

bendradarbiaudami su klasių vadovais, mokytojais tęsė tėvų švietimą rengdami informaciją 

aktualiomis temomis: Patyčios ir smurtas, patyčios internete, pirotechnika. Ateinančiais metais 

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

gimnazijos informacija. 

Paanalizavus tėvų ir mokytojų informacijos keitimąsi elektroniniame dienyne matyti, 

kad ženkliai aktyvesni yra mokytojai. Apie 60 procentų mokytojų reguliariai teikia tėvams elgesio, 

žinių ir gebėjimų bei kitokią informaciją. Mokytojai ir giria, ir peikia mokinius, rašo komentarus, 

prašo tėvelių pagalbos, dėkoja tėvams už greitą reakciją ar gautą pagalbą. Iš pokalbių su mokytojais 

aiškėja, kad jei pavyksta greitai susitarti su tėvais, mokinio pažanga, mažesnė ar didesnė, yra 

garantuota. Prieita prie išvados, kad šį procesą reikia aktyvinti, skirti jam daugiau dėmesio 

ateinančiais metais. 

Specialioji ir specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama gerai. Specialiosios 

pedagoginės pagalbos kabinetai aprūpinti nauja įranga, yra galimybė kurti naujas ugdymo 

priemones, filmuoti mokinių veiklą, analizuoti pratybų turinį, dalintis patirtimi. Logopedė yra 

Lietuvos logopedų asociacijos narė, dalyvauja seminaruose, todėl žino naujausią informaciją apie 

kalbos sutrikimų diagnozavimą, pagalbą, išleistas ugdymo priemones, pati kuria daug mokymo 

priemonių. Logopedė ir specialiosios pedagogės, mokytojų padėjėjos planuoja ir įgyvendina 

ugdymo procesą glaudžiai bendradarbiaudamos su mokytojais, todėl kartu pasiekia nors minimalių 

rezultatų. 2013-2014 mokslo metų pabaigoje mokėsi 50 specialiųjų poreikių mokinių, iš jų tik 

vienam nepavyko įsisavinti bendrosios programos minimumo. Specialiųjų poreikių turintis mokinys 

dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse „Nuostabiausia Kalėdų dovana“. Piešiniai 

eksponuojami internetinėje svetainėje „facebook.com“. 

Sudarytas gimnazijos socialinis pasas sudarė galimybę mokytojams ir pagalbos mokiniui 

specialistams gauti tikslesnę informaciją apie mokinių socialines problemas ir mokiniams suteikti 

reikalingą pagalbą. 

Tikslingas gimnazijos socialinių pedagogų, kitų pagalbos mokiniui specialistų 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, teikiant koordinuotą ir kompleksinę pagalbą 

mokiniams, turintiems socialinių ir ugdymosi problemų, taip pat prisidėjo prie pageidaujamo 
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elgesio formavimo. Statistiniai duomenys rodo, kad sumažėjo bendravimo problemų, pagerėjo 

mokinių, kurie nelankydavo mokyklos, lankomumas. Daugėja mokinių, kurie geba įvardinti 

iškilusias problemas ir kreipiasi pagalbos į specialistus, norėdami jas išspręsti. 

Buvo tęsiamas tėvų švietimas per virtualią erdvę - parengtos rekomendacijos : „Būkime 

atsargesni su šventine pirotechnika, „Tėvai išvyksta, o vaikai lieka“. 

Ugdymas karjerai buvo integruotas į atskirų dalykų bendrąsias programas, neformalųjį 

švietimą, pažintinę ir klasės vadovo veiklas. Iki 2014 m. gegužės mėnesio gimnazijoje 0,45 etato 

dirbo ugdymo karjerai koordinatorius. 95 gimnazistai gavo bent vieną individualią profesinio 

orientavimo (karjeros) konsultaciją. 77 gimnazistai vyko į profesinio veiklinimo vizitus įvairiose 

Klaipėdos apskrities įmonėse ir įstaigose. 27 mokiniai parengė karjeros planus. Klasių valandėlių 

metu vyko 30 užsiėmimų karjeros planavimo klausimais: buvo pristatytos profesinio švietimo 

internetinės svetainės, atliekami savęs pažinimo testai, vyko pokalbiai apie darbo reikšmę žmogaus 

gyvenime, pomėgius, profesijas. Medžiaga apie mokyklas, stojimo sąlygas kaupiama PIT-e, tačiau 

mokiniai ir jų tėvai dažniausiai naudojasi virtualioje erdvėje skelbiama informacija. 2G–4G klasių 

mokiniams vyko aukštųjų mokyklų, kolegijų, studijų užsienyje pristatymai. Apie ugdymo karjerai 

sėkmingumą liudija mokinių pasirinktas tolimesnis kelias: 97,92% mokinių, įgijusių pagrindinį 

išsilavinimą, tęsia mokslą gimnazijoje arba profesinėse mokyklose, iš 44 vidurinį išsilavinimą 

įgijusių abiturientų 32 mokosi aukštosiose mokyklose (21 iš jų – valstybės finansuojamose vietose). 

Sveikos gyvensenos gebėjimus mokiniai ugdėsi dalyvaudami „Sveikatiados“ projekto 

veiklose: serviravo vienos spalvos stalą, gimnazijos erdves papuošė vaisių ir daržovių ornamentais, 

dalyvavo „Mankštiadoje“, fotonuotraukų konkurse vandens tema, mokėsi šokti „Flashmobą“. 

Tobulintini aspektai 

Stiprintinas vertinimo ir kitos informacijos teikimas tėvams elektroniniame dienyne. 

Reikėtų aktyvinti tėvus greitai reaguoti į elektroniniame dienyne teikiamą informaciją 

apie jų vaikus. 

Daugėja sudėtingus kalbos sutrikimus turinčių mokinių. Dėl didelio specialiųjų poreikių 

mokinių skaičiaus, kai kurie specialiųjų poreikių turintys mokiniai specialiąją pagalbą gavo tik 

vieną kartą per savaitę. Sunku sukomplektuoti mokinių grupes pagal poreikius, nes specialiosios 

pagalbos pratybų tvarkaraščius reikia derinti prie kintančių mokytojų tvarkaraščių. 5–8 klasių 

mokiniai vengė lankyti logopedines pratybas. Jų skaitymo suvokimo ir pasakojimo gebėjimai žemi, 

todėl jiems sunku įsisavinti net kurso minimumą. 

Ugdymo procese mokytojai ne visada atsižvelgia į teikiamą informaciją apie mokinio 

socialines problemas. Tai patvirtina informacija, gaunama iš mokinių individualių konsultacijų 

metu sprendžiant elgesio, lankomumo ir kitas socialines problemas. 
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TIKSLO – KURTI IR PUOSELĖTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ – ĮGYVENDINIMAS 

Vienas iš uždavinių – kelti mokinių tarpusavio bendravimo lygį, siekiant sukurti palankų 

mikroklimatą pamokoje ugdytis kiekvienam mokiniui. 

Sėkmingai pavyko grupiniai „Draugų klubo“ užsiėmimai (įvyko 10 užsiėmimų, jų metu 

mokiniai buvo mokomi kultūringo bendravimo, taikių konfliktų sprendimo būdų) su 5-6 klasių 

mokiniais (dalyvavo 8 mokiniai). Mokinių teigimu, grupiniai užsiėmimai buvo labai naudingi: 

mokiniai galėjo saugiai jaustis mažoje grupelėje; patiko tai, kad galėjo išsikalbėti, pasidalinti savo 

mintimis, nuomone; patiko aktyvios, įdomios užduotys, pratimai; padidėjo pasitikėjimas savimi. 

