
IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS GIMNAZIJOS 2021–2022

MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2021 m. lapkričio     d. Nr. V1-

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punktu,

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos tarybos 2021-11-15 posėdžio protokolo Nr. V7-9 nutarimą,

t v i r t i n u Ignalinos Česlovo Kubabos gimnazijos 2021–2022 mokslo metų veiklos

planą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės

visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos

administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam

teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorė                Valentina Čeponienė

Parengė

Indriana Gudonė

2021-11-

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos direktoriaus

2021 m. lapkričio      d. įsakymu Nr. V1-

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS

GIMNAZIJA

2021–2022 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

2021 m.



2

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

2021–2022 mokslo metų gimnazijos veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos

gimnazijos strateginiu planu 2020–2022 metams, 2020–2021 mokslo metais atlikto gimnazijos

įsivertinimo išvadomis bei 2020–2021 mokslo metų gimnazijos veiklos plano įgyvendinimo

analize.

Šiame plane įvardinti svarbiausi gimnazijos praėjusių mokslo metų pasiekimai, įvykiai,

problemos, apibrėžti veiklos tikslai ir uždaviniai 2021–2022 mokslo metams, numatytos priemonės

jiems įgyvendinti.

II. STATISTIKA IR PRAĖJUSIŲ MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ

1. Mokiniai

2020–2021 m. m. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje mokslo metų pradžioje

mokėsi 465 mokiniai, 1–4 klasėse 5 atvyko, 4 išvyko, mokslo metus baigė 207 mokiniai. 5–8

klasėse 2 atvyko, 2 išvyko, mokslo metus baigė 233 mokiniai. 2020–2021 m. m. progimnazijoje

buvo 20 klasių komplektų ir 2 priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupės. Ignalinos

gimnazijoje 2020–2021 m. m. pradžioje mokėsi 228 mokiniai. Per mokslo metus atvyko 1 mokinys,

išvyko 5 mokiniai. Mokslo metus baigė 224 mokiniai. 2020–2021 m. m. gimnazijoje buvo 10 klasių

komplektų.

1–4 klasėse iš viso per 2020–2021 m. m. praleista 5465 pamokos, iš jų be pateisinamos

priežasties 105 pamokos. Praleistų pamokų skaičius, lyginant su praėjusiais mokslo metais,

sumažėjo, vienam mokiniui tenka 26 praleistos pamokos. 5–8 klasėse iš viso per 2020–2021 m. m.

praleista 8088 pamokos. Iš jų 922 be pateisinamos priežasties. Praleistų pamokų skaičius, lyginant

su praėjusiais mokslo metais, sumažėjo. 1 mokiniui tenka 25 praleistomis pamokomis mažiau nei

pernai, tačiau padaugėjo nepateisintų pamokų. 1 mokiniui nepateisintų pamokų tenka 0,38

pamokomis daugiau nei pernai. Ignalinos gimnazijoje per 2020–2021 m. m. praleista 12344

pamokos. Vienam mokiniai vidutiniškai tenka 63 pamokos. Nepateisinta 7298 pamokos. Vienam

mokiniui vidutiniškai tenka 32 nepateisintos pamokos. Tiek iš viso praleistų pamokų, tiek

nepateisintų pamokų lyginant su 2019–2020 m. m. sumažėjo.

2020–2021 m. m. progimnazijoje buvo ugdomi 52 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys

mokiniai. Iš jų 21 mokinys turėjo didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, 26 – vidutinius ir 5 –

nedidelius.

2020–2021 m. m. gimnazijoje mokėsi 22 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai:

19 mokinių mokėsi pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas, 3 – pagal individualizuotas

programas. Per mokslo metus iš gimnazijos išvyko 2 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys
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mokiniai. 2020–2021 m. m. pabaigoje gimnazijoje mokėsi 20 specialiųjų ugdymosi poreikių

turinčių mokinių.

2020–2021 m. m. progimnazijoje 3 mokiniai buvo mokomi namuose. Dviems iš jų

mokymas namuose organizuotas visus metus – tai 4 ir 6 klasės mokiniai, turintys specialiųjų

ugdymosi poreikių. Jų ugdymui buvo skirta po 8 savaitines pamokas. Vienam mokiniui namų

mokymas dėl sveikatos sutrikimo buvo skirtas nuo 2020 m. rugsėjo 14 d. iki spalio 9 d., ugdymui

skiriant 12 valandų per savaitę.

MOKINIŲ JUDĖJIMAS IR PASIEKIMAI

1–4 KLASIŲ MOKYMOSI REZULTATAI

Klasė

Mokinių

skaičius mokslo

metų pabaigoje

Iš jų labai gerai

besimokančių

skaičius

Iš jų gerai

besimokančių

skaičius

Iš jų

patenkinamai

besimokančių

skaičius

Iš jų

nepatenkinamai

besimokančių

skaičius

1a 23 7 14 2 -

1b 22 5 13 4 -

1 klasėse 45 12 27 6 0

2a 18 3 6 9 -

2b 17 4 4 9 -

2c 17 3 10 4 -

2 klasėse 52 10 20 22 0

3a 23 4 10 9 -

3b 24 4 8 12 -

3 klasėse 47 8 18 21 0

4a 23 4 7 12 -

4b 20 7 7 6 -

4b 20 9 5 6 -

4 klasėse 63 20 19 24 0

Iš viso 1–4

klasėse 
207 50 84 73 0
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1–4 KLASIŲ LANKOMUMAS

Klasė

Mokinių

skaičius mokslo

metų pabaigoje

Praleistų

pamokų

skaičius

Praleistų

pamokų,

tenkančių

vienam

mokiniui,

skaičius

Be

pateisinamos

priežasties

praleistų

pamokų

skaičius

Be

pateisinamos

priežasties

praleistų

pamokų,

tenkančių

vienam

mokiniui,

skaičius

1a 23 456 20,2 0 0

1b 22 141 6,4 0 0

1 klasėse 45 606 13,5 0 0

2a 18 516 28,7 0 0

2b 17 589 34,7 87 5,1

2c 17 734 40,8 0 0

2 klasėse 52 1839 35,4 87 5,1

3a 23 783 34 0 0

3b 24 918 38,2 0 0

3 klasėse 47 1701 36,1 0 0

4a 23 914 39,7 18 0,8

4b 20 333 16,6 0 0

4c 20 72 3,6 0 0

4 klasėse 63 1319 20,9 18 0,8

Iš viso 1–4

klasėse 
207 5465 26,4 105

1–4 KLASIŲ MOKINIŲ JUDĖJIMAS

Klasė

Mokinių skaičius

mokslo metų

pradžioje

Atvyko Išvyko

Mokinių skaičius

mokslo metų

pabaigoje

1a 22 1 0 23

1b 22 1 1 22

1 klasėse 44 2 1 45

2a 17 1 0 18

2b 16 1 0 17

2c 18 0 1 17

2 klasėse 51 2 1 52

3a 24 1 2 23

3b 24 0 0 24

3 klasėse 48 1 2 47

4a 23 0 0 23
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4b 20 0 0 20

4c 20 0 0 20

4 klasėse 63 0 0 63

Iš viso 1–4

klasėse 
206 5 4 207

5–8 KLASIŲ MOKYMOSI REZULTATAI

Klasė

Mokinių 

skaičius 

mokslo metų 

pabaigoje 

Iš jų labai 

gerai 

besimokančių 

skaičius

Iš jų gerai 

besimokančių

skaičius 

Iš jų 

patenkinamai 

besimokančių

skaičius 

Iš jų 

nepatenkinamai 

besimokančių

skaičius 

5a 22 6 16 0 -

5b 20 7 12 1 -

5c 19 2 9 8 -

5 klasėse 61 15 37 9 -

6a 24 7 13 4 -

6b 24 4 8 12 -

6c 25 6 14 5 -

6 klasėse 73 17 35 21 -

7a 24 3 11 10 -

7b 22 0 7 15 -

7 klasėse 46 3 18 25 -

8a 26 7 14 5 -

8b 27 2 11 14 -

8 klasėse 53 9 25 19 -

Iš viso 5–8

klasėse  
233 44

115
74 -

5–8 KLASIŲ LANKOMUMAS

Klasė

Mokinių 

skaičius 

mokslo metų 

pabaigoje 

Praleistų 

pamokų 

skaičius 

Praleistų 

pamokų, 

tenkančių 

vienam 

mokiniui, 

skaičius 

Be 

pateisinamos 

priežasties 

praleistų 

pamokų 

skaičius 

Be pateisinamos 

priežasties 

praleistų 

pamokų, 

tenkančių 

vienam 

mokiniui,  

skaičius 

5a 22 289 13,4 0 0

5b 20 444 22,2 14 0,7

5c 19 753 39,63 101 5,32

5 klasėse 61 1486 24,36 115 1,89

6a 24 780 32,5 130 5,42

6b 24 1038 43,25 3 0,13

6c 25 522 20,88 35 1,4

6 klasėse 73 2340 32,05 168 2,3

7a 24 1158 48,25 354 14,75

7b 22 741 33,68 48 2,18
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7 klasėse 46 1899 41,28 402 8,74

8a 26 1208 46,46 2 0,08

8b 27 1155 42,77 235 8,7

8 klasėse 53 2363 44,58 237 4,47

Iš viso 5–8

klasėse  
233 8088 34,71 922 3,96

5–8 KLASIŲ MOKINIŲ JUDĖJIMAS

Klasė

Mokinių skaičius 

mokslo metų 

pradžioje 

Atvyko Išvyko

Mokinių skaičius 

mokslo metų 

pabaigoje 

5a 22 - - 22

5b 19 1 - 20

5c 20 1 2 19

5 klasėse 61 2 2 61

6a 24 - - 24

6b 24 - - 24

6c 25 - - 25

6 klasėse 73 - - 73

7a 24 - - 24

7b 22 - - 22

7 klasėse 46 - - 46

8a 26 - - 26

8b 27 - - 27

8 klasėse 53 - - 53

Iš viso 5–8 

klasėse  
233 2 2 233

I–IV KLASIŲ MOKYMOSI REZULTATAI

Klasė Mokinių

skaičius

Mokosi

puikiai

Mokosi

labai

gerai

Mokosi

gerai

Mokosi

patenkina-

mai

Mokosi

nepatenkin

amai

Klasės

vidur-

kis

Klasės

pažangu

mas

Ia 21 1 6 4 9 1 7,74 85,71

Ib 21 - 7 4 9 1 7,99 95,24

Ic 18 1 3 5 8 1 7,74 94,44

IIa 26 - 1 8 16 1 7,27 96,15

IIb 26 - 5 10 11 0 8,29 100

IIIa 22 1 3 5 13 0 7,90 100

IIIb 22 1 2 5 14 0 7,67 100

IIIc 19 - - 5 14 0 7,13 100

IVa 24 1 4 9 6 4 7,81 83,33

IVb 25 - 1 1 17 6 6,64 76

Iš viso 224 5 32 56 117 14 7,62 93  proc.

pažangu

mas po

papildom

ų darbų
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I–IV KLASIŲ LANKOMUMAS

Klasė Mokinių

skaičius

Praleista

pamokų

Praleista

vidutiniškai

vienam

mokiniui

Nepateisinta pamokų Nepateisinta

vidutiniškai

vienam mokiniui

Ia 21 1217 58 629 30,0

Ib 21 1017 48,4 632 30,0

Ic 18 842 46,7 500 27,7

IIa 26 1468 56,4 580 22,3

IIb 26 1288 49,5 224 8,61

IIIa 22 1278 58,0 662 30,0

IIIb 22 1157 52,59 745 33,8

IIIc 19 1310 69,0 501 26,3

IVa 24 2056 85,6 1236 51,5

IVb 25 2691 107,6 1589 63,5

Iš viso 224 12344 63,1 7298 32,3

I–IV KLASIŲ MOKINIŲ JUDĖJIMAS

Klasė

Mokinių skaičius

mokslo metų

pradžioje

Atvyko Išvyko

Mokinių skaičius

mokslo metų

pabaigoje

Ia 21 - - 21

Ib 21 - - 21

Ic 20 - 2 18

I klasėse 62 - 2 60

IIa 27 1 2 26

IIb 27 - 1 26

II klasėse 54 1 3 52

IIIa 22 - - 22

IIIb 22 - - 22

IIIc 19 - - 19

III klasėse 62 - - 62

IVa 24 - - 24

IVb 25 - - 25

IV klasėse 49 - - 49

Iš viso I–IV

klasėse 
228 1 5 224

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ REZULTATAI

Egzaminas
Laikiusiųjų

skaičius

Išlaikiusiųjų

skaičius
16–35 36–85 86–100

Lietuvių kalba

ir literatūra
34 34 12 16 6

Anglų kalba 37 36 12 19 5

Biologija 22 21 4 16 1

Rusų kalba 8 8 4 1 3

Istorija 23 21 11 10 -

Geografija 20 19 11 8 -
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Informacinės

technologijos
3 3 1 1 1

Chemija 1 1 1 - -

Fizika 3 2 1 - 1

Matematika 39 33 21 10 2

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖS SESIJOS REZULTATŲ

PALYGINIMAS

Metai Dalykas

Bendras

abiturientų

skaičius

Laikiusiųjų

skaičius
Įvertinimai balais

sk. proc. 16–100 16–35 36–85
86–100

sk. proc.

2020 Lietuvių

kalba ir

literatūra

59 46 77,96% 41 18 21 2 4,34%

2021 49 34 69,38 34 12 16 6 12,24

2020 Užsienio

kalbos

(anglų)

59 51 86,44% 51 7 28 16 31,37%

2021 49 37 75,51 36 12 19 5 10,20

2020 Užsienio

kalbos

(vokiečių)

59 - - - - - - -

2021 49 - - - - - - -

2020 Užsienio

kalbos (rusų)

59 16 27,11% 16 5 11 - -

2021 49 8 16,32 8 4 1 3 6,12

2020
Matematika

59 57 96,61% 21 17 4 - -

2021 49 39 79,59 33 21 10 2 4,08

2020 Informacinės

technologijos

59 9 15,25% 7 5 2 - -

2021 49 3 6,12 3 1 1 1 2,04

2020
Biologija

59 31 52,54% 31 10 17 4 12,90%

2021 49 22 44,89 21 4 16 1 2,04

2020
Fizika

59 5 8,47% 4 3 1 - -

2021 49 3 6,12 2 1 - 1 2,04

2020
Chemija

59 3 5,08% 4 3 1 - -

2021 49 1 2,04 1 1 - - -

2020
Istorija

59 23 38,98% 23 13 8 1 4,34%

2021 49 23 46,93 21 11 10 - -

2020
Geografija

59 4 6,77% 4 1 2 1 25,00%

2021 49 20 40,81 19 11 8 - -

TRIS IR DAUGIAU VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ (TOLIAU – VBE)

IŠLAIKIUSIŲ ABITURIENTŲ DALIS

Mokyklos pavadinimas Abiturientų skaičius Tris ir daugiau VBE išlaikiusių

abiturientų skaičius

Ignalinos gimnazija 49 36

TRIS IR DAUGIAU VBE  IŠLAIKIUSIŲ ABITURIENTŲ DALIS NUO LAIKIUSIŲJŲ

SKAIČIAUS

Mokyklos pavadinimas Trijuose ir daugiau VBE

dalyvavusių abiturientų

skaičius

Tris ir daugiau VBE išlaikiusių

abiturientų skaičius

Ignalinos gimnazija 42 36
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MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖS SESIJOS REZULTATŲ

PALYGINIMAS

Dalykas Metai
Bendras

mok. sk

Laikiusiųjų Įvertinimas pažymiu

sk. proc. neišlaikė 4–6 7–8 9–10

Lietuvių

kalba ir

literatūra

2020 59 13 22,03% - 12 1 -

2021 49 10 20,40 - 8 2 -

Muzika
2020 59 - - - - - -

2021 49 - - - - - -

Dailė
2020 59 1 1,69% - - - 1

2021 49 3 6,12 - - 1 2

Technologijos
2020 59 - - - - - -

2021 49 - - - - - -

GIMNAZIJOS BAIGIMO REZULTATAI

ĮGIJUSIŲ PAGRINDINĮ IŠSILAVINIMĄ IR TAIS PAČIAIS METAIS TĘSIANČIŲ

MOKSLĄ DALIS

2019–2020 2020–2021

Įgijusių pagrindinį išsilavinimą 

mokinių skaičius
63 50

Iš jų tais pačiais metais tęsiančių 

mokslą skaičius
63 50

ĮGIJUSIŲ VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ IR TAIS PAČIAIS METAIS TĘSIANČIŲ

MOKSLĄ DALIS

2019–2020 2020–2021

Įgijusių vidurinį išsilavinimą

mokinių skaičius
58 41

Iš jų tais pačiais metais tęsiančių 

mokslą skaičius
46 34

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ BAIGUSIŲ IR ĮSTOJUSIŲ Į AUKŠTĄSIAS

MOKYKLAS  DALIS

2019–2020 2020–2021

IV klasių mokinių skaičius
58 41

Į aukštąsias universitetines 18 19

2021 M. IGNALINOS GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ TOLIMESNĖ VEIKLA PO

MOKYKLOS BAIGIMO

Universiteto pavadinimas
Įstojusiųjų

skaičius
Pasirinktos specialybės

Vytauto Didžiojo universitetas 3
Agronomija (1); 

Biologija ir genetika (1); 
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Taikomoji ekologija (1).