Socialinių įgūdžių ugdymo „Tiltai“ programos organizavimas grupei buvo labai naudingas 

(dalyvavo 7–8 kl. septyni mokiniai): mokiniai galėjo saugiai jaustis mažoje grupelėje; mokiniai 

labiau pažino save ir kitus grupės narius, išmoko išklausyti kitus, bendrauti, spręsti konfliktus, 

išreikšti jausmus, valdyti pyktį, dirbti grupėje (atlikta mokinių apklausa). Atliktas tyrimas „Klasių 

mikroklimato įvertinimas“. Su tyrimo rezultatais supažindinti mokytojai. Klasių vadovams, Vaiko 

gerovės komisijos nariams pateikta detali rezultatų analizė, kuri suteikė galimybę reikalingą pagalbą 

mokiniams  individualizuoti ir diferencijuoti pagal poreikį. Tyrimas parodė, kad mokiniai geba 

analizuoti savo bendraamžių elgesį, suvokia pasekmes, netoleruoja netinkamo elgesio. Kaip visada 

sėkmingai pavyko ir pasiteisino tikslinės klasių valandėlės. Įvairių klasių mokiniams buvo vestos 23 

klasių valandėlės psichologine tema. Mokiniams patinka klasės valandėlės psichologinėmis 

temomis, nes patys mažai domisi psichologija, o klasių valandėlių metu sužino naudingos 

informacijos, atlieka įvairių psichologinių užduočių, daugiau sužino apie save (atlikta mokinių 

apklausa).  

Apklausos po socialinio pedagogo organizuotų renginių: „Tolerancijos savaitė“, 

„Savaitė be patyčių“, „Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus“, renginiai, skirti pasaulinei 

nerūkymo dienai, rodo, kad jie prisidėjo prie teigiamos elgesio motyvacijos kėlimo, kad mokiniai 

geba analizuoti įvairaus elgesio pavyzdžius ir suvokia jų pasekmes. Renginių metu mokinių 

parengtais darbais klasių vadovai gali naudotis klasės valandėlių metu. 

Vaikų ir paauglių socializacijos programos „Gėrio link“ įgyvendinimui skirta 1500 Lt. 

Vykdydami programą, mokiniai tenkino saviraiškos poreikius, turiningai, prasmingai praleido 

laisvalaikį. Organizuotas konkursas „Mes kartu – jėga“ tarp 5–8 ir 1G–4G klasių mokinių 

(vertinimo kriterijai: mokymosi rezultatai, lankomumas, drausmė). 15 gimnazistų dalyvavo 3 dienų 

kūrybinėje stovykloje „Mokomės ir augame kartu“ Karklėje. Gimnazijos vardą savo pasiekimais 

garsinantys 17 mokinių vyko į Kauną ir lankėsi istorinėje LR Prezidentūroje. Mokinių vertinimai 

rodo, kad priemonės buvo įdomios, reikalingos, skatinančios tobulėti, daryti gerus darbus.  

Trečius metus buvo vykdomas respublikinis sveikos gyvensenos kultūros projektas 

„Sveikatiada“. Aktyviausiai projekte dalyvavo 4b, 7ab, 8ab klasių mokiniai ir jų klasių vadovai. Mokiniai 
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dalyvavo sveikos mitybos trimestre: kūrė daržovių ir vaisių ornamentus, sveikai pusryčiavo ir vedė pusryčių 

kalendorių, rašė sveikos mitybos deklaraciją, sprendė galvosūkius ir rebusus, serviravo vienos spalvos maisto 

stalą; mankštinosi: mankštos (linksmai, su muzikiniu įgarsinimu) vyko sausio – vasario mėnesiais per ilgąją 

pertrauką; vykdė veiklas su vandeniu: domėjosi vandens nauda, taupymu, kūrė vandens laikrodžius, 

ketureilius apie vandenį, fotografavo gražiausius savo gimtinės vandens telkinius; šoko „Flashmobą“. 

Kitas uždavinys – stiprinti mokinių vertybines nuostatas pažinti, kurti ir puoselėti 

aplinką, kurioje jie gyvena. Uždavinį padėjo įgyvendinti ciklas susitikimų su Klaipėdos AVPK 

Kretingos r. PK VPS PP specialiste Regina Jokužiene, kuri kartu su policijos rėmėjų grupe vedė 

užsiėmimus 5–7 klasių mokiniams temomis „Nuobaudos už vandalizmą ir visuomeninio turto 

gadinimą“, „Nuobaudos už netinkamą elgesį viešose vietose“, „Nuobaudos už šiukšlinimą, rūkymą 

ir kvaišalų vartojimą mokyklos teritorijoje ir kitose vietose“. 7–8 klasių mokiniams paskaitas 

„Nepilnametis ir įstatymas“ skaitė Kretingos rajono policijos komisariato prevencijos poskyrio 

specialistės Lijana Galdikienė ir Gitana Macienė. Specialistės R. Jokužienės teigimu, po paskaitų 

vestos apklausos parodė, kad mokiniai gavo ne tik teisinių žinių, bet ir sustiprėjo mokinių nuostata 

puoselėti, gražinti savo aplinką. 

2015 m. rudenį savo veiklą suaktyvino Jaunųjų policijos rėmėjų komanda. Mokiniai 

budėjo gimnazijos teritorijoje siekdami užkirsti kelią rūkymui, kitiems pažeidimams.  

Vyko klasių kolektyvų gerumo akcijos visuomenei. Mokiniai konkrečia praktine veikla 

papuošė gyvenamąją aplinką – kiekvienos klasės gerasis darbelis buvo paskelbtas gimnazijos 

interneto svetainėje. Taip tikimasi formuoti mokinių teigiamą nuostatą į supančią aplinką ir skatinti 

ją gražinti. 

Gimnazijos pusrūsio patalpoje įkurta atvira jaunimo erdvė „Jaunimo būstinė“. Mokiniai 

patys atliko smulkius remonto darbus, įsigijo dalį priemonių turiningam laisvalaikiui organizuoti (7 

sėdmaišius, 4 stalo žaidimus), buvo atsakingi už patalpos priežiūrą. Šioje erdvėje per savaitę 

apsilanko apie 50 gimnazistų. Programos įgyvendinimui skirta 1500 Lt. 

Vykdant gamtosauginių mokyklų programą atliktos veiklos: įgyvendinti ekologiniai 

projektai „Mažiau šiukšlių“, „Mes rūšiuojam“, „Ekologinis pėdsakas“. Bendradarbiaujant su 

Salantų regioninio parko direkcija buvo vykdytos mokinių socialinės-pažintinės veiklos puoselėjant 

ir gražinant Salantų kraštą (medelių sodinimas, aplinkos tvarkymo darbai), inkilų paukščiams 

gaminimo ir iškėlimo akcijos ir kt. Ši programa padeda ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, kūrybinę 

iniciatyvą, darnos su gamta jausmą.  

Gimnazija organizavo viešuosius darbus. Šeši mokiniai atliko gimnazijos aplinkos 

tvarkymo ir patalpų grindų dažymo darbus. Iš naudotų šaligatvio plytelių nutiestas takas į stadioną 

ir sandėlį (82 m2), taip pat suremontuota kiemo prie priestato danga (270 m2), atnaujinta apie 1200 

m2 vejos. Programai buvo skirta 10600,00 Lt.  
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Tradiciškai mokinių ir mokytojų delegacija, parengusi turiningą programą, dalyvavo 

kasmetiniame tarptautiniame draugystės festivalyje „Jaunystės spalvos“ Latvijoje. 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. 

Tobulintini aspektai 

2014 metais mokytojų darbo ir mokinių mokymosi sąlygos buvo blogos, nes per mokslo 

metus buvo atliekami elektros instaliavimo darbai. Darbo ir mokymosi sąlygos gimnazijoje 

artimiausiu metu bus irgi blogos, nes numatytos 2015 m remonto lėšos to nepakeis. 

Stiprintina mokytojų nuostata dalyvauti gimnazijos ir miestelio renginiuose. 

Mažai dėmesio buvo skirta 1–4 kl. mokinių psichologiniam švietimui ir psichologinių problemų 

prevencijai.  

Tobulintinas darbas su mokiniais, kurie pažeidinėja Salantų gimnazijos darbo tvarkos 

taisykles (drausmės problemos per pamokas, konfliktiškas bendravimas su bendraamžiais, bėgimas 

iš pavienių pamokų). 

Tobulintinas gero elgesio pavyzdžių viešinimas. 

VI. 2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

Tikslai ir uždaviniai  

 

1. Gerinti ugdymo kokybę: 

1.1. Efektyvinti ugdymo diferencijavimą pamokinėje veikloje; 

1.2. Analizuoti ir kelti dalykų mokymo veiksmingumo lygį. 

(erdvės, priemonės, metodai, stiliai, kvalifikacija)  

 

2. Kelti bendruomenės kultūros lygį: 

2.1. Ugdyti gimtąją kalbą ir skaitymo gebėjimus visų dalykų pamokose; 

2.2. Stiprinti bendruomenės vertybines nuostatas būti atsakingiems už savo elgesį ir aplinką. 

 



VII.  TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

1 tikslas - Gerinti ugdymo kokybę 

Uždaviniai Priemonės 
Atsakingi, 
vykdytojai 

Vykdymo 
data 

Reikaling
os lėšos, 
ištekliai 

Uždavinio 
sėkmės 

kriterijai 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Efektyvinti ugdymo 
diferencijavimą 
pamokinėje veikloje  

 

Užsiėmimai (pasirinkta forma) 
metodinėse grupėse : 

• seminaro „Ugdymo 
diferencijavimas“ medžiagos 
analizė; 

• diferencijavimas planuojant 
ugdymo turinį; 

• diferencijavimas pamokoje; 
• namų darbų diferencijavimas; 
• patikrinimų sudarymo metodika. 

 

Metodinės grupės 

 
 
 
2015-01 
 
2015-09 
 
2015-02 
2015-03 
2015-04 

 Kyla mokytojų 
ugdymo 
diferencijavimo 
kompetencija ir 
dėl to gerėja 
mokinių rezultatai 
ir mokymosi 
motyvacija. 

Detalizuota 
metodinių 
grupių 
planuose 

Metodinis užsiėmimas visiems 
mokytojams „Lengvos ir sunkios 
užduotys. Kaip parengti užduotį 
patikrinimui?“ 
 

 
L. Vaitkuvienė 
Metodinė taryba 

2015-04 
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Kvalifikacijos tobulinimas: 
• medžiagos apie diferencijavimą 

sklaida 
• paskaita mokytojams apie 

amžiaus tarpsnių psichologijos 
ypatumus 

Metodinės grupės 
 
M. Benetienė 

Per metus 
 
 

2015-02 
 

 

Detalizuota 
metodinių 
grupių 
planuose 

Pamokų stebėjimas: tikslingas 
diferencijavimas pamokose 

Administracija 2015-04 
2015-10  

 

Tyrimas „Kaip sekasi parengti užduotis 
patikrinimams?“ 

Metodinė taryba 
2015 spalio-

gruodžio 
mėn. 

 

 

 Užsienio kalbų mokytojų metodinė 
savaitė „Diferencijavimo galimybės ir 
formos užsienio kalbų pamokose“: 
karaokės dainų diena; 
 
atviros pamokos gimnazijos 
bendruomenei; 
 
 
 
atviros pamokos rajono rusų kalbos 
mokytojams; 
 
metodinis praktinis užsiėmimas 
„Sėkmingos patirtys“. 

 
 
 
A. Juškienė 
 
A. Juškienė 
V. Šetkienė 
A. Bartašiūtė 
A. Andrijauskienė 
 
D. Sabutytė 
V. Pociuvienė 
 
M. Kvederaitė 
D. Sabutytė 
V. Pociuvienė 

2015 
Balandžio 
20-24 d. 

50 eurų 

 

Detalizuota 
užsienio kalbų 
metodinės 
grupės plane 

  
Atvira IT pamoka „Diferencijavimo 
galimybės IT pamokose“ 

J. Šilgalis  2015-03   
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 Integruota technologijų- matematikos 
pamoka 8 klasėje „Simetrija ir 
asimetrija lietuvių liaudies 
rankdarbiuose“ 

I. Butkuvienė  
Vl. Budrienė 

2015-02   

  

 Mokytojų tarybos posėdžiai: 
dėl pirmo pusmečio ugdymo rezultatų; 
dėl diferencijavimo pamokinėje 
veikloje įsivertinimo 

V. Gedvilienė 
L. Vaitkuvienė 

2015-02 
2015-12 

 

  

 
1.2. Analizuoti ir kelti 
dalykų mokymo 
veiksmingumo lygį 

 

Parengti ir pristatyti visų dalykų 
mokymo strategijų projektus 
 
 

Administracija 
Dalykų mokytojai 

2015-12  

Dalykų mokytojai 
išanalizavę savo 
dalykų mokymo 
stiprybes ir 
silpnybes žino, ką 
reikia tobulinti, ir 
nuosekliai to 
siekia. Tai 
įvairina mokinių 
mokymosi 
procesą, todėl 
kyla jų mokymosi 
motyvacija, 
gerėja rezultatai. 

 

 
Mokytojų tarybos posėdis „Mokymo 
priemonės ir jų naudojimo lygis“ 
 

Administracija 
(pagal 
kuruojamus 
dalykus) 

2015-04  

 

Kvalifikacijos tobulinimas pasirinkta 
forma: 
• mokytojo veiklos planavimas 

(veiklos išmokimui patikrinti, 
grįžimas prie uždavinio, metodų, 
užduočių, metodų  tinkamumas 
mokymosi motyvacijai palaikyti); 
• mokinių mokymosi stiliai 

Metodinės grupės 
2015  

01-06 mėn. 300 eurų 

Detalizuota 
metodinių 
grupių 
planuose 

Pamokų stebėjimas: mokymo 
priemonių naudojimas pamokose; 
mokytojo veiklos planavimas (veiklos 
išmokimui patikrinti, grįžimas prie 
uždavinio, metodų, užduočių 
tinkamumas mokymosi motyvacijai 
palaikyti); 

Administracija 
(pagal 
kuruojamus 
dalykus) 

2015 
vasario-

kovo mėn. 
2015-11 
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Kvalifikacijos tobulinimo seminaras 
mokytojams „IT taikymo edukologiniai 
aspektai“ 

V. Butkus 
L. Vaitkuvienė 

2015-10 
2015-12 
 

300 eurų  

Gerosios patirties sklaida (pasirinktomis 
formomis) metodinėse grupėse „IT 
taikymo galimybės“ 
 

Metodinės grupės 

2015 
Rugsėjo-
gruodžio 

mėn. 

 

Detalizuota 
metodinių 
grupių 
planuose 

Integruota biologijos – chemijos 
pamoka 3G kl. „Baltymai“ 

R. Bumblienė, 
K. Vaicekauskienė 

2015-05  
 

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

R. Bumblienė 
Vl. Budrienė 

2015-05 50 eurų 
 

 Respublikinė konferencija „Sėkminga 
pradinukų pamoka“. 

R. Jonauskas 
pradinių klasių 
mokytojų 
metodinė grupė. 
Partneriai: 
Lietuvos 
edukologijos 
universitetas 

2015-03-31 200 eurų 

 Detalizuota 
metodinės 
grupės veiklos 
plane 

 Matematinis LIK-as 1G klasių 
mokiniams 

V. Slušnienė  
S. Dapšauskienė 

2015-03  20 eurų 
  

Mokinių  apklausa ir jos pristatymas 
mokytojams „Ko reikia sėkmingam 
mokymuisi? 

IMK 
V. Gedvilienė 

2015 metų 
pirmas 
pusmetis 
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Tėvų diena visų klasių mokiniams:  
I-o pusmečio pasiekimai. 
 
 
 
Tėvų dienos klasėse: 
mokinių (ne)mokymosi priežastys 

Klasių vadovai 
Dėstantys 
mokytojai 
Administracija 
 
Klasių vadovai 

 
2015-02 
 
 
 
2015 m.  
01-06 mėn. 

 

 

Detalizuota 
klasių 
vadovų 
planuose 

 Kvalifikacijos tobulinimas šokio 
mokytojams: šokio dėstymas pradinėse 
klasėse 

S. Kutkevičienė 2015 metų 
pirmas 
pusmetis 

100 eurų 
  

 
Ugdymas karjerai 
 
 

V.Pociuvienė Per metus  

 Detalizuota 
ugdymo 
karjerai koord. 
darbo plane 

Mokytojų tarybos posėdis dėl gimnaziją 
baigusių mokinių tolesnio mokymosi 
rezultatų 

R. Bumblienė 
A. Stonkuvienė 

2015-02  

  

2 tikslas – Kurti ir puoselėti gimnazijos kultūrą 
1 2 3 4 5 6 7 

 
2.1. Ugdyti gimtąją kalbą 
ir skaitymo gebėjimus 
visų dalykų pamokose 

 

Mokytojų tarybos posėdis dėl gimtosios 
kalbos ugdymo integravimo į mokymo 
dalykus 

V. Butkus 
lietuvių kalbos 
metodinė grupė 

2015-01 
 
 
 

 

Gimnazijos 
bendruomenė 
susitaria visų 
dalykų pamokose 
ugdyti gimtąją 
kalbą ir laikosi tų 
susitarimų, todėl 
kyla mokinių 
rašto kultūra ir 
raštingumo lygis. 
Nuoseklus 
skaitymo 

 

Posėdžiai metodinėse grupėse: 
dėl gimtosios kalbos ugdymo 
integravimo į dalykų mokymą 
susitarimų; 
dėl įsivertinimo, kaip sekasi integruoti 
gimtosios kalbos ugdymą mokant savo 
dalyką. 