Kauno technologijos universitetas -

Lietuvos sporto  universitetas -

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2
Odontologija (1); 

Farmacija (1).

Viešoji įstaiga LCC tarptautinis universitetas -

Klaipėdos universitetas -

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų 

seminarija
-

Vilniaus Gedimino technikos universitetas -

Vilniaus dailės akademija 1 Grafinis dizainas (1).

Lietuvos muzikos ir teatro akademija -

Mykolo Romerio universitetas -

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija -

„ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“, UAB -

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB -

Vilniaus universitetas 13

Anglų ir kita užsienio 

(ispanų) kalba (1); 

Duomenų mokslas (1); 

Ekonomika (1); 

Ekonomika ir vadyba 

(Kauno fakultetas) (1); 

Kūrybos komunikacija 

(1); Kūno kultūra ir 

sporto pedagogika 

(Šiaulių akademija) (1); 

MIF programų sistemos 

(1); Programų sistemos 

(1); Slauga (1); Teisė (1);

Verslo informacijos 

vadyba (1); Farmacija 

(1); Psichologija (1). 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija -

Viešoji įstaiga „Europos Humanitarinis 

Universitetas“
-

Balstogės universiteto filialas „Ekonomikos-

informatikos fakultetas“
-

19

Kolegijos pavadinimas
Įstojusiųjų

skaičius
Pasirinktos specialybės

Alytaus kolegija -

Kauno kolegija -

Kauno technikos kolegija -

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija -

Šv. Ignaco Lojolos kolegija -

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija -

Klaipėdos valstybinė kolegija -

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla -

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija -
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Viešoji įstaiga Lietuvos verslo kolegija -

Marijampolės kolegija -

Panevėžio kolegija -

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija -

Šiaulių valstybinė kolegija -

Utenos kolegija 4

Dantų technologija (1); 

Kosmetologija (2); 

Darbų sauga ir aplinkos 

inžinerija (1).

Vilniaus dizaino kolegija -

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB 1
Logistika ir 

ekspedijavimas (1).

Vilniaus kolegija 8

Dietetika (1); Dietologija

(1); Kūrybiškumas ir 

verslo inovacijos (anglų 

kalba) (1); Menai ir 

kūrybinės technologijos 

(1); Radiologija (1); 

Slauga ir akušerija (1); 

Turizmo vadyba (1); 

Vaikystės pedagogika ir 

ikimokyklinis ugdymas 

(1).

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, UAB -

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija -

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija -

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB -

13

Profesinio mokymo įstaigos pavadinimas
Įstojusiųjų

skaičius

Pasirinktos

specialybės

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių 

mokykla

-

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla -

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo 

centras

-

Švenčionių profesinio rengimo centras
1 Automobilių 

mechanikas (1).

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras -

Vilniaus technologijų mokymo centras -

Lietuvos policijos mokykla -

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras -

Kauno technikos profesinio mokymo centras 1 Baldžius (1).

2
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2021 M. IGNALINOS GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS 

MOKYKLAS (UNIVERSITETUS, KOLEGIJAS) IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS

SUVESTINĖ

Abituri

entų

skaičiu

s

Gavusių

brandos atestatus

skaičius

Įstojusiųjų į

universitetus

skaičius

Įstojusiųjų į

kolegijas

skaičius

Įstojusiųjų į

kitas

mokymo

įstaigas

skaičius

Kita veikla ir skaičius

49 41 83,67% 19 38,77% 13
26,5

3%
2 4,08%

Ruošiasi dirbti ar dirba

Lietuvoje – 15

Ruošiasi dirbti ar dirba

užsienyje – ...

Krašto apsaugos

savanoris – ...

Reabilitacija po

traumos   (planuoja

tapti Krašto apsaugos

savanoriu) – ...

Augina vaiką – ...

30,61%
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52 50 47 1 2 - 1 1 - - 1

MATEMATIKOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (TOLIAU

PUPP) METU BENT PAGRINDINĮ MOKYMOSI PASIEKIMŲ LYGĮ PASIEKUSIŲ

MOKINIŲ DALIS

Mokyklos pavadinimas 10 klasės mokinių, dalyvavusių

matematikos PUPP, skaičius

Iš jų ne žemesnį nei pagrindinį

mokymosi pasiekimų lygį

pasiekusiųjų skaičius

Ignalinos gimnazija 51 21

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PATIKRINIMO (TOLIAU PUPP)  METU BENT PAGRINDINĮ MOKYMOSI PASIEKIMŲ

LYGĮ PASIEKUSIŲ MOKINIŲ DALIS

Mokyklos pavadinimas 10 klasės mokinių, dalyvavusių

lietuvių kalbos ir literatūros

PUPP, skaičius

Iš jų ne žemesnį nei pagrindinį

mokymosi pasiekimų lygį

pasiekusiųjų skaičius

Ignalinos gimnazija 51 33
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2. Mokytojai

2020–2021 m. m. progimnazijoje dirbo 44 mokytojai: 1 ekspertas, 17 mokytojų

metodininkų, 21 vyresnysis mokytojas, 5 mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintys mokytojai.

Progimnazijoje dirbo 1 bibliotekininkas, 1 socialinis darbuotojas, 1 socialinis pedagogas, 1

specialusis pedagogas, 2 logopedai, 3 mokytojo padėjėjai, 2 priešmokyklinio ugdymo auklėtojai,

pailgintos dienos grupės auklėtojai, visuomenės sveikatos specialistas. 2020–2021 m. m.

gimnazijoje dirbo 38 mokytojai: 3 ekspertai, 24 mokytojai metodininkai, 10 vyresniųjų mokytojų, 1

mokytojo kvalifikacinę kategoriją turintis mokytojas. Gimnazijoje dirbo 1 bibliotekininkas, 1

socialinis pedagogas, 1 psichologas.

Gimnazijos mokytojai tobulino kvalifikaciją, siedami kvalifikacijos tobulinimo renginius

su gimnazijos veiklos tikslais ir uždaviniais:

2 IT mokytojos parengė 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą ir vedė seminarą

„Google for Education įrankiai nuotoliniam mokymui“. Seminare dalyvavo 29 mokytojai.

3 mokytojai dalyvavo 8 akad. val. nuotoliniuose mokymuose „Švietimo kokybės samprata,

įsivertinimo metodikos, tyrimų įvairovė ir patarimai, kaip juos atlikti, siekiant mokyklos veiklos

tobulinimo“ ir įgijo žinių bei praktinių įgūdžių;

7 mokytojai dalyvavo 8 val. trukmės konferencijoje  „Laiko vadyba pamokoje“;

Mokytoja ekspertė parengė 40 valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo programą „Laiko

vadyba pamokoje“;

26 mokytojai dalyvavo 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Laiko vadyba

pamokoje“ ir patobulino dalyko turinio planavimo, mokymo(si) proceso valdymo, profesinio

tobulėjimo kompetencijas;

Mokytoja ekspertė skaitė pranešimą Lietuvos Respublikos rusų kalbos (užsienio kalbos)

mokytojų asociacijos šalies metodiniame seminare „Gerosios patirties sklaida“;

4 mokytojų komanda išbandė inovaciją, skirtą menų ir technologijų ugdymo procesui,

teikė rekomendacijas ugdymo procesui organizuoti ir inovacijai tobulinti;

12 mokytojų dalyvavo  seminaruose ar mokymuose, trukusiuose po 40, 50 ar 60 val.

27 mokytojai tobulino savo kvalifikaciją individualiai. Individualus mokytojų

kvalifikacijos tobulinimas buvo siejamas su dalykinėmis ir bendrosiomis kompetencijomis.

Mokytojai dalyvavo metodinių dienų renginiuose, seminaruose, mokymuose, konferencijose.

Mokytojai išklausė daug mokymų nuotoliniu būdu įvairiomis temomis.

3. Savivalda

Progimnazijoje ir gimnazijoje veikia gimnazijos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba.

Gimnazijos mokytojų tarybos veikla 2020–2021 m. m. :
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-    analizavo mokinių pasiekimus, ugdymo rezultatus, mokinių lankomumą;

- aptarė ugdymo turinio planavimo svarbą mokinių pasiekimams;

- aptarė mokinių psichologinių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo svarbą

mokinių pasiekimams;

- aptarė darbo grupių veiklos rezultatyvumą;

- aptarė 2020–2021 m. m. gimnazijos veiklos tikslus ir uždavinius, ugdymo plano

2021–2022 m. m. projektą, ugdymo turinio planavimą;

- aptarė mokytojų darbo krūvius;

- aptarė specialiųjų poreikių mokinių ugdymą;

- aptarė gimnazijos veiklos įsivertinimo rezultatus;

- aptarė mokytojų darbo grafikų sudarymo principus;

- aptarė bendruomenės valandų, skirtų mokytojams, skirstymo principus;

- aptarė dokumentų pildymo situaciją;

- aptarė ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu;

- aptarė signalinius I ir II pusmečio I–IV klasių mokinių rezultatus;

- aptarė  mokyklų tinklo pertvarkos projektą;

- aptarė PUPP ir brandos egzaminų organizavimą;

- aptarė individualios mokinių pažangos stebėjimą ir fiksavimą;

- aptarė rengtų apklausų rezultatus bei priėmė sprendimus;

-  aptarė „10 laisvų dienų krepšelio“ suteikimo įgyvendinimo sąlygas;

- aptarė pamokų tvarkaraščio rengimo tvarkos aprašą;

- aptarė neformaliojo vaikų švietimo  organizavimą ir perspektyvas;

- aptarė klasių auklėtojų ir kuratorių veiklą;

- aptarė klausimus, susijusius su tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.

Gimnazijos tarybos veikla 2020–2021 m. m.:

- aptarė mokinių lankomumą ir pažangumą bei ugdymo rezultatus;

- aptarė 2020–2021 m. m. veiklos uždavinių įgyvendinimą;

- aptarė kalėdinių renginių organizavimą;

- aptarė ūkinę-finansinę gimnazijos veiklą;

- išklausė gimnazijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitą;

- aptarė gimnazijos ugdymo plano projektą 2021–2022 m. m.;

- aptarė įsivertinimo rezultatus bei numatė veiklos perspektyvas;

- svarstė mokymo priemonių įsigijimą;

- aptarė paramos lėšų naudojimą.

Progimnazijos Metodinės tarybos veikla 2020–2021 m. m.:
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– surengti 40 val. trukmės mokymai mokytojams ir pagalbos specialistams „Šiuolaikinės

mokymosi strategijos. Pamokos kokybės gerinimas“;

– aptarta šiuolaikinio mokymo(si) strategijų taikymas pamokose (aptarimai vyko metodinėse

grupėse);

– aptartas skaitmeninio turinio diegimas. Įsigytos mokytojų ir mokinių mokymosi lūkesčius

atitinkančios skaitmeninės mokymo priemonės – Eduka klasė. Analizuoti kitų mokslo metų

skaitmeninių priemonių poreikiai;

– parengtas ir mokytojų tarybos posėdyje perskaitytas pranešimas „Šiuolaikinės mokymo(-

si) strategijos taikymo analizė (patirtys)“;

– siekiant tobulinti mokytojų kompetencijas ugdymo procese taikant nuotolinio

bendradarbiavimo platformą Microsoft Office 365  2 kartus vyko mokymai mokytojams;

– One drive aplinkoje sukurtas metodinių duomenų bankas;

– nuotoliniu būdu dalyvauta parodoje „Mokykla 2020“;

– parengtos gabių mokinių ugdymo rekomendacijos;

– 2 kartus suorganizuotos savianalizės savaitės veiklos;

– atnaujintas Nuotolinio darbo tvarkos aprašas;

– atnaujinti Metodinės tarybos nuostatai;

– parengtas Olimpiadų, konkursų ir renginių tvarkos aprašas;

–pakoreguotas ir suderintas Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, darbų

bendruomenei sąrašas, aptartos ilgalaikių ir detaliųjų planų formos, suderinti metodinės

tarybos nuostatai.

Gimnazijos Metodinės tarybos veikla 2020–2021 m. m.:

12 metodinių priemonių yra paskelbtos viešojoje erdvėje, nuoroda skelbiama ugdymo sodo

svetainėje.

Vyko gerosios patirties sklaidos konferencija „Laiko vadyba pamokoje“. 19 mokytojų

pasidalijo savo sėkmės pamokoje pavyzdžiais, klausytojai patobulino savo bendrąsias ir dalykines

kompetencijas.

Gimnazijos mokytojai nuotolinio mokymo(si) metu išmoko dirbti Classroom ir Teams

Microsoft programomis. Sėkmingai vedė pamokas nuotoliniu būdu, taikė efektyviausius mokymo

metodus ir noriai dalijosi gerąja pedagogine patirtimi.

Mokytojų paskatinti mokiniai sėkmingai dalyvavo  olimpiadose ir konkursuose.

Metodinių grupių pirmininkai daug dėmesio skyrė dokumentų derinimui su Česlovo

Kudabos progimnazijos bendruomene.
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Pakoreguotas ir suderintas Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, darbų

bendruomenei sąrašas, aptartos ilgalaikių ir detaliųjų planų formos, suderinti metodinės tarybos

nuostatai.

Parengti bendrieji reikalavimai Ignalinos gimnazijos mokytojų metodinėms

priemonėms/darbams.

Visus mokslo metus mokytojai aktyviai tobulino kvalifikaciją, bendrąsias ir dalykines

kompetencijas.

Progimnazijos mokinių tarybos veikla 2020–2021 m. m.:

- organizavo progimnazijos renginius ir akcijas: Mokytojų dieną, Šypsenų dieną, akciją

„Visi vienodi, visi lygūs“, virtualų kalėdinį paštą ir kt. ;

- delegavo atstovus į rajono mokinių asociaciją;

- subūrė mokinių savanorių grupę ir organizavo mokymosi pagalbos teikimą „Mokinys -

mokiniui“;

- organizavo  mokinių tarybos pasitarimus;

- dalyvavo rajono mokinių asociacijos ir gimnazijos tarybos veikloje;

- svarstė mokiniams svarbius  klausimus;

- dalyvavo rengiant gimnazijos veiklos dokumentus;

- analizavo mokinių tarybos veiklos privalumus ir trūkumus.

Gimnazijos mokinių tarybos veikla 2020–2021 m. m.:

- organizavo tradicinius gimnazijos renginius ir akcijas;

- aptarė ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu;

- delegavo atstovus į rajono mokinių asociaciją;

- organizavo  I–IV klasių seniūnų ir mokinių tarybos pasitarimus;

- dalyvavo rajono mokinių asociacijos ir gimnazijos tarybos veikloje;

- aptarė mokinių lankomumo ir pažangumo  situaciją;

- svarstė mokiniams svarbius  klausimus;

- dalyvavo rengiant gimnazijos veiklos dokumentus;

- analizavo mokinių tarybos veiklos privalumus ir trūkumus.

4. Aplinka

Ugdymo aplinkai kurti panaudotos mokinio krepšelio, rėmėjų, projektų ir savivaldybės

biudžeto lėšos.

2020–2021 m.m.