Metodinės grupės 

2015 
sausio-
vasario 
mėn. 
2015-12 

 

Detalizuota 
metodinių 
grupių 
planuose 

Pamokų stebėjimas: Administracija 2015-10   
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- gimtosios kalbos ugdymas dalykų 
pamokose; 
- skaitymo gebėjimų ugdymas dalykų 
pamokose 

 
2015  

02-03 mėn. 
2015-10 

gebėjimų 
ugdymas padeda 
mokiniams 
suvokti įvairius 
tekstus ir dėl to 
gerėja jų 
mokymosi 
rezultatai. 

Atviros pamokos „Skaitymo gebėjimų 
ugdymas tiksliųjų, gamtos mokslų ir 
kitų dalykų pamokose“: 

biologijos pamoka 7 kl. „Akis – 
jutimo organas; 

istorijos pamoka 2G kl. „Sovietinė 
Lietuva 1953-1987“; 

chemijos pamoka 1G kl. „Druskų 
sudėtis ir jų paplitimas gamtoje“; 

matematikos pamoka; 

muzikos pamoka 5 kl.  „Muzikiniai 
terminai“; 

technologijų pamoka 3G kl. 
„Technologinių darbo priemonių 
pristatymas“ 

 
 
 
R. Bumblienė  
 
 
R. Liekytė 
 
 
K. Vaicekauskienė  
 
 
V. Slušnienė 
 
Val. Budrienė 
 
 
R. Jonušas 

 
 
 
2015-03 
 
 
2015-03 
 
 
2015-02 
 
 
 
2015-11 
2015-09 
 
 
2015-03 

50 eurų 

 

Skaitymo skatinimo popietė gimnazijos 
bendruomenei „Meilės kalba“ 

R. Zorgevičienė 
 J. Rapalienė 

2015-02 30 eurų 
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Respublikinio skaitymo skatinimo 
projekto „Su knyga – per išminties 
marias 2“ vykdymas: 

Tarptautinė vaikų knygos diena 1–4 
klasėms; 

 
 
 
 
 
Perskaitytų knygų pristatymai 5-10 

klasėms 

I. Žukauskaitė 
D. Žilinskienė 
 
V. Budrys 
Z. Šverienė  
L. Žilinskienė 
R. Jonauskas 
R. Zorgevičienė 
J. Žiobienė 
 
L. Vaitkuvienė 
I. Jasienė 
A. Žeimytė 
J. Rapalienė 

 
 
 
2015-04 
 
 
 
 
 
 
 
2015-05 

20 eurų 

 

Išvyka į 16-tą tarptautinę Vilniaus 
knygų mugę  

I. Žukauskaitė 
A. Žeimytė 
 

2015 02 21 100 eurų 
 

Metų knygos rinkimai 2014 I. Žukauskaitė 
4-tų klasių 
mokytojai 
Lietuvių kalbos 
mokytojai 

Iki 2015-02  

 

Virtualus tėvų švietimas tema 
„Skaitymas – kelias į gerus mokymosi 
rezultatus“ 

I. Linauskaitė 
 
 

Iki 2015 05  
  

 
2.2. Stiprinti 
bendruomenės vertybines 
nuostatas būti 

Mokinių (5-3G klasių), jų tėvelių ir 
mokytojų vakaronė „Joninių tradicijos 
lietuvių liaudies kultūroje“: 
 

Val. Budrienė 
S. Kutkevičienė 
klasių vadovai 

2015-05 30 eurų 

Gilėja mokinių ir 
mokytojų žinios 
apie savo kraštą. 
Stiprėja  
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atsakingiems už savo 
elgesį ir aplinką 
 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 
parengimas ir vykdymas „Žydų 
gyvenimas Salantuose“ 

R. Jonauskas 
V. Budrys 
J. Žiobienė 

2015-06 50 eurų 

bendruomenės 
vertybinės 
nuostatas būti 
atsakingiems už 
savo elgesį ir 
aplinką 

 
 

 

„Draugų klubo“ veikla: grupiniai 
užsiėmimai su 6 klasių mokiniais 
sprendžiant atsakomybės problemas, 
ugdantis socialinius įgūdžius 

M. Benetienė 
D. Paulikienė 

Nuo 2015 
metų   

1 kartą per 
mėnesį 

 

Detalizuota 
soc. 
pedagogo 
darbo plane 

Mokinių debatai „Jaunimas ir vertybės“ 
 

V. Gedvilienė 
IMK 

2015-11  
 

Programos „Tiltai“  vykdymas: 
grupiniai užsiėmimai su 7-8 klasių 
mokiniais sprendžiant atsakomybės 
problemas, ugdantis socialinius 
įgūdžius 

M. Benetienė 
 

2015   
01-06 mėn. 

 

Detalizuota 
psichologo 
darbo plane 

Tėvų švietimas per virtualią erdvę apie 
atsakomybę ir vertybines nuostatas 

M. Benetienė 
D. Paulikienė 

2015-04 
 

 
 

Tyrimas „Mokinių vertybinės nuostatos, 
jų svarba“ 

M. Benetienė 
D. Paulikienė 

2015-04   
 

Pamokų stebėjimas: mokymąsi 
skatinančių santykių kūrimas, 
palaikymas ir skatinimas 

Administracija 
2015  

02-03 mėn. 
2015-10 

 

 

Programos „Paauglystės kryžkelės“ 
vykdymas 

5-7 klasių vadovai 
Nuo 2015 
metų 01 

mėn. 
 

Detalizuota 
5-7 kl. 
vadovų 
darbo 
planuose 
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Programos „Jaunimo būstinė“ 
vykdymas 

V. Gedvilienė 
IMK 

Per metus 400 eurų 
 

Vaikų socializacijos programos „Gėrio 
link“ vykdymas 

V. Gedvilienė 
darbo grupė 

Per metus 400 eurų 
 

Jaunųjų policijos rėmėjų veikla 
gimnazijoje 

D. Paulikienė 
Nuo 2015 
metų 01 

mėn. 
 

Detalizuota 
soc. 
pedagogo 
darbo plane 

Klasių kolektyvų gerumo akcijos 
visuomenei 

V. Butkus 
klasių vadovai 

Per metus  

Detalizuota 
kl. vadovų 
darbo 
planuose 

Renginys, skirtas tarptautinei šeimos 
dienai paminėti, „Šeima – mūsų 
stiprybė“ 

D. Paulikienė 
A. Skara 

2015-05  
 

Gegužė – mėnuo be smurto prieš vaikus D. Paulikienė 2015-05  

Detalizuota 
soc. 
pedagogo 
darbo plane 

Tolerancijos savaitė D. Paulikienė 2015-11  

Detalizuota 
soc. 
pedagogo 
darbo plane 

Savaitė be patyčių 
 

D. Paulikienė 2015-03  

Detalizuota 
soc. 
pedagogo 
darbo plane 

Amatų diena Vl. Budrienė 
R. Jonušas 
D. Kazlauskaitė 

2015-03  
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Respublikinė konferencija „Žemaitę 
prisiminus“, skirta rašytojos J. Žemaitės 
170-osioms gimimo metinėms paminėti 

L. Vaitkuvienė 
A. Stonkuvienė 
A. Žeimytė 
I. Jasienė 
J. Rapalienė 
 
Partneriai: 
LEU Lietuvių 
kalbos ir 
komunikacijos 
katedra 
Žemaitės 
muziejus 

2015-04-30 250 eurų 

 

Kvalifikacijos tobulinimo programos 
„Ugdymo(si) aplinkos įtaka asmenybės 
brandai ir rezultatams“ vykdymas 

V. Butkus 
L. Vaitkuvienė 
R. Jonauskas 

2015-06 300 eurų 
 

Tėvų diena: pirmokų adaptacija 
Pirmos kl. 
vadovas 

2015-10  
 

Tėvų diena: penktokų adaptacija 
Penktų kl. 
vadovai, 
M. Benetienė 

2015-11  
 

Tiksliniai klasių mokinių tėvų 
susirinkimai 

Klasių vadovai 
Per metus 
pagal 
poreikį 

 
 

Tėvų diena visų klasių mokiniams: 
2014-2015 m. m. pasiekimai; 
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės ir jų 
laikymasis 

Administracija 
Klasių vadovai 
Dalykų mokytojai 

2015-10  

 

Netradicinė matematikos pamoka-
ekskursija 2G klasių mokiniams 
„Krašto istorija uždaviniuose“ 

I. A. Butkuvienė  
V. Gedvilienė  
 

2015-05   
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Renginių ciklas, skirtas Alfonso 
Ivanausko 100-osioms gimimo 
metinėms paminėti 

V.Gedvilienė  
I. A. Butkuvienė 

2015-03   

Detalizuota 
tiksliųjų m. 
metodinės 
grupės plane 

Gimnazijos metų mokinio rinkimai 
V. Gedvilienė 
IMK 

Iki 2015-05 100 eurų 
 

Gimnazijos metų mokytojo rinkimai 
L. Vaitkuvienė 
metodinė taryba 

Iki 2015-10 100 eurų 
  

Gimnazijos geriausių sportininkų  
10-uko rinkimai 

A. Kundrotienė 
A. Skara 

Iki 2015-12 100 eurų 
  

Radijo laidų ciklas „Esu lietuvis“ 
A. Stonkuvienė 
žurnalistų būrelis 

Per metus 
(kartą per 
savaitę) 

 
  

Kvalifikacijos tobulinimo renginys 
mokytojams  „Kaip formuoti 
pageidaujamą mokinių elgesį?“  

V. Gedvilienė 2015-10 250 eurų 
  

___________________ 
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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 Darbo grupė 2015-09-01 Pažintinė diena 
2.  Renginys, skirtas profesinei mokytojų dienai paminėti 4G klasių mokytojai 2015-10 Popietė 
3.  Gimnazistų krikštynos 2G klasių vadovai 2015-10 Popietė 

4.  

Kalėdiniai – naujametiniai renginiai: 
1-4 klasėms- 

 

5-8 klasėms- 
 

1G-4G klasėms- 

  
4 klasių vadovai  
 

8 klasių vadovai 
 

3G klasių vadovai 

2015-12 
 
2015-12 
 
2015-12 

Klasių kolektyvų 
pasirodymai 

5.  Šimtadienis 
D. Sabutytė, V. Pociuvienė 
A. Kundrotienė, I. A. Butkuvienė 

2015-02 
 

Popietė 

6.  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas 
R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė,  
J. Žiobienė, V. Budrys 

2015-02 Renginių ciklas 

7.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 
R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė,  
L. Žilinskienė 

2015-03-10 Renginių ciklas 

8.  Sausio 13-osios dienos paminėjimas 
R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė,  
R. Zorgevičienė 

2015-01 Renginių ciklas 

9.  Užgavėnės L. Žilinskienė 2015-02-17 Šventė 
10.  Pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė D. Žilinskienė, R. Jonauskas 2015-05 Šventė 

11.  Mokyklos baigimo šventė 
L. Vaitkuvienė, D. Sabutytė, V. Pociuvienė 
A. Kundrotienė, I. A. Butkuvienė, V. Budrys 

2015-05 Šventė 

12.  Baigiamasis meno kolektyvų koncertas V. Gedvilienė, meno kolektyvų vadovai 2015-06 Koncertas 
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13.  Gabių mokinių šventė 
L. Vaitkuvienė, M. Kvederaitė, A. Juškienė, 
I. Jasienė, N. Kvedarienė 

2015-06 Šventė 

14.  Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė 
N. Kvedarienė, K. Sungailaitė-Mockuvienė, 
D. Paulikienė, A. Stonkuvienė 

2015-06 Šventė 

PARODOS, STENDAI 
1 2 3 4 5 

1. Fotonuotraukų paroda III- ame aukšte „Bioįvairovė“ R. Bumblienė, R. Jonušas 2015-02 Paroda 
2. Fotonuotraukų paroda II- ame aukšte „Salantai šiandien“ V. Gedvilienė, IMK 2015-02 Paroda 

3. 
Kūrybinių darbų paroda gimnazijos bibliotekoje „Velykų 
džiaugsmas“ 

Vl. Budrienė, I. Žukauskaitė 2015-04 Paroda 

4. Stendas „Aš – atsakingas pilietis“ M. Benetienė, D. Paulikienė 2015-09 Stendas 
5. Paroda – siurprizas mokytojo dienos proga Vl. Budrienė 2015-10 Paroda 

6. 
Kalėdinių eglučių paroda II- ame aukšte „Kalėdinis 
kūrybos žydėjimas“ 

Dailės ir technologijų mokytojai 2015-12 Paroda 

7. 
Kalėdinių atvirukų paroda bibliotekoje „Kai baltas 
angelas ateina...“ 

Vl. Budrienė, I. Žukauskaitė 2015-12 Paroda 

8. 
Ekspozicija gimnazijos vestibiulyje „Betliejaus 
prakartėlė“ 

N. Kvedarienė, darbo grupė 2015-12 Ekspozicija 

9. 
Stendas prie gimnazijos bibliotekos  
„Rašytojai Julijai Žemaitei – 170“ 

I. Žukauskaitė, K. Janušauskienė, 
I. Linauskaitė 

2015-04 Stendas 

OLIMPIADOS 
1 2 3 4 5 

1.  Geografijos olimpiada  K. Janušauskienė 
Per metus 
(konkreti data 
fiksuojama 
gimnazijos 
mėnesiniuose 
planuose 
atsižvelgiant į 
rajono etapų 
datas) 

Olimpiada 
2.  Istorijos olimpiada 5-8 klasių mokiniams J. Galdikaitė, K. Sungailaitė-Mockuvienė Olimpiada 
3.  Istorijos olimpiada 1G-4G klasių mokiniams R. Liekytė Olimpiada 
4.  Chemijos olimpiada K. Vaicekauskienė  Olimpiada 
5.  Biologijos olimpiada R. Bumblienė Olimpiada 
6.  Technologijų olimpiada Vl. Budrienė, R. Jonušas Olimpiada 
7.  Dailės R. Jonušas Olimpiada 

8.  3-4 klasių matematikos olimpiada 
3-4 klasių mokytojai J. Žiobienė,  
R. Zorgevičienė, D. Žilinskienė, R. Jonauskas 

Olimpiada 

9.  5-8, 1G-4G klasių matematikos olimpiada Matematikos mokytojai Olimpiada 
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10. 3G klasių anglų kalbos olimpiada M. Kvederaitė Olimpiada 
11. 5-6, 7-8 klasių anglų kalbos olimpiada Anglų kalbos mokytojai Olimpiada 
12. Rusų kalbos olimpiada 1G-3G klasių mokiniams Rusų kalbos mokytojai Olimpiada 
13. Fizikos olimpiada J. Budrys Olimpiada 

14. 
Dailyraščio konkursas „Rusiškai rašome gražiai ir 
taisyklingai“ 6-1G kl. mokiniams 

Rusų kalbos mokytojai Konkursas 

15. 
Rusų kalbos olimpiadėlė „Pagrandukas“ 6-8 klasių 
mokiniams 

Rusų kalbos mokytojai Olimpiada 

16. 
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 1G-4G kl. 
mokiniams 

A. Stonkuvienė, A. Žeimytė 2015-12 Olimpiada 

17. Antikos kultūros olimpiada 1G-4G kl. mokiniams A. Žeimytė 2015-02 Olimpiada 
18. 7-9 klasių respublikinė aplinkosaugos olimpiada R. Bumblienė 2015-11 Olimpiada 