Ilgalaikis turtas (8479,80 Eur):

1. Interaktyvūs ekranai (2 vnt.) – 5600,00 Eur;
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2. Nešiojami kompiuteriai ( 5  vnt.) – 2879,80 Eur;

Trumpalaikis turtas ( 26597,10 Eur):

      1. Staliniai kompiuteriai su operacinėmis sistemomis ( 13 vnt.) – 5565,87 Eur;

      2. Nešiojami kompiuteriai (2 vnt.) – 999,98 Eur;

      3. Monitoriai (6 vnt.) – 674,35 Eur;

      4. Grafinės planšetės (9 vnt.) – 600,26 Eur;

      5. Multifunkciniai įrenginiai ( 2 vnt.) – 821,89 Eur;

      6. Projektorius – 466,99 Eur;

      7. WEB kameros (15 vnt.) – 699,59 Eur;

      8. Ausinės su mikrofonu (25 vnt.) – 310,40 Eur;

      9. Fotoaparatas su priedais – 759,96 Eur;

      10. Dronas – 449,00 Eur;

      11. Belaidės kolonėlės   (2 vnt. ) – 318,00 Eur;

      12. Informacinis stendas – 201,39 Eur;

      13. Muzikos instrumentai – 130,00 Eur;

      14. Garso kolonėlė – 410,30 Eur;

      15. Planšetinis kompiuteris – 255,43 Eur;

      16. Mokykliniai baldai (vienviečiai stalai su kėdėmis) – 7502,73 Eur;

      17. Baldai (kampinė sofa su pufais) – 847,48 Eur;

      18. Vadovėliai – 4241,42 Eur;

      19. Mokymo priemonės chemijos kabinetui – 172,86 Eur.

Česlovo Kudabos progimnazija

Ilgalaikis turtas:

Lėšos už suteiktas paslaugas

1. Kompiuteris (1 vnt.) 728,90

2. Elektrinė keptuvė 1452,00

3. Marmitas 1331,00

Iš viso 3511,90

Mokymo lėšos:

Fotoaparatas 1500,00

Kokybės krepšelis:

1. Interaktyvus ekranas (5 vnt.) 20944,98

2. Daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas 1018,11

3. Stacionarius kompiuteris (15 vnt.) 12778,57
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Iš viso 34741,66

Iš viso 39753,56

Tumpalaikis turtas:

Kokybės krepšelis

1. Planšetės 1835,14

2. Minkštasuolis 340,00

3. Sulankstomas stalas lauko klasei  (16 vnt.) 638,60

4. Sulankstomos kėdės lauko klasei (30 vnt.) 429,60

Iš viso 3243,34

Mokymo lėšos:

1. Vadovėiai 5196,62

2. Planšetė (20 vnt.) 2075,48

3. Kompasai (26 vnt.) 200,00

4. Web kameros (35 vnt.) 1892,50

5. Projektoriai (2 vnt.) 1700,04

Iš viso 7096,66

Savivadybės lėšos, lėšos už paslaugas:

1. Sėdmaišiai (4 vnt.) 239,96

2. Spausdintuvai (2 vnt.) 522,27

3. Šaldytuvas 226,00

4. Mikrobangų krosnelė 67,00

5. Virtuvinis komplektas 255,00

6. Stalai (3 vnt.) 262,00

7. Komodos (3 vnt.) 648,00

8. Virtuvinis baldų komplektas (kampas) 255,00

9. Vejapjovė 459,00

10.Krūmapjovė 480,00

11.Patalynė 1260,34

12.Darbinė apranga (20 vnt.) 1912,67

13.Daržovių pjaustymo mašina 847,00

Iš viso 7434,24

Iš viso 17774,24
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5. Veiklos analizė

I TIKSLAS. Kurti saugią aplinką.

Uždaviniai:

1. Teikti tikslingą psichologinę pagalbą gimnazijos bendruomenės nariams.

Įgyvendindami šį uždavinį, parengėme ir įvykdėme gimnazijos bendruomenės narių

apklausas dėl tikslingos psichologinės pagalbos poreikio. Gauta informacija apibendrinta ir 2020-

11-25 pristatyta mokytojų tarybos posėdyje (protokolo Nr.V6-8). Nuo gruodžio mėnesio tikslinė

psichologinė pagalba buvo teikiama pagal parengtą planą. Vyko mokymai mokiniams

„Konstruktyvus stresinių situacijų sprendimas“, klasių valandėlės „Savęs pažinimas“ ir

„Empatiškumas“, pagal poreikį buvo teikiamos individualios psichologinės konsultacijos.

Mokslo metų pabaigoje vykusio įsivertinimo rezultatai: rodiklio „mokinių gebėjimas

valdyti save stresinėse situacijose, konstruktyviai spręsti problemas“ mokinių, tėvų (globėjų,

rūpintojų) ir mokytojų vertinimas yra 3,1. Planuotas  rezultatas: vertinimas padidės nuo 2,9 iki 3,1.

Uždavinys įgyvendintas.

2. Parengti žalingų įpročių prevencijos planą.

Šio uždavinio įgyvendinime aktyviai dalyvavo visa gimnazijos bendruomenė. Vyko

Aktyvių tėvų klubo, klasių auklėtojų/kuratorių ir mokinių atstovų pokalbis „Žalingi įpročiai“,

Mokinių tarybos debatai, susitikimai su psichikos sveikatos centro specialistu, policijos pareigūnais.

Šia tema vyko diskusijos pilietiškumo pamokų metu. Informacija apibendrinta ir parengtas žalingų

įpročių prevencijos planas. Planas aptartas Mokytojų tarybos posėdyje 2021-06-23 (protokolo

Nr.V6-7).

Uždavinys įgyvendintas.

3. Atnaujinti poilsio ir darbo erdves.

Išsiaiškinus bendruomenės narių poreikius, įrengta poilsio erdvė mokiniams trečiame

gimnazijos aukšte, dviejuose kabinetuose atnaujinti baldai.

Uždavinys įgyvendintas.

II TIKSLAS. Tobulinti ugdymo(si) kokybę.

Uždaviniai:

1. Pasirinkti ir esant reikalui ugdymo procese naudoti nuotolinio mokymo(si) platformą.

Pasirinkta mokymo(si) platforma Google for Education. Sukurtos paskyros mokytojams ir

mokiniams, vyko mokymai. Mokytojams vyko kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Google for
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Education įrankiai nuotoliniam mokymui“ ir praktikumai „Classroom pritaikymas nuotoliniam

mokymui“. Karantino laikotarpiu visi (planuota ne mažiau kaip 50 procentų) mokytojai ir mokiniai

ugdymo (si) procese naudojo Google for Edugation įrankius.

Uždavinys įgyvendintas.

2. Sukurti nuoseklų karjeros modelį.

Įgyvendinant šį uždavinį UK grupė kartu su mokinių taryba išanalizavo ugdymo karjerai

renginių ir priemonių efektyvumą (vykdyta mokinių apklausa), domėtasi naujausiomis

tendencijomis karjeros planavime. Parengtas, pristatytas mokytojų tarybos posėdyje (2021-05-26,

protokolo Nr.V6-6)  ir 2021-05-27 direktoriaus įsakymu Nr.V1-73 patvirtintas Karjeros modelis.

Uždavinys įgyvendintas.

3. Tobulinti pamokos organizavimą atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo tendencijas.

Ignalinos gimnazijos metodinė taryba aktyviai įsitraukė įgyvendinant šį uždavinį.

Organizuota bendruomenės (mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) apklausa

„Kaip patirtį sėkmę pamokoje“. Apklausos rezultatai pristatyti mokytojų tarybos posėdyje.

Numatytos pamokos tobulinimo priemonės ir gerosios patirties sklaidos galimybės. Vyko

metodinės tarybos organizuotas seminaras mokytojams „Laiko vadyba pamokoje“. Mokytojų

parengtos ir Ugdymo sode paskelbtos 12 metodinių priemonių, kuriomis gali naudotis respublikos

mokytojai. Taip pat vyko 8 atviros pamokos – sėkmės pavyzdžiai.

Dėl beveik visus mokslo metus vykusio nuotolinio mokymo ugdymo planai ir tvarkaraščiai

buvo sudaryti vadovaujantis OV sprendimais ir rekomendacijomis, vertinimas pagal veiklos

kokybės įsivertinimo modelio sandara nebuvo vertinamas.

Uždavinys įgyvendintas iš dalies.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2020–2021 m. m. tikslų ir uždavinių

įgyvendinimas priemonės ir kriterijai.

I TIKSLAS. Ugdymo(si) kokybės gerinimas stiprinant bendruomeniškus santykius.

Uždaviniai:

1. Diegti šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas pamokose.

Suorganizuoti 40 val. mokymai mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, kuriuose

dalyvavo visi 1–8 klasių visų dalykų mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai.

Administracijos pamokų stebėsenos duomenimis ne mažiau 90 proc. visų dalykų mokytojų

1–8 klasių pamokose taikė inovatyvius mokymo metodus. Metodinėse grupėse organizuoti
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pasitarimai, numatant konkrečias mokymosi paradigmos taikymo veiklas pamokose, aptariant

rezultatus.

Atnaujintas skaitmeninis turinys: įsigytos skaitmeninio mokymo licencijos EDUKA

visiems 1–8 kl. mokiniams. 1–8 klasių mokytojai organizuodami ugdymą naudojo skaitmenines

mokymosi priemones.

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Virtualių aplinkų panaudojimas“ parengimas ir

mokymai rajono pedagogams.

Suorganizuota 10 tarpdalykinių projektų, stiprėjo mokinių bendravimo ir

bendradarbiavimo, kūrybiškumo kompetencijos, gilinamos dalykinės žinios. Stiprėjo mokytojų

kolegialus ryšys.

Uždavinys įgyvendintas.

2. Telkti bendruomenės narius bendradarbiavimui.

Nuotoliniam mokytojų, pagalbos specialistų, mokinių ir administracijos bendradarbiavimui

įsigyta ir sėkmingai pritaikyta virtualaus bendradarbiavimo platforma „Microsoft Office 365“.

Organizuoti 2 mokymai mokytojams, kaip naudotis platforma „Microsoft Office 365“.

Gerėjo bendruomenės narių (mokytojų, pagalbos specialistų, mokinių) kompiuterinio

raštingumo, socialinės, bendradarbiavimo ir bendravimo kompetencijos.

Įkurtas Aktyvių tėvų klubas.

50 proc. tėvų dalyvavo susirinkimuose ir įvairiose veiklose, organizuoti 3 bendri mokinių,

mokytojų ir tėvų renginiai, kuriuose dalyvavo 30 proc. tėvų.

Kiekvienas mokytojas stebėjo ir aptarė po 4 kolegų pamokas. Kolegialaus grįžtamojo

ryšio aptarimai organizuoti metodinėse grupėse, numatyti veiksmai efektyvesniam šiuolaikinės

mokymosi paradigmos taikymui pamokose.

Dėl ekstremalios situacijos, susijusios su Covid-19 ir nuotolinio ugdymo organizavimu,

nesuorganizuotos  numatytos edukacinės išvykos mokiniams.

Uždavinys įgyvendintas iš dalies.

II TIKSLAS: Saugios ir motyvuojančios ugdymosi aplinkos kūrimas.

Uždaviniai:

1.  Modernizuoti edukacines erdves, siekiant ugdymosi kokybės.

Pradėti modernizuoti lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, specialiojo ugdymo,

geografijos kabinetai, mokomasis metodinis kabinetas. Tačiau dėl ekstremalios situacijos, susijusios

su Covid-19 ir nuotolinio ugdymo organizavimu, pamokos šiuose kabinetuose nevyko. Todėl
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nepavyko tikslingai naudotis modernizuotais kabinetais. Įsigyti lauko baldai, tačiau veiklos lauke

juos naudojant nebuvo organizuotos.

Uždavinys įgyvendintas iš dalies.

2.  Efektyvinti pagalbą mokiniui.

Suorganizuotos tikslinės grupinės konsultacijos:

1–3 kl. mokiniams po 1 lietuvių kalbos arba matematikos konsultaciją per savaitę

individualiems mokymosi pasiekimų poreikiams tenkinti;

4 klasių mokiniams – 1 informacinių technologijų konsultacija per savaitę;

5 klasių mokiniams – po 1 lietuvių kalbos konsultaciją per savaitę;

5–8 klasių mokiniams kas savaitę po 1 matematikos, biologijos ir geografijos konsultaciją

ir po 4 anglų kalbos konsultacijas individualiems mokymosi poreikiams tenkinti;

6–7 klasių mokiniams –po 1 matematikos konsultacija per savaitę.

Mokiniai turėjo galimybę pagilinti lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos,

informacinių technologijų ir gamtos mokslų žinias, gerėjo mokinių dalykinės ir bendrosios

kompetencijos. Nors mokymosi rezultatai 1–4 kl. ir nepagerėjo (aukštesnįjį lygmenį pasiekė 24

proc., pagrindinį – 41 proc. mokinių), lyginant su 2019–2020 m. m. (28 proc. – aukštesnysis

lygmuo, 42 proc. – pagrindinis lygmuo), 5–8 klasių mokinių metinis mokymosi vidurkis 2020–2021

m. m.  padidėjo nuo 8,03 iki 8,16.

Matematikos ir lietuvių kalbos pamokose 1–8 klasių mokiniams, turintiems specialiųjų

ugdymosi poreikių, buvo teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Specialiųjų poreikių turinčių

mokinių metinių įvertinimų vidurkiai pakito (padidėjo): lietuvių k. nuo 5,6 iki 6,25, matematikos

nuo 5,3 iki 5,46 balo.

Nuo 2020 m. spalio 12 d. 1–4 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę vyko Informacinių

technologijų programavimo ir robotikos neformaliojo švietimo būrelio užsiėmimai.

5–8 klasių mokiniams 1 kartą per savaitę vyko gamtos mokslų žinių ir praktinių įgūdžių

gilinimo Jaunųjų tyrėjų, gamtos praktikų neformaliojo švietimo būrelio užsiėmimai. Jaunųjų tyrėjų

būrelį lankė 22 mokiniai. 

Neformaliojo švietimo būrelius mokykloje 2020–2021 m. m. lankė 51 proc. 1–8 kl.

mokinių. Mokiniai tobulino turimus įgūdžius ir įgijo kūrybiškumo ir savarankiškumo, buvo

ugdomos informacinių technologijų ir gamtamokslinės kompetencijos. Gamtamokslinių dalykų

neformaliojo švietimo veiklos vyko ir nuotoliniu būdu. Informacinių technologijų neformaliojo

švietimo veiklos vyko tik kontaktiniu būdu. Mokymosi mokymosi rezultatai 1–4 kl. ir nepagerėjo

(aukštesnįjį lygmenį pasiekė 24 proc., pagrindinį – 41 proc. mokinių), tačiau mokantis nuotoliniu
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būdu visi pradinių klasių mokiniai išmoko naudotis Microsoft Office 365 platforma. 5–8 klasių

mokinių metinis mokymosi vidurkis 2020-2021 m. m. padidėjo nuo 8,03 iki 8,16.

Sukurta ir išbandyta „Mokinys – mokiniui“ tvarka. Mokiniai įtraukti į aktyvų

bendradarbiavimą, teikiama pagalba mokantis.

Įgyvendintos socialinio emocinio ugdymo programos „Laikas kartu“ ir „Paauglystės

kryžkelės“. Gerėjo mikroklimatas klasėse, buvo puoselėjami draugiški ryšiai.

Parengtos gabių mokinių ugdymo rekomendacijos. Vyko tikslingas ir kryptingas gabių

mokinių ugdymas, pasidalinant atsakomybėmis.

Įgyvendintos projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ priemonės „Psichologinės

pagalbos teikimas“ veiklos. Vyko individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, klasių

valandėlės. Įvyko 300 individualių konsultacijų vaikams, 80 konsultacijų tėvams, 42 klasės

valandėlės psichologinėmis temomis, 8 valandų mokymai mokytojams. Individualią psichologinę

pagalbą gavo 52 vaikai. Psichologinės pagalbos teikimas gerino socialinį progimnazijos

mikroklimatą ir asmeninę mokinių savijautą.

Progimnazijoje veiklą vykdė specialusis pedagogas (1 etatas), logopedas (1 etatas) ir keturi

mokytojo padėjėjai (3 etatai). Pagalba teikta pamokų metu, logopedas pagalbą teikė po pamokų.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdyti remiantis sudarytais individualiais ugdymo

planais, kurie buvo aprobuoti ir patvirtinti Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos vaiko gerovės

komisijos. Pagalbos specialistų užsiėmimai vyko pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. Pagalba

teikiama 1–8 klasių mokiniams. 2020–2021 m. m. progimnazijoje buvo ugdomi 52 specialiųjų

ugdymosi poreikių turintys mokiniai. Iš jų 21 mokinys turėjo didelių specialiųjų ugdymosi poreikių,

26 – vidutinių ir 5 – nedidelių. Per šiuos mokslų metus vienam mokiniui specialioji pedagoginė

pagalba nutraukta dėl sutrikimo pašalinimo. Intensyvesnė pagalba teikta pradinių klasių mokinimas.

Organizuoti dviejų formų užsiėmimai – individualūs ir grupiniai (2-4). Užsiėmimų metu didelis

dėmesys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymosi sunkumų įveikimui, mokymosi

motyvacijos kėlimui bei dėmesio lavinimui.

Uždavinys įgyvendintas.

6. Ugdymo karjerai veiklos ataskaita

2020–2021 m. m. progimnazijoje įgyvendinta Ugdymo karjerai programa, patvirtinta

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72

„Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“. Programa 5–8 klasėse įgyvendinta pagal

progimnazijos Ugdymo karjerai veiklos planą, kurį įgyvendino direktoriaus įsakymu patvirtinta

Ugdymo karjerai grupė. Organizuotos profesinio orientavimo veiklos: 7–8 klasių mokiniams vyko

nuotoliniai susitikimai su profesinių mokyklų, regiono kolegijų atstovais, mokiniai dalyvavo
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moksleivių karjeros festivalyje ,,Studfestas”, Jaunimo linijos organizuojamose paskaitose. Mokiniai

pagilino profesinio pasirinkimo, mokymosi galimybių ir emocinio raštingumo žinias. 1–4 kl.