KONKURSAI 
1 2 3 4 5 

1.  Meninio skaitymo konkursas. J. Rapalienė 2015-01-23 
Popietė – 
konkursas 

2.  Raiškaus žodžio popietė pradinių klasių mokiniams Z. Šverienė, V. Budrys 2015-02 Popietė 

3.  Oratorių konkursas anglų kalba 2G-4G klasių mokiniams M. Kvederaitė 
Pagal 
respublikinio 
turo grafiką 

Popietė – 
konkursas 

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

V. Šetkienė 
Pagal 
respublikinio 
turo grafiką 

Konkursas 

5.  
A.Ivanausko komandinis matematikos uždavinių 
sprendimo konkursas 3-4, 5-6, 7-8 klasėms 

I. A. Butkuvienė, V. Gedvilienė,  
D. Žilinskienė, R. Jonauskas 

2015-10 Konkursas 

6.  Kalbų Kengūros konkursas (lietuvių, rusų, anglų kalbų) A. Bartašiūtė, V. Budrys 
Pagal 
respublikinio 
turo grafiką 

Konkursas 

7.  Istorijos Kengūros konkursas 1G–4G kl. 
 
K. Sungailaitė-Mockuvienė 
 

Pagal 
respublikinio 
turo grafiką 

Konkursas 

8.  Anglų kalbos konkursas 1G – 2G kl.  M. Kvederaitė Pagal Konkursas 
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respublikinio 
turo grafiką 

9.  Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ J. Šilgalis 2015-10 Konkursas 
10.  Matematikos Kengūros konkursas I. A. Butkuvienė, L. Žilinskienė 2015-03 Konkursas 
11.  Epistolinio rašinio konkursas I. Jasienė, L. Vaitkuvienė 2015-10 Konkursas 
12.  Konstitucijos egzaminas R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė 2015-10 Konkursas 
13.  ES egzaminas R. Liekytė, K. Sungailaitė-Mockuvienė 2015-05 Konkursas 

14.  
Respublikinis Česlovo Kudabos vardo geografijos 
konkursas 

K. Janušauskienė 
2015-03 
 

Konkursas 

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

K. Janušauskienė 2015-03 Konkursas 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 
1 2 3 4 5 

1.  Sveikatingumo diena pradinukams J. Žiobienė, R. Zorgevičienė 2015-10 Pažintinė diena 
2.  Tarpklasinės kvadrato varžybos, 3-4 kl. D. Žilinskienė 2015-05 Varžybos 

3.  

Tarpklasinės krepšinio varžybos, 1G-4G kl. A. Kundrotienė 2015-01-14, 
21, 28 
02-04, 11 
2015-11-11, 
 18, 25 
12-02, 09, 16 

Varžybos 

4.  

Tarpklasinės krepšinio varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-01-07, 
14, 21, 28 
02-04, 11, 18, 
25 
03-04, 18, 

Varžybos 

5.  Virvės traukimo varžybos, 1G – 4G kl. A. Kundrotienė  2015-02-25 Varžybos 

6.  
Šimtadienio tinklinio turnyras, 3G kl. ir 4G kl. A. Kundrotienė  2015-03-18, 

25 
Varžybos 

7.  Virvės traukimo varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-03-25 Varžybos 
8.  Rankų lenkimo varžybos, 1G-4G kl. A. Kundrotienė  2015-04-15 Varžybos 
9.  Svarsčių kilnojimo varžybos,1G-4G kl. A. Kundrotienė  2015-04-15 Varžybos 
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10.  Tarpklasinės futbolo 6x6 varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-04-
08,15,22 
05-06, 20, 27 

Varžybos 

11.  Lengvosios atletikos atskirų rungčių gerinimo varžybos, 
1G – 4G kl.  

A. Kundrotienė  2015-05-13, 
20 

Varžybos 

12.  Lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-05-13 Varžybos 
13.  Kūno kultūros ženklo „Vis tobulėti“, „Kasdien judėti“, 

„Augti ir stiprėti“ normatyvų laikymas, 1G-4G kl.  
A. Kundrotienė 2015-05-06, 

13, 20  
2015-10-
07,14, 21 

Varžybos 

14.  Gatvės krepšinio 3x3 varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-09-16 Varžybos 
15.  Individualios kroso varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-09-23 Varžybos 
16.  Individualios kroso varžybos gimnazijos stadione, 1G-4G 

kl. 
A. Kundrotienė 2015-09-23 Varžybos 

17.  Gatvės krepšinio 3x3 varžybos, 1G-4G kl. A. Kundrotienė 2015-09-09 Varžybos 
18.  Individualios kroso varžybos gimnazijos stadione, 1G-4G 

kl. 
A. Kundrotienė 2015-09-23 Varžybos 

19.  Asmeninės ir komandinės baudų metimo varžybos, 5-8 
klasės 

A. Skara 2015-10-07 Varžybos 

20.  Asmeninės ir komandinės baudų metimo varžybos, 1G-
4G kl. 

A. Kundrotienė 2015-10-07 Varžybos 

21.  Kūno kultūros ženklo normatyvų laikymas, 5-8 klasės A. Skara 2015-10-07,14 
2015-03-25 
04-08 

Varžybos 

22.  Tarpklasinės salės futbolo 5x5 varžybos, 5-8 klasės A. Skara 2015-10-21 
11-
04,11,18,25 

Varžybos 

23.  
Varžybos „Vikrusis futbolistas“ A. Skara 2015-12-

02,09,16 
Varžybos 

24.  Šachmatų turnyras 2015-02 R.Ruginienė Varžybos 
25.  Tarpklasinės šaškių, šachmatų varžybos 2015-03 R.Ruginienė Varžybos 
26.  Šaškių turnyrai: 2015 R.Ruginienė Varžybos 
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pradinių klasių mokiniams; 
5–4G klasių mokiniams 

09- 10  
 

KITI RENGINIAI 
1 2 3 4 5 

1.  Rudenėlio šventė 1-4 klasių mokiniams Antrų klasių mokytojai 2015-10 Pažintinė diena 

2.  Europos kalbų diena Lietuvių kalbos metodinė grupė 2015-09-26 Renginių ciklas 

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

2015-03 Renginių ciklas 

4.  Nerūkymo dienos paminėjimas K. Vaicekauskienė, D. Paulikienė 2015-05 Renginių ciklas 
5.  Renginys, skirtas tarptautinei (Pi) dienai paminėti  2015-04 L-kas 
6.  Tarptautinės vaikų knygos dienos paminėjimas I. Žukauskaitė 2015-04-02 Popietė 
7.  Pasaulinės AIDS dienos paminėjimas R. Bumblienė, D. Sabutytė 2015-12-01 Renginių ciklas 

8.  
Pasaulinė taikos akcija gimnazijos ir Salantų miesto 
bendruomenėms „Betliejaus ugnis 2014 “ 

A. Kundrotienė 2015-12 Akcija 

9.  
Kalėdinė akcija gimnazijos bendruomenei „Kalėdinis 
paštas“ 

D. Sabutytė ir Europos klubas 2015-12 Akcija 

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

2015-12 Popietė 

11.  Lietuvių dramos studijos spektaklio premjera N. Kvedarienė 2015-04 Spektaklis 
12.  Pradinukų akcija „Mažieji DAROM“ R. Jonauskas, V. Budrys 2015-04 Pažintinė diena 

13.  
Gerumo akcija M. Ivanausko mini zoologijos sodui 
paremti 

K. Janušauskienė 2015-12 Akcija 

14.  
Programos, paruoštos tarptautiniam festivaliui Estijoje, 
pristatymas gimnazijos bendruomenei 

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

2015-05 Koncertas 

15.  Tarptautinės biologinės įvairovės dienos paminėjimas R, Bumblienė, K. Janušauskienė 2015-05-22 Popietė 

16.  Knygnešių dienos paminėjimas K. Sungailaitė-Mockuvienė, R. Liekytė 2015-03-16 Popietė 

17.  Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas K. Sungailaitė-Mockuvienė 2015-09-23 Popietė 

Projektai 
1 2 3 4 5 

1.  Projektas „Drąsinkime ateitį“ (atgaivinimas) V. Butkus Per metus „Užgesusio“ 
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respublikinio 
projekto 
pratęsimas. 

2.  Tarptautinė gamtosauginių mokyklų programa R. Bumblienė, darbo grupė Per metus Renginių ciklas 

3.  
Respublikinis sveikos gyvensenos kultūros projektas 
„Sveikatiada“ 

L. Vaitkuvienė, R. Bumblienė, Vl. Budrienė, 
A. Kundrotienė, Z. Šverienė 

Per metus 
Renginių ciklas 

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

I. Žukauskaitė, D. Žilinskienė Per metus 
Teikti paraišką 
finansavimui 
gauti ir vykdyti 

5.  Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“ K. Vaicekauskienė Per metus  

6.  Vaikų ir paauglių socializacijos programa „Gėrio link“ V. Gedvilienė Per metus 
Teikti paraišką 
finansavimui ir 
vykdyti 

7.  Atvirų jaunimo erdvių programa „Jaunimo būstinė“ V. Gedvilienė Per metus 
Teikti paraišką 
finansavimui ir 
vykdyti 

8.  Respublikinis projektas „Mokslinė laboratorija“ K. Vaicekauskienė, R. Bumblienė 2015-01  
9.  Metų knygos rinkimai  I. Žukauskaitė Per metus  

____________________ 
 
 



IX. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Finansavimo šaltiniai 

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 

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

mokinio krepšelio, aplinkos ir 
nebiudžetinės lėšos 

9. Renginiai mokyklos bendruomenei 
rėmėjų lėšos, 2 proc. gyventojų 

pajamų mokesčio lėšos 

10. Sportinės varžybos  
gimnazijos nebiudžetinės lėšos, 

rėmėjų lėšos 

11. Projektų vykdymas 
paramos ir savivaldybės lėšos, 
gimnazijos nebiudžetinės lėšos 

12. Nemokamas mokinių maitinimas 
savivaldybės rajono socialinės 

paramos skyrius 

13. Švenčių organizavimas gimnazijos nebiudžetinės lėšos 

14. 
Kanceliarinės prekės pedagoginiams ir 
administracijos darbuotojams 

2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio lėšos 

15. 
Tarptautinio draugystės festivalio tarp 4 valstybių 
mokyklų organizavimas 

savivaldybės skirtos tikslinės lėšos 

16. Gimnazijos remontas LR Vyriausybės lėšos 

17. 
Ugdymo aplinka (aptarnaujančio personalo darbo 
užmokestis, elektra, vanduo, transportas ir kt.) 

Kretingos savivaldybės lėšos 

 
_________________ 
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X. 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, būrelių programų, 
ilgalaikių planų peržiūra: 
susitarimų vykdymas; 
individualizuotos programos ir 
ugdymo turinio pritaikymas 
specialiųjų poreikių mokiniams  

iki  
2015-09-15 
 
 
Iki  
2015-10-01 

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, el. 
dienyno pildymas 

2015-10  Vilma Gedvilienė Direkcinis posėdis 

3. Pirmokų adaptacija 2015-9/10  Lina Vaitkuvienė 
Vaiko gerovės 
komisija 

4. Penktokų adaptacija 2015-09/12 Lina Vaitkuvienė 
Vaiko gerovės 
komisija 

6. 

Pedagogų, keliančių 
kvalifikacijos kategoriją, 
praktinės veiklos stebėjimas ir 
vertinimas 

Per metus 
pagal 
atestacijos 
programą 

Vaidutis Butkus 
Vilma Gedvilienė  
 

Atestacijos 
komisijos 
posėdžiai 

7. Elektroninio dienyno pildymas 

2015-09 
2015-01 
2015-06 
 

Vaidutis Butkus 
Vilma Gedvilienė 
Lina Vaitkuvienė 

Direkcinis posėdis, 
Darbinis 
pasitarimas 

9. 

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

1. 2, 3, 5, 7 ir 1G, 3G kl. 
mokinių lietuvių kalbos 
žinios ir gebėjimai, 
(pasiekimų patikrinimai iš 
metų kurso) 
2. Standartizuoti testai 4, 6, 

8 kl. mokiniams 
 

3. bandomasis pasiekimų 
patikrinimas 2G kl. 

 
4. bandomieji egzaminai 4G 

kl.  

 
 
 
2015  
03,04,05 
mėn. 
 
 
 
 

 
 
 
Lina Vaitkuvienė 
pradinių klasių, 
lietuvių k. mokytojai 
 

Pradinių klasių ir 
lietuvių kalbos 

metodinių grupių 
posėdžiai 

dalyvaujant 
administracijos 

atstovui, direkcinis 
posėdis 
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10. 

Matematikos ugdymas 2-8 1G-
4G  klasėse: 
 

1. kontroliniai darbai iš 
metų kurso 2,3,5,7 ir 
1G,3G klasių 
mokiniams; 

2. standartizuoti testai 4,6,8 
kl. mokiniams 

3. bandomasis pasiekimų 
patikrinimas 2G kl. 

4. bandomasi egzaminas 4G 
klasėse. 

 
 
 
2015  
03,04,05 
mėn. 
 
 

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

Pradinių klasių ir 
matematikos 
mokytojų 
metodinių grupių 
posėdžiai 
dalyvaujant 
administracijos 
atstovui, direkcinis 
posėdis 

11. 

Dalykų, iš kurių mokiniai 
pasirinko laikyti brandos 
egzaminus, bandomieji 
egzaminai 4G klasėse 

2015 
03-04 mėn. Dalyko mokytojas, 

dalyką kuruojantis 
vadovas 

Direkcinis posėdis, 
metodinių grupių 
posėdžiai 

12. 
Standartizuoti testai: 

1. istorijos 6,8 kl. 
2. gamtos mokslų 4 kl. 

2014-05 

Lina Vaitkuvienė 
Vilma Gedvilienė 
pradinių klasių 
mokytojai 
istorijos mokytojai 

Pradinių klasių 
metodinės grupės 
posėdis 
Direkcinis posėdis 

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

2015-05 

Lina Vaitkuvienė, 
Vilma Gedvilienė, 
užsienio kalbų 
mokytojai 

Užsienio kalbų 
metodinės grupės 
posėdis 

14. 

Tėvų švietimas klasės 
susitikimuose 
 
Tėvų švietimas per virtualią 
erdvę 

2015-02 
2015-10 
 
 
 
2015-05 
2015-12 

Vaidutis Butkus 
Klasių vadovai 
 
 
Lina Vaitkuvienė 
Vilma Gedvilienė 

Klasių vadovų 
pasitarimas 
 
 
Direkcinis posėdis 

15. 

Pamokų ir kitos veiklos 
stebėjimas (pagal gimnazijos 
veiklos programą, metodinės 
veiklos prioritetus) 

2015  
02-03 mėn. 

2015-04 
2015  

10-11 mėn. 
 

Kuruojantys vadovai Individualiai su 
mokytojais, 
Direkcinis posėdis 

15. 
Integruojamųjų programų 
vykdymas 

2015  
02-03 mėn. 

2015-04 
2015  

10-11 mėn. 

Kuruojantys vadovai Individualiai su 
mokytojais 
Direkcinis posėdis 

17. 
Mokinių mokymosi stilių 
pažinimas 

2015-03 Kuruojantys vadovai Individualiai su 
mokytojais 

18. Ugdymo karjerai veikla 2015-05 Vilma Gedvilienė Direkcinis posėdis 

19. Projektų vykdymas 
2015-06 
2015-12  

Administracija, 
projektų vadovai 

Direkcinis posėdis 

20. 
Pasirengimas renginiams ir jų 
organizavimo kokybė 

2015  
09- 12 mėn., 

Už renginį atsakingas 
mokytojas,  

Darbo grupių 
susitikimai 
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01-06 mėn. L.Vaitkuvienė Direkciniai 
posėdžiai 

21. Metodinės veiklos vykdymas 
2015-06 
2015-12  

L. Vaitkuvienė 
 

Metodinės tarybos 
posėdis 

22. 
Darbas su mokiniais, turinčiais 
elgesio problemų 

2015-10 V. Gedvilienė 
Vaiko gerovės 
komisija 
Direkcinis posėdis 

23. 

Logopedo, spec. pedagogo, 
mokytojo padėjėjo veiklų 
organizavimas (tvarkaraščiai, 
grupių sudarymas ir kt.) 