Ugdymo karjerai programa integruota į pradinio ugdymo dalykų turinį.

Gimnazijoje 2020 m. spalio mėn. buvo suorganizuotas renginys „Karjeros naktis

mokykloje“ I–II klasių mokiniams. Veiklas vykdė kviestinė  karjeros konsultantų komanda.

Nuo lapkričio mėn. (nuotolinio darbo pradžios) I–IV klasių mokiniai UK grupės ir klasių

auklėtojų informaciją apie renginius ir atvirų durų dienas aukštosiose ir profesinėse mokyklose

gaudavo Messenger, Classroom, el. paštu ir dalyvaudavo individualiai. Visą informaciją apie

planuojamus virtualius renginius UK grupė skelbė gimnazijos tinklapyje www.irg.lt ir gimnazijos

Facebook paskyroje.

Gimnazijos mokinių tėvai dalyvavo virtualiame tėvų susitikime su Ryčiu Jurkėnu

„Kokiame amžiuje galvoti apie vaiko karjerą?“

II–IV klasių mokiniams vyko virtuali ugdymo karjerai pamoka „Karjerą planuoju AŠ“,

kurią vedė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų priėmimo vadovas Artūras Solovejus.

Pamokoje buvo kalbama ir apie streso įtaką mokymuisi.

Informacinių technologijų mokytojos su I–II klasių mokiniais dalyvavo dviejų dienų

mokymuose, kuriuose virtualias paskaitas skaitė Turing School lektoriai Kęstutis Mačiulaitis

(paskaita „Nuo Beyonces iki BMW“), Klaudijus Melys (paskaita „IT startuoliai – IT startuolių

kūrimas mokykloje“), Kamilė Naujalytė (paskaita „Kibernetinis saugumas – kaip nulaužti Lietuvą

per 10 min.?“).

II klasių mokiniai dalyvavo virtualiame susitikime su Kalba.lt atstove, kurių metu išgirdo

patarimų, kaip pasirinkti mokomuosius dalykus, kaip išgryninti savo profesinius interesus.

III–IV klasių mokiniai dalyvavo virtualiame susitikime su Vilniaus kolegijos studentu,

buvusiu gimnazistu, Svajūnu Pernavu, kuris papasakojo apie studijų kolegijoje privalumus, studentų

veiklas, priėmimo sąlygas.

Gimnazijoje nuotoliniu būdu vyko tradicinė „Karjeros diena 2021“. I–II klasių mokiniai

klausė paskaitos „Aš nežinau, ko noriu“. Jos metu lektorius Laurynas Pečkaitis patarė, kaip tapti

savo gyvenimo šeimininku, atpažinti emocijas, paaiškino karjeros ir memų jų įtakos svarbą. III–IV

klasių mokiniai jungėsi į paskaitą su Lama BPO konsultante Laura, kuri pristatė informaciją apie

2021 metų stojimo sąlygas, dalyvavo LSU ir Euroguidance organizuotose paskaitose. Vakare vyko

paskaita tėvams „Penki elementai savęs ir kitų pažinimui“, kurios metu dalyviai mokėsi įsivertinti

save ir geriau suprasti aplinkinius (savo vaikus).

Klasių auklėtojai/kuratorė vedė UK klasės valandėles: I–II klasėse apie asmeninių savybių

pažinimą ir vertybes, žiūrėjo filmus apie profesijas, III klasėse – apie karjeros planą, mokymosi

įstaigų įvairovę ir tolimesnio mokymosi galimybes, IV klasėse – apie laiko išteklių paskirstymą,

http://www.irg.lt
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darbo ieškos būdus. II–III klasių mokiniams vyko susitikimai su VMI Ignalinos poskyrio vyr.

specialiste Sigute Bagdoniene. Mokiniai sužinojo apie individualią veiklą, verslo liudijimą,

pridėtinės vertės mokestį, socialinį draudimą mokesčių svarbą.

UK grupės vadovė vedė klasės valandėles I–IV klasių mokiniams, kurių metu supažindino

su Ignalinos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką 2021

metais programa ir paskatino mokinius dalyvauti joje. 

UK temos buvo integruojamos per užsienio kalbos, etikos, informacinių technologijų,

technologijų pamokas. PIT grupė bibliotekoje ir koridoriuje rengė informacinius stendus apie

studijų galimybes (rugsėjo, spalio, lapkričio mėn.).
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7. Projektinė veikla, ryšiai

IGNALINOS GIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2020–2021 M. M.

Projekto, programos

pavadinimas

Laikotar-

pis

Finansavimas

Visos finansavimui ne iš

mokyklos ar savivaldybės

biudžeto (įstaigos pavadinimas)

gautos lėšos (Eur) ir/ar kita

nauda

Iš jų gauta

per 2020

metus, Eur

Visos

projekto

finansavi-

mui

mokyklos

ir/ar

savivaldy-

bės (įstaigos

pavadini-

mas)

skirtos lėšos

(Eur)

Iš jų

skirta

per

2020

metus,

Eur

1. Projektas „Drąsinkime 

ateitį“ (akcijos „Konstitucijos

egzaminas“, „Atmintis gyva, 

nes liudija“)

Nuo 2007

m. sausio 

mėn.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-
- - -

2. Jaunieji mokyklos 

paramedikai

2020–2021

m. m.

Maltos ordino pagalbos tarnyba

Medicininės priemonės
- - -

3. Konkursas „Olympis“
2020 m. 

lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

19,00

19,00 - -

4. Informatikos ir 

informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“

2020 m. 

lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams,

pagyrimo raštai ir prizai 

laimėtojams

- - -

5. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“

2020 m. 

kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

48,00

48,00 - -

6. „Nepamiršk parašiuto“
2020–2021

m. m.

Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos

Mokymai

- - -

7. „Mokykla – Europos 

Parlamento ambasadorė“

2020–2021

m. m.

Europos parlamento biuras

Mokymai - - -

8. Projektų „Parama maisto 

produktais IV“, „Parama 

higienos prekėmis“  priemonių

vykdymas

2020 m. 

lapkritis– 

gruodis

Europos socialinio fondo 

agentūra (iš Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems 

asmenims fondo; per Ignalinos 

rajono savivaldybės 

administraciją) 

Edukacinė programa

-

Ignalinos 

rajono 

savival-

dybės 

adminis-

tracija

310,00 310,00

9. Lietuvos mokinių kultūros 

pažinimo ir naudojimo 

įpročius stiprinanti programa 

Kultūros pasas

2020 m. 

rugsėjis – 

spalis

Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centras 

489,00

489,00 - -

http://bebras.lt/
http://bebras.lt/
http://bebras.lt/
http://bebras.lt/
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10. Neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos – „Šiaurės 

šalys“, „Rudens renginių 

vaivorykštė“

2020 m. 

rugsėjis – 

lapkritis

Valstybės biudžeto lėšos

1972,70
1972,70 - -

11. „Kokybės krepšelis“
2020–202

1 m. m.

Nacionalinė švietimo agentūra

58928,00
58928,00 - -

12. Britų tarybos ir Meno 

avilio projektas „Dideli maži 

ekranai“

2020 m. 

rugsėjis – 

gruodis

Britų taryba ir Lietuvos kultūros

taryba 

Mokymai

- - -

13. „Teatro genas“

2020 m. 

rugsėjis – 

lapkritis

Lietuvos kultūros taryba
- - -

14. XVI vaikų ir jaunimo 

teatrų stovykla - festivalis 

„Vaivorykštės scena 2020“

2020 m. 

spalis

Lietuvos kultūros taryba
Ignalinos 

gimnazija 

64,72

64,72

15. Projektas „Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų 

priemonėmis“

2020 m. 

balandis –

rugsėjis

Nacionalinė švietimo agentūra 

(per Ignalinos rajono 

savivaldybės administraciją) 

12435,17

12435,17

- -

16. Projektas „Saugios 

elektroninės erdvės vaikams 

kūrimas“

2020–202

2 m.

Nacionalinė švietimo agentūra

Kauno technologijos 

universitetas 

Saugaus naudojimosi 

elektroninėmis paslaugomis ir 

skaitmeniniu ugdymo turiniu 

galimybės mokykloje. Įrengtos

4 belaidţio ryšio zonos.

-

- -

Iš viso: 73891,87 Iš viso: 374,72

Gimnazija bendradarbiauja su Druskininkų „Ryto“ gimnazija, Ignalinos Česlovo Kudabos

progimnazija, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centru, Visagino „Atgimimo“

gimnazija, Švenčionėlių Mindaugo gimnazija, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, Zarasų

„Ąžuolo“ gimnazija, Mauricijaus gimnazija (Mauritius gymnasium) (Nord-RheinWestfalen,

Vokietija), Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Visagino „Verdenės“ gimnazija, Molėtų gimnazija,

Breslaujos valstybine gimnazija.

IGNALINOS PROGIMNAZIJOS PROJEKTINĖ VEIKLA 2020–2021 M. M.

Projekto pavadinimas Projekto

pradžios

ir

pabaigos

data

Projekto įgyvendinimui gautos lėšos

(iš kur ir kiek), EUR

Iš jų

gauta per

2020

metus,

EUR

1. Programa „Vaisių 

ir daržovių bei pieno 

ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo 

įstaigose“ (pieno 

Nuo 2007

m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 

fondas ir Kaimo rėmimo programa 

(nacionalinė parama)

25923,31
1663,31
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produktų tiekimas)

2. Programa „Vaisių 

ir daržovių bei pieno 

ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo 

įstaigose“ (vaisių 

tiekimas)

Nuo 2011

m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų 

fondas ir Kaimo rėmimo programa 

(nacionalinė parama)

24340,66 744,66

3. Edukacinių erdvių 

kūrimas Ignalinos 

Česlovo Kudabos 

progimnazijoje

Nuo 2018

m.

rugsėjo

mėn.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 

(pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės švietimas ir 

žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę „Mokyklų tinklo 

efektyvumo didinimas“)

358491,00

-

4. Mokyklų 

aprūpinimas gamtos ir

technologijų mokslų 

priemonėmis

Nuo 2018

m.

Nacionalinė švietimo agentūra (Švietimo ir 

mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo 

centras) (per Ignalinos rajono savivaldybės 

administraciją)

25516,48

17039,22

5. Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II 

(socialinio ir 

emocinio ugdymo 

programa LIONS 

QUEST programa 

„Laikas kartu“)

Nuo 2019

m.

VšĮ LIONS QUEST LIETUVA

Užsiėmimai mokiniams

-

6. Projekto „Saugios 

aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ veikla 

„Psichologinės 

pagalbos teikimas“

2020 m.

rugsėjo–g

ruodžio

mėn.

Nacionalinė švietimo agentūra (per Ignalinos 

rajono savivaldybės administraciją) 

16214,00 16214,00

7. Lietuvos mokinių 

kultūros pažinimo ir 

naudojimo įpročius 

stiprinanti programa 

Kultūros pasas

2019 m.

sausis –

gruodis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras

6732,00 250,00

8. Projektas „Parama 

edukacijoms socialinę

paramą gaunantiems 

vaikams“

2020 m.

gruodis

Europos socialinio fondo agentūra (iš Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims 

fondo; per Ignalinos rajono savivaldybės 

administraciją) 

1016,00

1016,00

9. Projektas 

„Bendrojo ugdymo 

turinio ir 

organizavimo 

modelių sukūrimas ir 

išbandymas 

bendrajame ugdyme 

(informatika 

pradiniame ugdyme)“

Nuo 2018

m.

rugsėjo

mėn.

Nacionalinė švietimo agentūra (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

Ugdymo plėtotės centras)

Informatikos išbandymas pradiniame

ugdyme -
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10. Pradinių klasių 

vaikų mokymo 

plaukti tęstinumas 

„Mokėk plaukti ir 

saugiai elgtis 

vandenyje 2020“ (2–3

klasių mokiniams) 

2020 m.

rugsėjis–l

apkritis

Ignalinos rajono švietimo ir sporto centras

Plaukimo pamokos mokiniams

-

11. Projektas „Šiaurės

šalių bibliotekų 

savaitė“

2020 m.

lapkritis–

gruodis

Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

Užsiėmimai mokiniams mokyklos

bibliotekoje

-

12. Vertimų ir 

iliustracijų projektas 

„Tavo žvilgsnis“

2020 m.

sausis–ko

vas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

52,00

52,00

13. VFIF Kalbų 

Kengūros (anglų k.) 

projektas

2020 m.

sausis–ko

vas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

37,05

37,05

14. VKIF Kalbų 

Kengūros (lietuvių k.)

projektas

2020 m.

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

65,00

65,00

15. VKIF Geografijos

Kengūros projektas

2020 m.

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

Padėkos dalyviams

Mokinių tėvai

27,00

27,00

16. Konkursas 

„Olympis“

2020 m.

kovas,

lapkritis

UAB „Advertis“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

760,00

760,00

17. Tarptautinis 

matematikos 

konkursas „Kengūra“

2020 m.

kovas

Lietuvos matematikų draugija

Padėkos dalyviams, apdovanojimai

nugalėtojams

Mokinių tėvai

186,00

186,00

18. Informatikos ir 

informatinio mąstymo

konkursas „Bebras“

2020 m.

lapkritis

Vilniaus universitetas

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

-

19. Tarptautinė 

olimpiada/konkursas 

„KINGS“

2020 m. UAB „Mokslo karaliai“

Padėkos dalyviams,

apdovanojimai nugalėtojams

Mokinių tėvai

50,00

50,00

20. Europos 

Komisijos iniciatyvos

„Farmedinthe EU“ 

pažintinė 

žuvininkystės 

programa „Išauginta 

2020 m. Žemės ūkio ministerija

Netradicinės pamokos mokiniams

-
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Europos Sąjungoje“

21. Projektas 

„Drąsinkime ateitį“ 

(akcijos 

„Konstitucijos 

egzaminas“, 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“)

Nuo 2008

m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

Mokinių verslumo ir pilietiškumo ugdymas

-

24.„Mes rūšiuojam“
Nuo 2012

m.

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija,

UAB „Atliekų tvarkymo centras“,

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų 

organizacija“

Aplinkosauginis ugdymas

-

25. Smulkiosios 

elektros ir 

elektroninės įrangos 

rinkimas

Nuo 2012

m.

UAB „EMP recycling“

Taisyklingas atliekų rūšiavimas
-

26. Respublikinė 

programa „Teachers 

Lead Tech“

2020 m. Startuolis „TeachersLeadTech“

Mokymai mokytojams -

27. Projektas 

„Kokybės krepšelis“

2020 m. 

spalis–gr

uodis

Nacionalinė švietimo agentūra

82836,00 82836,00

28. Sporto ir fizinio 

aktyvumo skatinimo 

programa „Gyvenk 

sveikai“

2020 m.

spalis–lap

kritis

Valstybės biudžeto lėšos

1170,00
1170,00

29. Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų 

programa „Leiskime 

laiką kartu“

2020 m.

spalis–lap

kritis

Valstybės biudžeto lėšos

1000,00

1000,00

30. Visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji programa 

„Kelyje į pokyčius“

2020 m. 

rugsėjis–

gruodis

Savivaldybės biudžeto lėšos

130,00
130,00

31. Vaikų vasaros 

stovyklų ir kitų 

neformaliojo vaikų 

švietimo veiklų 

programa 4 kl. – 

aplinkosauginis 

projektas „Saugokime

žemę“

2020 m. 

rugsėjis–l

apkritis

Valstybės biudžeto lėšos

1387,30

1387,30

32. Projektas 

„RoboNet“

2020 m. 

lapkritis–

2023 m.

VŠĮ „Euro regiono Ežerų kraštas direktorato 

biuras“

Mokinių technologinis ugdymas

-

33. Projektas 

„Mokykla namuose“

2020 m. 

kovas–bal

andis

VŠĮ „Lietuvos juniorachivement“

3945,58 3945,58
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34. Projektas 

„Atsinaujinančių 

energijos išteklių 

(saulės) 

panaudojimas“

Nuo 2019

m.

Aplinkos projektų valdymo agentūra -

Iš viso projektų įgyvendinimui gauta 128573,12

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Abiejose mokyklose atliktų įsivertinimo rezultatų duomenimis numatoma

2021–2022 m. m. daugiau dėmesio skirti:

ü mokytojams į klaidas žiūrėti kaip į mokymosi galimybę, nepriimti kaip nesėkmės;

ü mokytojams nebijoti atvirai įvardinti konfliktus ir juos spręsti;

ü geranoriškiau bendradarbiauti su kolegomis pasidalijant metodine medžiaga ir 

ruošiantis pamokoms;

ü priimant sprendimus rimtai atsižvelgti į visų kolektyvo narių pateiktus pasiūlymus;

ü mokytojams dažniau drąsinti mokinius, kad jie nebijotų suklysti ir neteisingai atsakyti;

ü dažniau organizuoti pamokas, kuriose mokymasis vyktų tyrinėjant, ieškant informacijos

internete, kuriant ir beveik visą laiką aktyviai dirbant;

ü mokytojai turėtų džiaugtis savo profesija, nes mokiniai pasitiki jais, pakankamai aukštai

vertina pedagogų darbą, bendravimą;

ü kad labiau sudomintų dalyku, mokytojai pamokų metu dažniau mokiniams skirtų

skirtingų užduočių, paįvairintų pamokas, įterpdami į jas fizinės veiklos, pavyzdžiui, mankštos arba

atsipalaidavimo pratimų, pasikviestų į kelias pamokas svečių (pvz., tėvų, kitų mokytojų, iš kitų

miestų atvykusių lankytojų), kiek įmanoma labiau susietų mokomąją medžiagą su kitais

mokomaisiais dalykais, dažniau pavyzdžiais iliustruotų pamokos temų reikšmę įvairioms

profesijoms;

ü veiklos įsivertinimo išvados:

ü tobulintini rodikliai 2. 2. 1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas ir 3.2.1. 

Mokymasis ne mokykloje;

ü metodinėje taryboje susitariama dėl pamokų skaičiaus netradicinėse erdvėse 

organizavimo ir jų fiksavimo;

ü plačiau panaudojamos Kultūros paso galimybės;

ü veiklos įsivertinimo ir veiklos planavimo grupės siūlo 2021–2022 m. m. ištirti

erdvių pritaikymo efektyvumą ir rodiklių 2. 2. 1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas

ir 3.2.1. Mokymasis ne mokykloje vertę. 
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III. 2021–2022 MOKSLO METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

I TIKSLAS

Gerinti ugdymo(si) kokybę

Uždaviniai

1. Tobulinti pamokos kokybę skatinant mokinių savivaldų mokymą(si) siekiant

ugdymo(si) pažangos. Kurti netradicinio ugdymo(si) aplinkas ir jas naudoti atsižvelgiant į

poreikius. 

2. Pasirengti įgyvendinti atnaujintas BUP nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo ir

rengtis įgyvendinti atnaujintas BUP nuo 2023-09-01 pradinio ugdymo 1, 3 klasėse, pagrindinio

ugdymo 5, 7, I klasėse ir vidurinio ugdymo III klasėje; nuo 2024-09-01 pradinio ugdymo 2, 4

klasėse, pagrindinio ugdymo 6, 8, II klasėse ir vidurinio ugdymo IV klasėje.

II TIKSLAS

Telkti bendruomenę kuriant palankias, motyvuojančias bei saugias mokymo(si) sąlygas.

Uždaviniai

1. Efektyviam žalingų įpročių prevencijos vykdymui sukurti bendradarbiavimo su vietos

bendruomene tvarką. 

2. Telkti bendruomenę tęsiant esamas ir kuriant naujas gimnazijos tradicijas. 
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2.

IV. 2021–2022 M. M. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO

PRIEMONĖS IR LAUKIAMI REZULTATAI

I TIKSLAS. Gerinti ugdymo(si) kokybę

Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Pastabos

1.Tobulinti 

pamokos 

kokybę 

skatinant 

mokinių 

savivaldų 

mokymą(si) 

siekiant 

ugdymo(si) 

pažangos.

2020–2021 m. m. brandos 

egzaminų, PUPP ir NMPP 

rezultatų analizė ir aptarimas 

MG 

Iki spalio 30

d.

Janina Berezina,

MG pirmininkai

Organizuoti seminarą 

mokytojams apie savivaldų 

mokymąsi

Lapkritis Administracija

Savivaldaus mokymo metodų

taikymas pamokoje

Gruodis–saus

is

Janina Berezina,

MG pirmininkai

Gerosios patirties sklaida 

metodinėse grupėse

(MG aptarti, kas pasiteisino, 

pavyko praktikoje)

Vasaris Janina Berezina,

MG pirmininkai

Mokymai, paskaita 

mokiniams apie pasitikėjimą 

savimi, atsakomybės 

prisiėmimą (5–8, I–IV kl.)

Lapkritis Janina Berezina,

Mokinių taryba

Parengti anketą mokinių 

apklausai „Savivaldus 

mokymasis“

Iki vasario 15

d.

Žydrė 

Juodagalvienė

Organizuoti mokinių 

apklausą „Kas yra savivaldus

mokymasis“

Iki vasario 25

d.

Žydrė 

Juodagalvienė

Apibendrinti apklausos 

rezultatus ir pristatyti 

Mokytojų tarybos posėdyje

Iki kovo 1 d. Janina Berezina,

Metodinių grupių pirmininkų

pasitarimas dėl vienodų 

reikalavimų kokybiškai 

pamokai

Iki lapkričio 

15 d.

Janina Berezina

Parengti apklausą 

mokytojams apie kokybišką 

pamoką

Iki gruodžio 

1 d.

Žydrė 

Juodagalvienė

Mokytojų apklausa apie 

kokybišką pamoką

Iki gruodžio 

15 d.

Žydrė 

Juodagalvienė

Apklausos rezultatų 

pristatymas MG

Iki sausio 22

d.

Janina Berezina
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Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Pastabos

Gerosios patirties sklaida 

metodinėse grupėse, kas yra 

kokybiška pamoka

Sausis–vasari

s

Janina Berezina,

MG pirmininkai

Atvirų pamokų vedimas ir 

aptarimas MG

Iki balandžio 

15 d.

Janina Berezina

Konferencija „Sėkmės 

akimirkos pamokoje“

Iki gegužės 

22 d.

Janina Berezina

Laukiamas rezultatas: 50% mokinių pažanga pagerės 0,1%.

Uždavinys Veikla Data Atsakingas Pastabos

Kurti 

netradicinio 

ugdymo(si) 

aplinkas ir jas

naudoti 

atsižvelgiant į

poreikius.

Parengti mokinių, tėvų ir 

mokytojų apklausą „Kas yra 

netradicinė ugdymo(si) 

aplinka?“

Spalis L. Kuksėnienė

Atlikti mokinių, tėvų ir 

mokytojų apklausą „Kas yra 

netradicinė ugdymo(si) 

aplinka?“

Lapkritis 8, I–III klasių 

auklėtojai 

Atliktos apklausos analizė ir 

apibendrinimas, diskusijos 

metodinėse grupėse

Gruodis Klasės 

auklėtojai, 

metodinių 

būrelių 

pirmininkai 

Apklausos rezultatų 

pristatymas mokytojų tarybos 

posėdžio metu

Gruodis L. Kuksėnienė

Pokalbiai su 8, I–III klasių 

mokiniais (anketos rezultatų 

pristatymas ir analizė)

Lapkritis Klasės 

auklėtojai

Aptarti su 

mokiniais,

kaip galima 

pritaikyti 

esamas 

erdves 

netradiciniam

ugdymui(si). 

Išgryninti poreikius 

netradicinėms erdvėms ir 

pasiūlymus pateikti 

gimnazijos tarybai

Sausis L. Kuksėnienė

Netradicinių ugdymo(si) 

erdvių poreikio tyrimo 

Sausis Darbo grupė
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rezultatų viešinimas

Netradicinių erdvių, skirtų 

mokymui(si), įrengimas

Balandis Administracija

Laukiamas rezultatas. Sukurtos bent 2 naujos netradicinės erdvės, skirtos mokymui(si).

Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Pastabos

3. Pasirengti 

įgyvendinti 

atnaujintas BUP

nuo 2022-09-01

priešmokyklinio

ugdymo ir 

rengtis 

įgyvendinti 

atnaujintas BUP

nuo 2023-09-01

pradinio 

ugdymo 1, 3 

klasėse, 

pagrindinio 

ugdymo 5, 7, I 

klasėse ir 

vidurinio 

ugdymo III 

klasėje;  nuo 

2024-09-01 

pradinio 

ugdymo 2, 4 

klasėse, 

pagrindinio 

ugdymo 6, 8, II 

klasėse ir 

vidurinio 

ugdymo IV 

klasėje. 

Bendradarbiauti su Ignalinos 

rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogais, analizuoti 

atnaujintas PUBP , 

bendrąsias kompetencijas, 

siekiant tinkamai pasirengti 

programų įgyvendinimui nuo

2022-09-01.

Iki vasario 

14 d.

Priešmokyklinio

ugdymo 

mokytoja 

M. Šimkienė

Parengti rekomendacijas 

PUBP įgyvendinimui 

Iki gegužės 

13 d.

Priešmokyklinio

ugdymo 

mokytoja 

M. Šimkienė

Išanalizuoti ir metodinėse 

grupėse aptarti vaiko raidos 

aprašą. 

Iki sausio 7

d.

Metodinių 

grupių 

pirmininkai

Išsamiai susipažinti su 

atnaujintomis BUP ir aptarti 

vykdomų ir atnaujintų 

Iki 

balandžio 

22 d.

Metodinių 

grupių 

pirmininkai
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programų skirtumus

Dalyvauti mokymuose dėl 

atnaujintų BUP.

Po mokymų informacijos 

sklaida MG 

Iki birželio 

1 d.

Metodinių 

grupių 

pirmininkai

Laukiamas rezultatas. Pasirengta įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo atnaujintas BUP nuo

2022-09-01.

II TIKSLAS. Telkti bendruomenę kuriant palankias, motyvuojančias bei saugias

mokymo(si) sąlygas.

Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Pastabos

Sukurti 

bendradarbiavimo su 

vietos bendruomene 

tvarką efektyviam 

žalingų įpročių 

prevencijos 

vykdymui.

„Idėjų bankas: kaip 

kovoti su žalingais 

įpročiais“ – pokalbiai su 

mokiniais, tėvais ir 

mokytojais.

Spalis–lapkritis A. Remeškevičienė,

J. Berezina

Gimnazijos tarybos 

pirmininkas

Darbo grupės sudarymas 

dėl žalingų įpročių 

prevencijos Ignalinos 

Česlovo Kudabos 

gimnazijoje 

bendradarbiaujant su 

vietos bendruomene 

tvarkos aprašui parengti

Lapkritis V. Čeponienė

Gautos informacijos 

analizė

Iki lapkričio 25 

d.

Darbo grupės 

vadovas

 

Gautos informacijos 

pateikimas bendruomenei

Gruodis Darbo grupės 

vadovas

Tvarkos projekto 

pristatymas

Sausis Darbo grupės 

vadovas

 

Tvarkos projekto 

koregavimas ir 

pristatymas

Vasaris Darbo grupės 

vadovas

 

Tvarkos tvirtinimas Kovas V. Čeponienė  

Tvarkos vykdymas Balandis–birželisDarbo grupės 

vadovas

Laukiamas rezultatas. Parengta tvarka efektyviam žalingų įpročių prevencijos vykdymui.
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Uždaviniai Veikla Data Atsakingas Pastabos

Telkti 

bendruomenę 

tęsiant esamas ir 

kuriant naujas 

gimnazijos 

tradicijas.

Sukurti apklausą 

„Gimnazijos 

bendruomenės šventės ir 

tradicijos“

Lapkritis A. Lenard - 

Levčenkienė

Vykdytojai 

uždavinio 

planavimo grupė

Organizuoti apklausą tėvų 

(globėjų), mokinių, 

mokytojų, soc. partnerių 

apklausą

Gruodis A. Lenard - 

Levčenkienė

Vykdytojai klasių 

auklėtojai, 

kuratoriai

Pristatyti apklausos 

duomenis mokytojų 

tarybos posėdyje.

Sausis A. Lenard - 

Levčenkienė

Sudaryti darbo grupę 

veiklų 2022–2023 m. m. 

planavimui

Sausis Direktorius

Remiantis apklausos 

duomenimis pasiūlytus 

renginius ir veiklas įtraukti

į kitų metų veiklos planą.

Vasaris A.Lenard-

Levčenkienė

Vykdytojai 

uždavinio 

planavimo grupė

Plano pristatymas ir 

aptarimas

Kovas Grupės vadovas

Laukiamas rezultatas. Atsižvelgiant į bendruomenės poreikius parengtas tradicinių

renginių (tradicijų, veiklų) planas.
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

1 priedas

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Posėdis Posėdžio data Atsakingas Pastabos

1. Dėl ugdymo proceso 2021–2022 m. m. 

organizavimo Ignalinos Česlovo Kudabos 

gimnazijoje

Rugpjūtis V. Čeponienė

2. 1. Dėl mokinių atleidimo nuo fizinio 

ugdymo ir menų pamokų.

2. Dėl darbo grupių sudarymo.

3. Dėl integruojamų programų 

įgyvendinimo.

4. Dėl spec. poreikių turinčių mokinių 

pagalbos planų rengimo ir 

įgyvendinimo.

Rugsėjis V. Čeponienė

3. 1. Dėl dokumentų pildymo tikslingumo 

(elektroninis dienynas, mokinių asmens 

bylos, individualūs ugdymo planai), jų 

suvestinės.

Spalis J. Dasytė

4. 1. Dėl pagalbos teikimo mokiniams  

efektyvumo aptarimo.

2. Dėl dokumentų pildymo tikslingumo.

3. Dėl darbo grupių veiklos aptarimo.

4. Dėl apklausos „Kas yra netradicinė 

ugdymo(si) aplinka“ rezultatų 

pristatymo

Gruodis V. Mozūraitienė

J. Dasytė

M. Rakštelienė

V. Mozūraitienė

V. Čeponienė

L. Kuksėnienė

5. 1. Dėl I pusmečio mokinių pažangumo ir 

lankomumo analizės.

2. Dėl integruotų programų vykdymo 

aptarimo.

3. Dėl pamokos organizavimo kokybės 

(Ugdymo proceso priežiūros rezultatai).

4. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių ugdymo organizavimo.

5. Dėl apklausos „Gimnazijos 

bendruomenės šventės ir tradicijos“ 

rezultatų pristatymo

Sausis J. Dasytė

M. Rakštelienė

V. Mozūraitienė

Programų 

vykdymo 

koordinatoriai

J. Dasytė

M. Rakštelienė

V. Mozūraitienė

A. Lenard - 

Levčenkienė
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6. 1. Dėl ugdymo turinio planavimo 

dokumentų analizės rezultatų.

2. Dėl pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programų įgyvendinimo.

3. Dėl apklausos „Kas yra savivaldus 

mokymasis“ rezultatų  pristatymo

Vasaris J. Dasytė

V. Čeponienė

J. Berezina

7. 1. Dėl PUPP ir brandos egzaminų 

organizavimo.

Kovas J. Dasytė

8. 1. Dėl neformaliojo vaikų švietimo 

organizavimo kokybės.

2. Dėl klasių kuratorių/auklėtojų praktinės 

veiklos.

3. Dėl dokumentų pildymo tikslingumo.

4. Dėl individualios mokinių pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo.

5. Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių ugdymo organizavimo ypatumų

ir pažangos bei pasiekimų vertinimo.

6. Dėl konferencijos „Sėkmės akimirkos 

pamokoje“.

Balandis M. Rakštelienė

M. Rakštelienė

A. Remeškevičienė

V. Mozūraitienė

J. Berezina

9. 1. Dėl IV klasių mokinių 2021–2022 m. m.

ugdymosi rezultatų.

2. Dėl 1–4 klasių mokinių ugdymosi 

rezultatų

3. Dėl darbo grupių veiklos aptarimo.

Gegužė V. Čeponienė

J. Dasytė

V. Čeponienė

V. Mozūraitienė

V. Čeponienė

10. 1. Dėl I–III klasių mokinių 2021–2022 m. 

m. ugdymosi rezultatų.

2. Dėl 5–8 klasių mokinių ugdymosi 

rezultatų

3.  Dėl veiklos įsivertinimo rezultatų 

aptarimo. (Veiklos uždavinių 2022–2023 

mokslo metams formulavimas).

4. Dėl dokumentų pildymo tikslingumo.

Birželis V. Čeponienė

J. Dasytė

V. Čeponienė

M. Rakštelienė

J. Dasytė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

2 priedas

 

UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪRA

 

TIKSLAS: gerinti ugdymo kokybę.

 

UŽDAVINIAI:

1. Stebėti, analizuoti, vertinti ugdymo kokybę.

2. Organizuoti pagalbą mažą patirtį ir problemų organizuojant ugdymą turintiems

mokytojams. 

3.  Organizuoti ugdymą  atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo tendencijas.

Eil. 

Nr. 
Veikla Data Atsakingi Priemonės Pastabos 

1 2 3 4 6 6

1. Pasiruošimas ugdymo 

proceso organizavimui 

(ilgalaikiai planai, 

programos) 

Rugsėjis Administracija Individualūs

pokalbiai,

dokumentų

analizė 

Planai ir programos 

aptariami dalykų metodinėse

grupėse ir per 10 darbo 

dienų  teikiami direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui  

derinti (planai) arba 

gimnazijos direktoriui 

tvirtinti (programos) 

2.1, 5 klasių mokinių  

adaptacija 

Spalis Administracija Pamokų

stebėjimas,

individualūs

pokalbiai,

dokumentų

analizė 

Rezultatų aptarimas Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje 

3.