2015-09 L. Vaitkuvienė 
Vaiko gerovės 

komisija 
 

24. 
Mokymosi krūvių atitikimas 
higienos normoms 

2015-11 V. Gedvilienė Direkcinis posėdis 

25. 
Netradicinių pamokų planavimas 
ir įgyvendinimas 

2015-09 Kuruojantys vadovai Direkcinis posėdis 

26. Lankomumo apskaita 2015-03 
V. Gedvilienė 
Klasių vadovai 

Direkcinis posėdis 

27. Mokinių darbų tikrinimas 2015-01, 02 Kuruojantys vadovai Direkcinis posėdis 

28. 
Gimnaziją baigusių mokinių 
mokymosi pasiekimai  

2015-01 
2015-08 

R. Bumblienė 
A. Stonkuvienė 

Mokytojų tarybos 
posėdis 

29. 
Darbo tvarkos taisyklių 
laikymasis 

2015-03 
Administracija 
D. Paulikienė 

Direkcinis posėdis 

 

XI. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS  

GILUMINIS ĮSIVERTINIMAS 
 
Problema: Bendruomenės narių elgesio kultūra 
 

Kokybės rodikliai Atsakingas asmuo Data Kur pristatyta 
1.3.1. Darbo tvarka ir 
taisyklės 

Danguolė Paulikienė 

2015-12 Mokytojų tarybos posėdis 
1.3.2. Pageidaujamo 
elgesio skatinimas 

Kleopa 
Janušauskienė 

5.3.1.Valdymo 
demokratiškumas 

Daiva Žilinskienė 

 
PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS 
 
Eil.
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo 

1. Plačiojo įsivertinimo apklausa 2015-11 
Lina Vaitkuvienė 
Įsivertinimo grupė 

2. 
Mokytojų tarybos posėdis: 

Plačiojo įsivertinimo rezultatų analizė 
2015-12 

Lina Vaitkuvienė 
Įsivertinimo grupė 
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VIDINIO ĮSIVERTINIMO ATASKAITOS 
 
Eil.
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo 

1. 
Veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos rengimas bendruomenei, 
visuomenei, steigėjui 

2015-12 
Lina Vaitkuvienė 
Vaidutis Butkus 

XII. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS  

 
Eil. 
Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1 2 3 4 

1. Dokumentų tvarkymas 

1.1. 
„Vaiko sveikatos pažymėjimas forma“ 
 Nr. 027-1/a 

Iki 2015-09-15 
A. Bagdonienė 

1.2. 
Pirmosios medicinos pagalbos ir 
ambulatorijos priėmimo žurnalas 

Kiekvieną dieną 
A. Bagdonienė 

1.3. 
Moksleivių profilaktinių medicininių apžiūrų 
ataskaitų aplankas 

Po profilaktinio 
patikrinimo 

A. Bagdonienė 

1.4. 
Medicininių apžiūrų dėl pamokų nelankymo 
žurnalas 

Kiekvieną mėnesį 
A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 

1.5. 
Sveikatos ugdymo ir mokymo apskaitos 
žurnalas 

Nuolat 
A. Bagdonienė, 
mokytojai 

1.6. 
Valgiaraščių ir mokinių maitinimo atitikties 
žurnalas 

Kartą per savaitę A. Bagdonienė 

1.7. Nelaimingų atsitikimų registravimo žurnalas Nuolat A. Bagdonienė 
2. Bendroji gimnazijos higienos priežiūra 
2.1. Pamokų tvarkaraščių priežiūra 2015-01 

2015-09 

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 2 mėn. A. Bagdonienė 

2.5. Medicinos kabineto, dirbtuvių ir sporto salių 
pirmosios pagalbos vaistinėlių priežiūra 

Nuolat A. Bagdonienė, 
technologijų ir 
kūno kultūros 
mokytojai 

2.6. Mokinių sveikatos duomenys elektroniniame 
dienyne. 

Iki 2015-09-15 A. Bagdonienė 

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas 

3.1. 
Pagalba mokiniams ir mokytojams ugdant 
sveikos gyvensenos ir asmens higienos 
įgūdžius 

Nuolat 
A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 

3.2. 
Stebėti mokinių maitinimą pagal patvirtintą 
valgiaraštį. 

Nuolat A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 
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3.3. 
Pildyti „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo 
atitikties“ žurnalą 

Kartą per savaitę A. Bagdonienė 

3.4. 
Programa „Pienas vaikams“ ir „Vaisių 
vartojimas“ 

Nuolat A. Bagdonienė, 
valgyklos vedėja, 
1-4 klasių vadovai 

4. Kasmetinis mokinių sveikatos tikrinimas 

4.1. Profilaktinis moksleivių dantų tikrinimas 
Per metus pagal 
sudarytą grafiką 

A. Bagdonienė, 
stomatologas 

4.2. 

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

Kartą per metus 

A. Bagdonienė, 
šeimos gydytojas 

4.3. Moksleivių regėjimo aštrumo nustatymas Kartą per metus A. Bagdonienė 

4.4. Tuberkulino testo atlikimas 2015-09 
A. Bagdonienė, 
Salantų PSPC 

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 

4.7. 
Mokinių patikrinimas dėl pedikuliozės, niežų 
ir grybelinių ligų. 

Po kiekvienų 
atostogų 

A. Bagdonienė 

5. Mokinių imunoprofilaktika 

5.1. Difterija, stabligė (DS). 
15-16 metų 

mokiniai 
pagal skiepų planą 

A. Bagdonienė, 
Salantų PSPC 

6. Bendradarbiavimas 

6.1. 
Tėvų dalyvavimas mokinių sveikatos 
patikrinime. 

Reikalui esant 
A. Bagdonienė 

6.2. 
Bendradarbiavimas su pagalbos mokiniui 
specialistais. 

Iškilus problemai 
A. Bagdonienė, 
pagalbos mokiniui 
specialistais. 

6.3. 
Dalyvavimas gimnazijos masinėse sporto 
varžybose. 

Pagal sporto 
varžybų grafiką 

A. Bagdonienė, 
kūno kultūros 
mokytojai 

6.4. 
Informacijos apie specialiųjų poreikių 
mokinių sveikatos pakitimus teikimas. 

Kartą per metus A. Bagdonienė 

6.5. Konsultuoti užsakant spaudą. 2015-09 
A. Bagdonienė, 
bibliotekininkės 

6.6. 
Leidinių sveikatos temomis reklama ir 
platinimas. 

Nuolat 
A. Bagdonienė, 
bibliotekininkės 

6.7. 
Bendradarbiavimas su Klaipėdos sveikatos 
biuru. 

Nuolat 
A. Bagdonienė 

7. Renginiai 

7.1. 
Paskaita „Spinduliuojančios šypsenos gražiai 
ateičiai“ 1-4 klasėms 

2015-01 
A. Bagdonienė 

7.2. 
Išvyka į Salantų slaugos ligoninę 7 klasių 
mokiniams 

2015-02 
A. Bagdonienė, 
Vl. Budrienė 

7.3. Paskaita „Kompiuteris ir sveikata“ 2015-03 
A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 
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7.4. 
Civilinės saugos diena. Pirmoji pagalba 3G-
4G klasių mokiniams. 

2015-03 
A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 

7.5. 
Paskaita „Regos sutrikimai) 4-7 klasių 
mokiniams 

2015-05 
A. Bagdonienė 
 

7.6. Pradinių klasių sporto šventė 2015-05 
A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 

7.7. Pamoka „Aukime sveiki“ 1 klasei. 2015-09 A. Bagdonienė 

7.8. 
Paskaita „Aš- tavo imunitetas“ 6 klasių 
mokiniams 

2015-10 
A. Bagdonienė 
 

7.9. 
Paskaita „Lytiškumo ugdymas“ 8-1G klasių 
mokiniams 

Per metus klasių 
vadovų 

pageidavimu 

A. Bagdonienė 
 

7.10. 
Pamoka „Mokausi suteikti pirmąją pagalbą“ 
5-8 ir 1G-2G klasėms 

Per metus 
A. Bagdonienė, 
kūno kultūros 
mokytojai 

7.11. 
Pokalbiai su mokiniais sveikos gyvensenos 
klausimais klasių valandėlėse 

Per metus klasių 
vadovų 

pageidavimu 

A. Bagdonienė, 
klasių vadovai 

7.12. Projektas „Sveikatiada“ (pagal atskirą planą) 
Per metus 

pagal poreikį 
A. Bagdonienė 

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Programą įgyvendins ir vertins Salantų gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. 

______________ 
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