 

Pamokos organizavimo 

kokybė  

Spalis–

gegužė 

Administracija Pamokų

stebėjimas, 

pokalbiai su

mokiniais,  

mokinių

tėvais. Aptarimas

mokytojų tarybos

posėdyje 

Stebima ne mažiau kaip 2 

kiekvieno mokytojo 

pamokas per mokslo metus. 

Stebint pamokas, pagal 

poreikį vykdoma planų 

priežiūra. Mokytojams 

individualiai teikiamos 

rekomendacijos 

4.

 

Mokinių, keltų su neigia

mais įvertinimais, ugdym

o rezultatų  aptarimas 

Lapkritis,

kovas 

Administracija Pamokų

stebėjimas,

pokalbiai su

mokiniais ir

mokytojais,  

aptarimai Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje 

5.

 

Pagalbos teikimo mokini

ams efektyvumo aptarim

as 

Gruodis Administracija Konsultacijų

stebėjimas,

pokalbiai su

mokiniais, 

aptarimas

mokytojų tarybos

posėdyje 

 

6.

 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių mokinių 

ugdymo organizavimas 

Visus

mokslo

metus

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

Pamokų

stebėjimas, 

pokalbiai su 

Vykdoma ne rečiau kaip 2 

kartus per pusmetį 
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atsakingas už

specialiųjų

poreikių

mokinių

ugdymą 

mokytojais,

aptarimas

mokytojų tarybos

posėdyje 

7.

 

Klasių 

kuratorių/auklėtojų prakti

nė veikla 

Spalis–

balandis 

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

atsakingas už

klasių

kuratorių

veiklą 

Klasių valandėlių

stebėjimas,

individualūs

pokalbiai su

mokiniais,

dokumentų

analizė.

Aptarimas

mokytojų tarybos

posėdyje 

(balandis)

Vykdoma ne rečiau kaip 

kartą per pusmetį 

8.

 

Ugdymo turinio 

planavimo dokumentų 

analizė 

Vasaris Administracija Ilgalaikių ir

detaliųjų planų

analizė 

Vykdoma ne rečiau kaip 

kartą per pusmetį (e-dienyne

pildomų temų atitikimas 

programoms, ilgalaikiams, 

detaliesiems planams, 

ilgalaikių ir detaliųjų planų 

koregavimas) 

9.

 

Pasirenkamųjų dalykų 

ir modulių programų 

įgyvendinimas 

 

Vasaris Administracija Pamokų

stebėjimas, aptari

mas mokytojų

tarybos

posėdyje  

 

10. Neformaliojo vaikų 

švietimo užsiėmimų 

organizavimo kokybė 

Lapkritis–

balandis 

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

atsakingas už

neformaliojo

vaikų švietimo

organizavimą 

Pokalbiai su

mokiniais,

neformaliojo

vaikų švietimo

užsiėmimų

stebėjimas,

apklausos 

Stebima ne mažiau kaip po 3

užsiėmimus per pusmetį 

11. Dokumentų tvarkymas 

(elektroninis dienynas, 

mokinių asmens bylos, 

individualūs ugdymo 

planai), jų suvestinės 

Spalis,

gruodis,

vasaris,

balandis ir

birželis 

Direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui 

Individualūs

pokalbiai su

mokytojais,

dokumentų

analizė.

Aptarimas

mokytojų tarybos

posėdyje 

Vykdoma ne rečiau kaip 2 

kartus per pusmetį. 

Vykdant e-dienyno 

stebėseną atsižvelgiama į  

vertinimo sistemingumą ir 

dažnumą (mokinių pažangos

ir pasiekimų vertinimo 

tvarkos įgyvendinimas) 

12. Personalinė kontrolė 

mažą patirtį ir problemų 

organizuojant ugdymą 

turintiems mokytojams 

Visus

mokslo

metus

Administracija Pamokų

stebėjimas,

individualūs

pokalbiai 

Stebint pamokas, pagal 

poreikį vykdoma planų 

priežiūra. Mokytojams 

individualiai teikiamos 

rekomendacijos 

13. Mokytojų įsivertinimo 

dokumentų analizė 

Birželis Administracija Dokumentų

analizė ir

individualūs

pokalbiai 

Aptariama visa mokytojo 

mokslo metų veikla 
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14. Besiruošiančių atestuotis 

mokytojų veiklos 

stebėjimas 

Gruodis–

kovas 

Administracija Pamokų

stebėjimas,

dokumentų

analizė,

individualūs

pokalbiai 

Stebimos ne mažiau kaip 

5 pamokos  

15. Individualios mokinių 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo taikymas 

Kovas–

balandis 

Administracija Pokalbiai

metodinėse

grupėse  

 

16. Integruotų programų 

vykdymo stebėjimas 

Sausis,

gegužė

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

programų

vykdymo

koordinatoriai 

e-dienyno įrašų

analizė, 

individualūs

pokalbiai 

Vykdoma ne rečiau kaip 

kartą per pusmetį 

Mokinių krūvio 

stebėsena 

Visus

mokslo

metus 

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui,

atsakingas už

mokinių krūvių

reguliavimą 

e-dienyno analizėPriežiūra vykdoma ne rečiau

kaip du kartus per pusmetį 

(kontrolinių darbų 

fiksavimas el. dienyne, 

mokinių informavimas, 

namų darbų apimtys, 

diferencijavimas) 

 18. 5–8 klasių veiklų 

organizavimas po 

pamokų 

Visus

mokslo

metus 

M. Rakštelienė Veiklų

organizavimo

stebėsena, e-

dienyno įrašų

analizė 

Sudaromas planuojamų 

veiklų 5–8 klasėms planas

 19. Projekto „Kokybės 

krepšelis“ veiklos plano 

įgyvendinimo stebėjimas 

Visus

mokslo

metus 

 

Administracija

 

Veiklų

organizavimo

stebėsena, e-

dienyno įrašų

analizė  

NŠA pateikiamos tarpinės 

veiklos ataskaitos. 

Užtikrinamas projekto 

veiklų įgyvendinimas. 

20. Projektinės veiklos 

stebėsena 

Birželis Projekto

vadovas 

Projektinės

veiklos

pristatymas 

Užtikrinamas projekto 

įgyvendinimas ir sklaida 
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

3 priedas

ORGANIZACINĖS, UGDOMOSIOS PRIEMONĖS,

KITA VEIKLA

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingi Pastabos

1 2 3 4 5

1. 2021–2022 mokslo metų  

ugdymo plano projekto 

koregavimas, aptarimas, 

tvirtinimas

Iki rugsėjo 1 d. V. Čeponienė

2. Pamokų tvarkaraščio rengimas, 

tvirtinimas

Iki rugsėjo 1 d. V. Čeponienė

J. Dasytė

3. Rinkimai į mokinių tarybą Iki spalio 5 d. J. Dasytė

M. Rakštelienė

4. Neformaliojo vaikų švietimo 

tvarkaraščio rengimas 

tvirtinimas

Iki  rugsėjo 5 d. V. Čeponienė

M. Rakštelienė

5. Dalykų ilgalaikių planų 

rengimas, aptarimas, derinimas

Iki rugsėjo 14 d. J. Dasytė

M. Rakštelienė

V.  Možūraitienė

6. Dalykų modulių, pasirenkamųjų 

dalykų, neformaliojo vaikų 

švietimo veiklos programų 

rengimas, aptarimas, tvirtinimas

Iki rugsėjo 14 d. V. Čeponienė

7. Pritaikytų ir individualizuotų  

bendrųjų ugdymo programų 

rengimas ir tvirtinimas

Iki rugsėjo 14 d. V. Mozūraitienė

8. Pagalbos planų specialiųjų 

poreikių turintiems mokiniams 

rengimas

Iki spalio 15 d. V. Činčikienė

Klasių 

auklėtojai/kuratoriai

9. Darbo grupių veiklos planų 

parengimas

Iki rugsėjo 30 d. Darbo grupių 

pirmininkai

10. Savivaldos institucijų veiklos 

planavimas

Iki rugsėjo 30 d. Savivaldos 

institucijų 

pirmininkai

11. Klasių auklėtojų/kuratorių 

veiklos programų rengimas ir 

derinimas

Iki rugsėjo 30 d. M. Rakštelienė

A. Remeškevičienė

12. Konsultacijų grafiko mokiniams 

rengimas

Iki spalio 1d. J. Berezina
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13. Gimnazijos veiklos plano 

2021–2022 mokslo metams 

aptarimas su gimnazijos 

bendruomene, tvirtinimas

Iki spalio 15 d. V. Čeponienė

14. Brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas

Rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai

15. IV klasių mokinių egzaminų 

pasirinkimas, registracija

Iki rugsėjo 25 d.

Iki lapkričio 24 d.

J. Dasytė

16. Konstitucijos egzaminas Spalis V. Rinkevičius

A. Marcinauskas

17. Dailaus rašto konkursas 

„Dailyraščio meistras“ 3–4 kl. 

mok.

Spalis R. Jeremejeva

18. Respublikinis konkursas 

„Matematikos ekspertas“

Spalis–lapkritis 1–4 kl. auklėtojos

19. Informatikos olimpiada Lapkritis D. Meldžiūnaitė

L. Ratkevičiūtė

I. Kandratavičienė

20. Nacionalinė gamtosaugos 

olimpiada 7–8 kl. mok.

Lapkritis V. Kreivėnienė

R. Šakalienė

21. Dailyraščio konkursas Lapkritis Ž. Juodagalvienė

22. Informatikos ir informatinio 

mąstymo konkursas „Bebras“

Lapkritis R. Bagdonienė

23. Tarptautinis informacinių 

technologijų konkursas „Bebras“

Lapkritis D. Meldžiūnaitė

L. Ratkevičiūtė

I. Kandratavičienė

24. Respublikinis konkursas 

„Olimpis“ (rudens ir pavasario 

sesija)

Lapkritis

Kovas

1–4 kl. auklėtojos

25. Konkursas „Olimpis 2021“ Lapkritis D. Meldžiūnaitė

L. Ratkevičiūtė

I. Kandratavičienė

L. Autuch

26. Kompiuterinių žaidimų turnyras Lapkritis–balandis L. Ratkevičiūtė

27. Kompiuterinių darbų konkursas 

„Žiemos fantazija“

Gruodis D. Meldžiūnaitė

L Ratkevičiūtė

I. Kandratavičienė

28. Muzikos olimpiada I–IV kl. 

mokiniams

Gruodis–sausis L. Kuksėnienė
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29. Tarptautinis matematikos 

konkursas „PANGEA ONLINE“

Gruodis–kovas D. Kavaliauskienė

A. Kupetienė

L. Mikėnienė

L. Autuch

V. Brukštuvienė

K. Vaitkevičius

30. Kompiuterinių piešinių 

konkursas 8 ir I klasių 

mokiniams „Papuošk Kalėdinę 

eglutę“

Gruodis D. Meldžiūnaitė

31. Bandomųjų matematikos ir inf. 

technologijų egzaminų 

organizavimas

Sausis D. Meldžiūnaitė

32. Bandomasis istorijos egzaminas Gruodis–vasaris A. Tijūnėlienė

V. Rinkevičius

V. Stundžiaitė

33. Bandomasis geografijos 

egzaminas

Gruodis–vasaris V. Kreivėnienė

34. Epistolinio rašinio konkursas Gruodis–sausis A. Trapikienė

35. Jaunųjų filologų konkursas Sausis–vasaris Ž. Juodagalvienė

36. Meninio skaitymo konkursas Sausis–vasaris Ž. Juodagalvienė

37. Geografijos olimpiada Sausis V. Kreivėnienė

38. Filosofijos olimpiada Sausis A. Remeškevičienė

L. Kuksėnienė

39. Rajoninis kompiuterinių piešinių

konkursas „Mano pasaulio 

spalvos 2022“

Sausis D. Meldžiūnaitė

L. Ratkevičiūtė

I. Kandratavičienė

40. Matematikos olimpiada I–IV 

klasių mokiniams

Gruodis – sausis A. Kupetienė

L. Mikėnienė

D. Kavaliauskienė

41. Chemijos olimpiada Lapkritis–gruodis I. Rasikė

L. Šimonienė

42. Biologijos olimpiada Gruodis J. Motiejonienė

R. Trinkūnienė

43. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 

Gruodis Ž. Juodagalvienė

44. Fizikos olimpiada Gruodis–sausis A. Medzevičius

45. Biologijos bandomieji Sausis J. Motiejonienė
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egzaminai

46. Chemijos bandomieji egzaminai Sausis–vasaris L. Šimonienė

47. Fizikos bandomieji egzaminai Sausis–vasaris A. Medzevičius

48. Matematikos olimpiada 5–8 kl. 

mok.

Vasaris L. Autuch

V. Brukštuvienė

L. Mikėnienė

K. Vaitkevičius

D. Kavaliauskienė

A. Kupetienė

D. Meldžiūnaitė

49. Anglų kalbos olimpiada Vasaris Z. Panavienė

D. Rakštelienė

M. Valentas

50. Geografijos  olimpiada Vasaris V. Kreivėnienė

51. Vertimų ir iliustracijų projektas 

„Tavo žvilgsnis“5–8 kl.

Vasaris I. Zarinskienė

52. Istorijos olimpiada Vasaris A. Tijūnėlienė

V. Rinkevičius

V. Stundžiaitė

53. II klasių mokinių 

supažindinimas su vidurinio 

ugdymo programa

Vasaris–balandis Metodinių grupių 

pirmininkai

54. Modulių, projektų, 

pasirenkamųjų dalykų program 

rengimas ir teikimas mokiniams

Kovas–balandis Metodinių grupių 

pirmininkai

55. Rusų kalbos ir literatūros 

olimpiada 

Vasaris J. Berezina

56. Vokiečių kalbos olimpiada Vasaris A. Urbanaitė

57. Respublikinis etikos konkursas Sausis–kovas A. Remeškevięienė

L. Kuksėnienė

58. Paroda, skirta saugaus interneto 

dienai

Vasaris D. Meldžiūnaitė

L. Ratkevičiūtė

59. Technologijų olimpiada Sausis V. Varneckas

60. Konkursas „Ką žinai apie 

Lietuvos kariuomenę?“

Vasaris V. Rinkevičius

61. Konkursas „Lietuvos kovų už 

laisvę bei netekčių istorija“

Sausis A. Tijūnėlienė

A. Marcinauskas

62. Konkursas

„Lietuvos istorijos žinovas“

Vasaris V. Rinkevičius

A. Marcinauskas

63. Projektas „Kalbų kengūra“ Vasaris D. Marcinauskienė

64. Projektas „Gamtos kengūra“ Vasaris“ R. Jeremejeva

65. Dailės olimpiada Vasaris A. Čeponienė

66. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra 2022“

1–4 kl.

Kovas R. Papšienė
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67. Meninio skaitymo konkursas 

1–4 kl. mokiniams

 „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Kovas R. Bagdonienė

68. Pasaulio pažinimo olimpiada 

„Mano gaublys“

Kovas E. Žemaitienė

69. Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra “

Kovas D. Kavaliauskienė

A. Kupetienė

L. Mikėnienė

L. Autuch

V. Brukštuvienė

K. Vaitkevičius

D. Meldžiūnaitė

70. 3–4 klasių matematikos 

olimpiada

Kovas R. Papšienė

I. Šuminienė

71. Nacionalinis diktantas Kovas Ž. Juodagalvienė

72. Kompiuterinių piešinių 

konkursas II klasių mokiniams 

„Išmargink margutį“

Kovas–balandis D. Meldžiūnaitė

73. Gamtos mokslų olimpiada 5–8 

kl. mokiniams

Kovas R. Trinkūnienė

A. Drūteikienė

74. Konkursas „Gamtos kengūra“ Kovas R. Trinkūnienė

A. Drūteikienė

75. Respublikinis Č. Kudabos 

jaunųjų geografų konkursas

Balandis V. Kreivėnienė

R. Šakalienė

76. Nacionalinis ekonomikos 

egzaminas

Kovas V. Kreivėnienė

77. Konkursas „Šviesoforas“ Balandis J. Snieškienė

78. Anglų k. projektas

„Kengūra“ 5-8, III–IV kl.

Balandis I. Zarinskienė

79. Teisinių žinių olimpiada Balandis V. Rinkevičius

80. Konkursas „Fizika aplink mus“ Balandis–gegužė A. Medzevičius

81. Konkursas „Padėk suklupusiam 

žodžiui“

Balandis–gegužė Ž. Juodagalvienė

82. Nacionalinis ekonomikos 

egzaminas

Kovas V. Kreivėnienė

83. Informacijos apie olimpiadų ir 

konkursų prizininkus pateikimas

internetiniam puslapiui

Gegužė J. Dasytė

84. Europos egzaminas Gegužė V. Stundžiaitė

V. Rinkevičius

A. Tijūnėlienė

85. Piešimo ant asfalto konkursas 

1–4 kl. mokiniams „Vaikystės 

spalvos“

Birželis R. Bagdonienė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

    4 priedas

GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Gimnazijos taryba vadovaujasi Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos tarybos nuostatais.

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingi

1.

Ignalinos gimnazijos 2020–2021 mokslo 

metų ugdymo plano projekto svarstymas, 

gimnazijos tarybos veiklos aptarimas ir 

tvirtinimas

Rugpjūčio  31 d.
V. Čeponienė,

pirmininkas

2.
Gimnazijos tarybos bendradarbiavimas su 

įmonių vadovais (rėmėjų paieška)

Per mokslo

metus
Pirmininkas

3. Kalėdinių švenčių organizavimo svarstymas Gruodis J. Dasytė

4.
Direktoriaus  metinių veiklos užduočių 

įgyvendinimo įvertinimas
Sausis Pirmininkas

5.

Mokinių I pusmečio ugdymo rezultatų 

aptarimas. 2021–20221 m. m. uždavinių 

įgyvendinimo aptarimas

Sausis V. Čeponienė,

J. Dasytė

6.

Ūkinės-finansinės veiklos aptarimas.

Gimnazijos sąmatos 2022 m. aptarimas ir 

pagrindinių priemonių įsigijimo svarstymas 

Gimnazijos veiklos ataskaitos aptarimas

Vasaris Pirmininkas

7.
Gimnazijos administracijos dokumentų 

aptarimas ir tvirtinimas
Esant reikalui Pirmininkas

8.

Klausimų ir problemų, atsiradusių ugdymo 

procese ar gimnazijos bendruomenėje, 

atsižvelgiant į tėvų, mokytojų bei mokinių 

interesus, svarstymas

Esant reikalui
V. Čeponienė

Pirmininkas

9.
2021–2022 m. m. ugdymo rezultatų ir 

gimnazijos veiklos aptarimas
Birželis V. Čeponienė

10.
Įsivertinimo rezultatų aptarimas Birželis D. Kavaliauskienė

11.
Organizuoti aktyvių tėvų (specialistų) 

dalyvavimą Karjeros dienoje
Birželis

Gimnazijos tarybos 

nariai
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

5 priedas

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Tikslas

 Gerinti ugdymo(si) kokybę. Suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius poreikius.

Uždaviniai

 Tobulinti pamokos organizavimą atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo tendencijas.

 Inicijuoti  ugdymo(si) veiklas, kurios skatina savivaldumą, sąlygas kurti, išgyventi pažinimo

džiaugsmą, patirti mokymosi sėkmę.

 Inicijuoti dalykininkų bendradarbiavimą, vykdant integruotus projektus, vedant integruotas

pamokas, pamokas netradicinėse erdvėse, skatinti gerosios pedagoginės patirties sklaidą.

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Metodinės tarybos veiklos prioritetų 

aptarimas ir veiklos plano projekto 

svarstymas

Rugsėjis J. Berezina

2. Mokytojų metodinių grupių veiklos 

planų 2021–2022 m. m. sudarymas ir 

pateikimas

Iki rugsėjo 

24 d.

Metodinių grupių 

pirmininkai

3. Pagalbos mokiniui teikimo 

organizavimo aptarimas

Iki spalio 1

d.

J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai

4. Dalyko mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos 

aptarimas ir derinimas

Iki rugsėjo 

10 d.

J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai

5. Tobulinti pamokos organizavimą 

atsižvelgiant į šiuolaikinio gyvenimo 

tendencijas

Visus 

mokslo 

metus

J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai

6. Individualios mokinių pažangos 

stebėjimas, vertinimas ir gautos 

informacijos panaudojimas tobulinant 

ugdymo kokybę matematikos 

pamokose

Visus 

mokslo 

metus

Visus mokslo metus

Tiksliųjų mokslų 

(matematikos ir 

informacinių technologijų)

ir pradinio ugdymo 

metodinių grupių 

pirmininkai

7. Kaupti sėkmingų pamokų pavyzdžius:

 vesti atviras pamokas (kiekviena 
metodinė grupė bent po 1);

 lankytis kolegų pamokose (bent po
2 pamokas kiekvienas mokytojas);

 pasidalinti gerąja patirtimi (atvira 
pamoka; pranešimas mokytojų tarybos

posėdyje, metodinės tarybos posėdyje,

Visus 

mokslo 

metus

Iki 

balandžio 1

d.

Metodinių grupių 

pirmininkai
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rajono metodinės grupės posėdyje; 

seminaras; renginys ar kita);

 pristatyti sėkmingų pamokų 
epizodus (kiekviena metodinė grupė 

bent po 1);

 pristatyti netradicinių pamokų 
pavyzdžius (kiekviena metodinė grupė

bent po 1);

 pristatyti įvykusios kokybiškos 
pamokos planą (kiekviena metodinė 

grupė pristato 1–2);

 parengti metodinę priemonę IG 
mokytojų „Sėkmės  pamokoje“ 

bankui.

Pristatant

metodinę

priemonę

pildyti

metodinės

priemonės

kortelę

8. Atviros pamokos

Lietuvių kalbos pamoka „Kokie 

dainuojamosios tautosakos kūriniai yra

skirti vaikams? (4 b kl.)

Kovas J. Šuminaitė

Lietuvių kalbos pamoka ,,Sudurtiniai 

žodžiai“  (3 b kl.)

Kovas J. Snieškienė

Lietuvių kalbos pamoka (gimnazijos 

mokytojams) (2 a kl.)

Balandis R. Papšienė

Matematikos pamoka

gimnazijos mokytojams (2 b kl.)

Gegužė I. Šuminienė

Integruota lietuvių kalbos ir dailės 

pamoka (1b kl.) 

Gegužė D. Vilčinskienė

Matematikos pamoka Balandis L. Autuch

Informacinių technologijų pamoka Vasaris I. Kandratavičienė

Matematikos pamoka
Vasaris–kov

as
K. Vaitkevičius

Matematikos pamoka
Kovas–bala

ndis
V. Brukštuvienė

Matematikos pamoka Kovas D. Kavaliauskienė

Rusų/anglų integruota pamoka
Gruodis N. Gimbickienė

D. Cicėnienė

Vokiečių kalbos pamoka Kovas A.Urbanaitė

Integruota technologijų ir fizikos 

pamoka „Laidininkų jungimo būdai“ 

(7 kl.)

Balandis
V. Varneckas

A. Medzevičius

Muzikos pamoka 5 klasė Lapkritis J. Cicėnas

Druskos rūgštis ir jos savybės Lapkritis I. Rasikė

Integruota chemijos, lietuvių kalbos ir 

literatūros pamoka

Vasaris L. Šimonienė

Ž. Juodagalvienė

Lietuvių kalbos pamoka (5 kl.) Sausis V. Maskoliūnienė

Anglų kalbos pamoka Kovas M. Valentas
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Anglų kalbos pamoka Gruodis–sa

usis

D. Rakštelienė

Integruota anglų–vokiečių kalbos 

pamoka

Sausis J. Povilėnienė

I. Zarinskienė

Geografijos pamoka III klasėje Spalis V. Kreivėnienė

Istorijos pamoka Gruodis A. Marcinauskas

9. Olimpiadų organizavimas gimnazijoje,

dalyvavimas savivaldybės etapo ir 

respublikos etapo olimpiadose

Visus 

mokslo 

metus

Metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai

10. Pagal galimybę dalyvauti 

kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 

seminaruose

Visus 

mokslo 

metus

Administracija

11. Informacijos sklaida po seminarų Visus 

mokslo 

metus

J. Berezina,

mokytojai, dalyvavę 

seminaruose

12. II klasių mokinių supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programa

Vasaris J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai, dalykų 

mokytojai

13. Modulių, projektų, pasirenkamųjų 

dalykų ir neformaliojo vaikų švietimo 

programų rengimas ir pristatymas

Vasaris Metodinių grupių 

pirmininkai

14. 2021–2022 mokslo metų metodinių 

grupių ir metodinės tarybos veiklos 

aptarimas ir ataskaitos rengimas

Birželis J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai

15. Informacijos gimnazijos internetiniam 

puslapiui teikimas

Visus 

mokslo 

metus

J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai,

dalykų mokytojai

16. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų apklausa dėl kvalifikacijos 

tobulinimo kitiems mokslo metams

Iki birželio 

22 d.

J. Berezina

17. Mokytojų praktinės veiklos 

įsivertinimas (savianalizės anketos)

Iki birželio 

22 d.

Visi mokytojai, 

administracija

18. Mokytojų metodinės veiklos 

vertinimas

Iki birželio 

22 d.

Metodinių grupių 

pirmininkai

19. Naujų vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymo 2022-2023 m. m.

paraiškos aptarimas

Gruodis J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai,

dalykų mokytojai

20. Darbas VBE vertinimo komisijose Birželis J. Berezina

S. Dunec

N. Stefanskaja

Z. Panavienė

D. Rakštelienė

M. Valentas

21. IG mokytojų gerosios patirties sklaida 

respublikoje. Susitikimai su kitų 

mokyklų metodinėmis tarybomis

2021–2022 

m. m.

J. Berezina

22. Konferencija „Sėkmės akimirkos 

mokytojo darbe“

Iki gegužės 

15 d.

J.Berezina
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

6 priedas

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veikla Data Atsakingas Pastabos

1 2 3 4 5

1.
Mokinių tarybos atnaujinimo aptarimas.

Veiklos plano rengimas
Iki spalio 1 d.

J. Dasytė

L. Kavaliauskaitė

2.
Atstovų į rajono mokinių asociaciją

rinkimai 
Iki rugsėjo 25 d.

J. Dasytė

L. Kavaliauskaitė

3. Atstovų į gimnazijos tarybą rinkimai Iki spalio 9 d.
J. Dasytė

L. Kavaliauskaitė

4. Mokytojų diena Spalio 5 d. L. Kavaliauskaitė

5. Gimnazijos gimtadienio organizavimas Lapkritis
Renginių 

organizatoriai

6. Tolerancijos diena gimnazijoje Lapkritis
Mokinių tarybos 

pirmininkas

7.
Veiklų, susijusių su gimnazijos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimu, organizavimas

Visus mokslo 

metus
L. Kavaliauskaitė

8.
Kalėdinių renginių gimnazijoje 

organizavimas
Gruodis

Renginių 

organizatoriai

9.
Bendradarbiavimas su rajono mokinių 

asociacija

Visus mokslo 

metus
L. Kavaliauskaitė

10.
Susitikimų su gimnazijos administracija

ir mokytojais organizavimas
Esant poreikiui L. Kavaliauskaitė

11.
Klasių atstovų susitikimų 

organizavimas

Kartą per 2 

mėnesius

Mokinių tarybos 

pirmininkas

12. Darbas gimnazijos taryboje
Visus mokslo 

metus
L. Kavaliauskaitė

13.
2021–2022 mokslo metų veiklos 

aptarimas
Gegužė L. Kavaliauskaitė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

7 priedas

RENGINIŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

TRADICINIAI RENGINIAI

1. Rugsėjo 1-oji (UP-3) Rugsėjo 1 d. Administracija

2. Raštingiausio gimnazisto rinkimai

(UP-1)

Rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojai

3. Tarptautinė mokytojų diena (UP-2) Spalio 5 d. J. Dasytė

Mokinių taryba

4. Sporto renginys„Olimpinė karta“ Spalis L. Valėnas

V. Češulis

G. Motiejonis

A. Čeponienė

J. Narbutaitienė

Audr. Čeponienė

Ž. Juodagalvienė

istorijos, 

technologijų

mokytojai

5. Pasiruošimas mistiniam vakarui ir 

mistinis vakaras (UP-5)

Spalis J. Narbutaitienė

L. Kuksėnienė

E. Skripkauskienė

I. Rasikė

6. Gimnazijos jubiliejus ir susitikimas su 

buvusiais gimnazistais (UP-5)

Lapkritis J. Narbutaitienė

L. Kavaliauskaitė

Menų ir technologijų

mokytojai

Kultūrinė grupė

7. Gimnazijos puošimas. Adventiniai 

renginiai. Kalėdinis renginys (UP-4-8)

Gruodis J. Narbutaitienė

L. Kavaliauskaitė

A. Čeponienė

Klasių 

auklėtojai/kuratorė

8. Sausio 13-osios minėjimas. Pilietinė 

akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (UP-

1)

Sausis A. Lenard – 

Levčenkienė

istorikai

9. Vasario 16-osios minėjimas (UP-2) Vasaris J. Narbutaitienė

E. Skripkauskienė

N. Žigienė

10. Karjeros diena (UP-5) Vasaris UK grupė,

Dalykų mokytojai

11. Šimtadienis (UP-6) Kovas J. Narbutaitienė

J. Kolomijec

S. Dunec

D. Rakštelienė
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12. Kovo 11-osios minėjimas (UP-2) Kovas J. Narbutaitienė

V. Ksenzovienė

L. Kuksėnienė

J. Cicėnas

13. Kaziuko mugė (UP-4) Kovas J. Narbutaitienė

R. Papšienė

N. Žigienė

14. Europos diena (UP-1) Gegužė V. Stundžiaitė

15. Paskutinio skambučio šventė (UP-6) Gegužė J. Narbutaitienė

J. Kolomijec

S. Dunec

D. Rakštelienė

16. Visuotinė atvirų durų diena tėvų 

darbovietėse, projektas „Šok į tėvų 

klumpes“ (UP-3)

Birželis UK grupė,

Klasių auklėtojai

17. Mokslo metų užbaigimo šventė (UP-4) Birželis J. Narbutaiteinė

E. Skripkauskienė

Kultūrinė grupė

18. Abiturientų išleistuvės Liepa Administracija

J. Narbutaitienė*

A. Remeškevičienė

RENGINIAI

19. Raštingiausio gimnazisto rinkimai Rugsėjo 21–25

d. 

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai

20. Europos kalbų dienos paminėjimas 

užsienio kalbų pamokų metu

Rugsėjo 24–30

d.

Užsienio kalbų 

mokytojai

21. Etikos, istorijos ir geografijos konkursas

„Po antikos kultūros skėčiu“ III klasėms

Lapkritis A. Lenard – 

Levčenkienė

A. Remeškevičienė

A. Tijūnėlienė

V. Kreivėnienė

22. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (8 kl.) Lapkritis R. Šakalienė

23. Šiaurės šalių litertūros savaitė

„Svajonės ir  ilgesys“. Alandų saloms –

100

Lapkričio 

15–21 d.

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai

24. Geografijos protų mūšis 7 kl. 

mokiniams

Gruodis R. Šakalienė

25. Kalėdinė šventė Gruodis R. Papšienė

I. Šuminienė

26. Skaitau mažesniam Gruodis J. Dindienė

27. Renginys-susitikimas su socialiniais 

partneriais Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazijos etikos mokytoja eksperte V. 

Urboniene ir mokinių grupįmis 

„Išminties kraitės lobiai“

Spalio 18 d.

Balandis

A. Urbonienė

28. Žemės dienos minėjimas Kovas J. Motiejonienė

29. Projektinis konkursas „Olimpinė karta“ Balandis L. Valėnas

A. Čeponienė

30. Sporto šventė su tėveliais Gegužė R. Papšienė

I. Šuminienė
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31. Fizinio ugdymo ženklo normatyvų 

laikymas

Gegužė L. Valėnas

V. Češulis

32. Sporto renginiai (pagal atskirą grafiką) Visus mokslo 

metus

L. Valėnas

V. Češulis

AKCIJOS, PARODOS

33.

Paroda Žemės dienai Kovas

R. Trinkūnienė

I. Rasikė

A. Drūteikienė

34. Akcija, skirta žydų genocido dienai 

paminėti

Rugsėjis V. Stundžiaitė

35. Mokinių darbų „Matematikos vadovėlio

viršelis“ paroda-konkursas

Balandis–gegu

žė

D. Kavaliauskienė

A. Kupetienė

L. Mikėnienė

L. Autuch

V. Brukštuvienė

K. Vaitkevičius

D. Meldžiūnaitė

PROJEKTAI

36. Projektas „Mes rūšiuojam“ Spalis J. Motiejonienė

37. Projektas „Šiaurės šalys ir pasaulis“ Lapkritis L. Kuksėnienė

38. Projektas

„Jaunieji mokyklos paramedikai“

Visus mokslo 

metus

A. Urbanaitė

I. Žilo

39. 1 klasių mokinių projektas „Pasakų 

laboratorija“ 

Lapkritis–sausi

s

D. Marcinauskienė

D. Vilčinskienė

40. Fizikos projektas 7 kl. mokiniams 

„Fizikai – Nobelio premijos laureatai“

Lapkritis–gruo

dis
A. Medzevičius

41.
Ilgalaikis projektas „Menų dirbtuvės“

Sausis–

birželis

R. Papšienė

I. Šuminienė

42. Anglų kalbos-lietuvių kalbos projektas 

„Granny s dish“ 

„Močiutės patiekalas“

Vasaris–kovas
A. Trapikienė

D. Cicėnienė

43. Projektas „Kalbos gimtosios 

penketukas“
Vasaris–kovas

Lietuvių kalbos ir 

literatūros mokytojai

Ilgalaikis anglų kalbos projektas „My 

favourite dish (4a klasė)

Vasaris–baland

is
I. Zarinskienė

44.
Ilgalaikis 3 klasių projektas „Rieda ratai

rateliukai“
Kovas–gegužė

R. Bagdonienė

J. Snieškienė

D. Krikštulienė

45. Anglų kalbos-rusų kalbos-lietuvių 

kalbos ir literatūros projektas „Turistų 

lankytinos Ignalinos rajono vietos“

Kovas–gegužė

J. Dindienė

R. Sriubaitė

N. Gimbickienė

46. 4 klasių mokinių projektas „Informatika

ir aš“

Visus mokslo 

metus

E. Žemaitienė

J. Šuminaitė

47. Gamtosauginis projektas 1  klasių 

mokiniams  „Žaliasis pasaulis“

Rugsėjis–

sausis
R. Jeremejeva

48. Gamtosauginis projektas 2  klasių 

mokiniams „Mes – žemės vaikai“
Sausis–birželis R. Jeremejeva

49.
Projektas „Mokykla – EP ambasadorė

Visus mokslo 

metus

V. Kreivėnienė

50. Biologijos-anglų kalbos projektas 

„Saugomos Lietuvos teritorijos“ (8 kl. 
Kovas–gegužė

R. Trinkūnienė

I. Zarinskienė



56

mokiniams)

51.
Abėcėlės šventė Balandis

D. Marcinauskienė

D. Vilčinskienė

52. Projektas „Mano šeimos tradicija“ Gegužė V. Maskoliūnienė

Ilgalaikis integruotas anglų kalbos 

istorijos ir geografijos projektas 

„Mokomės gamtoje ir iš gamtos

Gegužė–

birželis

I. Zarinskienė

R. Šakalienė

A. Marcinauskas
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

8 priedas

DARBO SU TĖVAIS IR BENDRUOMENE VEIKLOS PLANAS

 Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Gimnazijos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimai.

Rinkimai į Mokyklos tarybą.

Rugsėjo

6–20 d.

Visi klasių 

auklėtojai

 2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) diena Lapkritis Klasių

auklėtojai/kuratoriai

Esant 

palankiai 

situacijai

 3. IV klasių mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas.

Lapkritis

Vasaris

J. Kolomijec

 4. Ceikinių sk. PUG mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Spalis, sausis,

gegužė

R. Ragaišienė

 5. Gimnazijos PUG mokinių 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Spalis, sausis,

gegužė

M. Šimkienė

 6. 1 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Spalis, sausis,

gegužė

D. Marcinauskienė

 7. 1 b klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Spalis, sausis,

gegužė

D.Vilčinskienė

 8. 2 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis, birželis

R. Papšienė

 9. 2 b klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis, birželis

R. Šuminienė

 10. 3 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis,

balandis

R. Bagdonienė

 11. 3 b klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis, gegužė

J. Snieškienė

 12. 3  c klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis, gegužė

D. Krikštulienė

 13. 4 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

sausis, gegužė

E. Žemaitienė

 14. 4 b klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Gruodis,

sausis, birželis

J. Šuminaitė

 15. 5 c klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Rugsėjis

vasaris

R. Trinkūnienė

 16. 5b klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Spalis,

vasaris

A. Lenard-

Levčenkienė

 17. 5 a klasės mokinių tėvų (globėjų, Spalis, N. Gimbickienė
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rūpintojų) susirinkimas vasaris

 18. 6 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

gegužė

M. Valentas

 19. 6 b klasės mokinių tėvų

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

gegužė

D. Cicėnienė

 20. 6 c klasės mokinių tėvų 

(globėjų,rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

gegužė

J. Dindienė

 21. 7 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

balandis

R. Šakalienė

 22. 7 b klasės mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

balandis

I. Kandratavičienė

 23. 7 c klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Lapkritis,

balandis

R. Sriubaitė

 24. 8 a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų)susirinkimas.

Lapkritis,

gegužė

A. Trapikienė

 25. 8 b klasės mokinių tėvų

(globėjų, rūpintojų)

susirinkimas.

Lapkritis,

balandis

I. Zarinskienė

 26. III klasių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų )susirinkimas 

Lapkritis,

vasaris

S. Dunec

D. Rakštelienė

 27. I a klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Gruodžio 6 d.,

gegužės 12 d.

A. Remeškevičienė

 28. I b klasės mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas

Gruodžio 7 d.,

gegužės 12 d.

A. Urbanaitė

 29. I b klasės tėvų susitikimai su 

dėstančiais mokytojais

Lapkritis,

gegužė

A. Urbanaitė

 30. Paskaita „Tikslų kėlimas ir laiko

planavimas“ I klasių  mokiniams

ir tėvams

Balandis UK grupė

 31. II klasių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimas 

„Pasirengimas pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimui“. „Individualaus 

ugdymo plano rengimas“

Vasaris–kovas J. Dasytė

L. Kuksėnienė

I. Rasikė

J. Motiejonienė

 32. II a klasės mokinių tėvų

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Vasaris L. Kuksėnienė

 33. II b klasės mokinių tėvų

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Vasaris I. Rasikė

 34. II c klasės mokinių tėvų

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas

Vasaris J. Motiejonienė

 35. Advento vakaras gimnazijos 

bendruomenei 

Gruodis Kultūrinės veiklos 

grupė
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 36. Paskaita „Profesijos 

pasirinkimas“ III klasių 

mokiniams ir tėvams

Sausis UK grupė

 37. IV klasių tėvų susirinkimas 

„Naujausi stojimo reikalavimai 

abiturientams su Lama BPO 

konsultante“.

Kovas–balandi

s

UK grupė

 38. Karjeros diena 5-8, I–III klasių 

mokiniams (kviečiami tėvai, 

kurie supažindina su savo 

profesijomis)

Vasaris Klasių 

auklėtojai/kuratoriai

UK grupė

 39. Visuotinė atvirų durų diena tėvų

darbovietėse, projektas „Šok į

tėvų klumpes“ 5–8, I–III klasių

mokiniams 

Birželis Klasių auklėtojai

UK grupė

 40.  Atvirų durų diena gimnazijos 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams): pamokų 

stebėjimas ir konsultacinės 

dalykininkų valandos ??????

1 kartą per 

pusmetį

Administracija Esant 

palankiai 

situacijai

 41. Klasės auklėtojo/kuratoriaus per 

mokslo metus organizuojami 

Tėvų  (globėjų, rūpintojų) 

susitikimai su mokytojais

Ne mažiau 

kaip 1 kartą 

per metus

Klasių auklėtojai/

kuratoriai

 42.  IV klasių mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

supažindinimas su Brandos 

egzaminų organizavimo tvarkos 

aprašu  

Lapkritis J. Dasytė

 J. Kolomijec

 43. IV klasių mokinių tėvų (globėjų,

rūpintojų) susirinkimas 

išleistuvių organizavimo 

klausimais

Gegužė Administracija,

J. Kolomijec

 44. Individualūs tėvų-mokytojų- 

mokinių  susitikimai su 

dėstančiais mokytojais

Gruodžio 15 d. M. Rakštelienė,  

5–8, I–IV kl. klasių 

auklėtojai/ kuratoriai

Nuotoliniu 

būdu

 45. Mokymosi pažangos ir 

pasiekimų bei pagalbos plano 

įgyvendinimo aptarimas su 

mokinio, kuriam bendrojo 

ugdymo programa pritaikoma ir 

individualizuojama, tėvais 

(globėjais, rūpintojais)

1 kartą per 

pusmetį

Klasių 

auklėtojai/kuratoriai,

VGK pirmininkas 
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 46. Internetinės svetainės 

www.kaveikiavaikai.lt

pristatymas 1–8 kl. mokinių 

tėvams

Spalis Klasių auklėtojai, V.

Činčikienė

http://www.kaveikiavaikai.lt/
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano 

9 priedas

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IR VEIKLOS PLANAVIMO

GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veikla Data Atsakingas

1. Veiklos kokybės įsivertinimo ir 

veiklos planavimo darbo grupės 

sudarymas

Rugpjūtis–rugsėjis

V. Čeponienė

2. Mokytojų tarybos informavimas 

apie mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo organizavimą 

2021–2022 m. m..  Gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės veiklos planavimas. Veiklos

plano 2021–2022 m.. m. rengimas.

Rugsėjis–spalis D. Kavaliauskienė

3. Erdvių pritaikymo efektyvumui ir 

rodiklių 2. 2. 1. Mokymosi lūkesčiai

ir mokinių skatinimas ir 3.2.1. 

Mokymasis ne mokykloje vertę 

tyrimui  vertinimo iliustracijų ir 

instrumentų rengimas, klausimynų 

sudarymas.

Spalis–gruodis

Veiklos įsivertinimo 

grupė

4. Nacionalinės mokyklų agentūros 

apklausos anketų už 2020–2021 m. 

m.  mokiniams ir tėvams pildymas

Lapkritis Veiklos įsivertinimo 

grupė

5. Gimnazijos įsivertinimo ir 

pažangos anketų už 2020–2021 m. 

m.  rezultatų aptarimas ir 

pateikimas  mokyklos 

bendruomenei ir NMVA.

Gruodis–sausis

D. Kavaliauskienė

6. Erdvių pritaikymo efektyvumo ir 

rodiklių 2. 2. 1. Mokymosi lūkesčiai

ir mokinių skatinimas ir 3.2.1. 

Mokymasis ne mokykloje vertę

tyrimas.

Gimnazijos bendruomenės 

apklausa (naudojama Nacionalinės 

mokyklų vertinimo agentūros 

internetinė sistema 

www.iqesonline.lt.), rezultatų 

apibendrinimas, išvadų ir 

pasiūlymų mokyklos veiklos 

planavimui formulavimas.

Sausis–gegužė

Veiklos įsivertinimo 

grupė
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7. Tyrimo  rezultatų pristatymas 

bendruomenei 

Gegužė–birželis D. Kavaliauskienė

8. 2021–2022 m. m. veiklos analizė  ir

perspektyvų numatymas

Birželis D. Kavaliauskienė



2021–2022 mokslo metų veiklos plano

                                                                                10 priedas

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

Vaiko gerovės komisijos tikslas – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymo(si) ir

edukacine aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą bei teikti individualius poreikius

atitinkančią švietimo pagalbą.

Uždaviniai:

1. Rūpintis socialine gerove, didžiausią dėmesį skiriant ankstyvajai prevencijai.

2. Sudaryti sąlygas mokiniui sėkmingai pasiekti teigiamų akademinių, socialinių bei

elgesio rezultatų.

3. Koordinuoti ugdymo(si), švietimo pagalbos teikimą ir programų pritaikymą mokiniams,

turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

4. Skatinti aktyvų ir pozityvų bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą,

puoselėjant atvirą aplinką ir bendrystės dvasią, kur visi pripažįstami tokie, kokie yra.

5. Koordinuoti krizių valdymą gimnazijoje.

Eil.

Nr.

Veikla Data Atsakingi Pastabos

Organizacinė veikla

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano 2021–2022 m. m. rengimas

Rugsėjis V. Činčikienė

Vaiko gerovės 

komisija

2. Vaiko gerovės komisijos posėdžių ir

pasitarimų organizavimas

Kiekvieną 

mėnesį arba 

pagal poreikį

V. Činčikienė

D. Trukanienė

3. Pamokų lankomumo, mokymosi, 

elgesio sunkumų patiriančių 

mokinių stebėsena, pagalbos 

teikimo formų ir būdų numatymas

Nuolat V. Činčikienė

4. Rizikingo elgesio, ypatingo dėmesio

reikalaujančių vaikų sąrašų 

derinimas

Rugsėjo mėn.

ir pagal 

poreikį

V. Činčikienė

J. Kolomijec

5. Socialinės, pedagoginės, 

psichologinės pagalbos mokiniams 

organizavimas

Per mokslo 

metus

Vaiko gerovės 

komisija

6. Nuotolinių mokymų, skirtų Rugsėjis V.Činčikienė
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mokyklos darbuotojų raštingumui 

psichikos sveikatos srityje didinti, 

inicijavimas

7. Gerosios patirties sklaida Per mokslo 

metus

Vaiko gerovės 

komisija

8. Apskrito stalo diskusijos dėl 

konkrečių atvejų aptarimo ir 

pagalbos numatymo (švietimo 

pagalbos specialistai, mokytojai, 

klasių auklėtojai/kuratoriai)

Per mokslo 

metus

V. Činčikienė

9. Individualių pagalbos planų 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikams rengimas

Rugsėjis–sausi

s

Vaiko gerovės 

komisija

Socialinis emocinis ugdymas

10. „Vaikų linijos“ iniciatyva 

„Sąmoningumo didinimo mėnuo 

BE PATYČIŲ“

Kovas V. Činčikienė

R. Jeremejeva

A. Remeškevičienė

11. Geros savijautos programos 

koordinavimas

Per mokslo 

metus

V. Činčikienė

J. Kolomijec

12. Tolerancijos dienos paminėjimas Lapkritis V. Činčikienė

J. Kolomijec

A. Sokolovienė

13. Edukacijos „Mokausi iš kino“ 

organizavimas

Lapkritis, 

vasaris

J. Kolomijec

L. Valėnas

I-ose

klasėse

14. Veiklos skirtos Tarptautinei 

socialinio emocinio ugdymo dienai

Kovo 21–25 d. V. Činčikienė

J. Kolomijec

15. Pasaulinės Dauno sindromo dienos 

minėjimas

Kovo 21 d. V. Gibler

I. Petrovskienė

16. Pasaulinės autizmo supratimo 

dienos minėjimas

Balandis V. Gibler

I. Petrovskienė

Prevencinė veikla

17. Prevencinių programų „Laikas 

kartu“, „Paauglystės kryžkelės“ ir 

„Raktas į sėkmę“ įgyvendinimo 

koordinavimas ir aptarimas su 

klasių auklėtojais/kuratoriais

Po I ir II 

pusmečių

V. Činčikienė

V. Mozūraitienė
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18. Klasių socialinės situacijos ir 

mikroklimato aptarimas su klasių 

auklėtojais

Per mokslo 

metus

V. Činčikienė

J. Kolomijec

L. Valėnas

1–8 klasės

I–IV

klasės

19. Tyrimas: „Ar saugiai jaučiuosi 

klasėje, mokykloje?“

Spalis–lapkriti

s

A. Remeškevičienė

J. Povilėnienė

20. Prevencinių-korekcinių pokalbių 

organizavimas:

1. Pokalbiai su 5–8, I–IV klasių 

mokiniais dėl neigiamų įvertinimų 

signaliniuose pusmečiuose.

2. Pokalbiai su mokiniais, turinčiais 

lankomumo problemų.

3. Pokalbiai su mokiniais, turinčiais 

elgesio ir emocinių sunkumų. 

Po I ir II 

pusmečio 

signalinių.

Kartą per 

mėnesi arba 

pagal poreikį

V. Činčikienė

J. Kolomijec

Vaiko gerovės 

komisija

21. Vėluojančių į pamokas stebėsena Per mokslo 

metus

Vaiko gerovės 

komisija

22. Pranešimų apie patyčias 

nagrinėjimas, prevencinių ir 

intervencinių priemonių numatymas

ir taikymas

Per mokslo 

metus

Vaiko gerovės 

komisija

23. PUG, 1, 5, I klasių ir naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 

stebėjimas, pagalbos teikimas

Rugsėjis–spali

s

V. Mozūraitienė

V. Činčikienė

J. Kolomijec

24. Ugdymosi sunkumų, pažangumo, 

lankomumo aptarimas, pagalbos 

numatymas ir teikimas

Po I ir II 

pusmečių

Vaiko gerovės 

komisija

25. Informacijos tėvams, mokiniams 

parengimas ir sklaida gimnazijos 

svetainėje, el.dienyne

Per mokslo 

metus

I. Žilo

J. Povilėnienė

26. Mokinių pamokų lankomumo 

ataskaitų analizė ir aptarimas su 

klasių auklėtojais

Kiekvieną 

mėnesį

V. Činčikienė

J. Kolomijec

Specialusis ugdymas

27. Specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių sąrašų derinimas su 

Ignalinos rajono švietimo pagalbos 

tarnyba

Rugpjūtis V. Gibler

28. Konsultacijos mokytojams dėl 

individualizuotų ir pritaikytų 

programų rengimo ir jų derinimas

Rugsėjis V. Mozūraitienė
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29. Specialiųjų ugdymosi poreikių  

įvertinimo dokumentų rengimas 

švietimo pagalbos tarnybai

Per mokslo 

metus

V. Gibler

I. Petrovskienė

A. Trapikienė

30. Specialiųjų ugdymosi poreikių, 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų 

turinčių mokinių ištyrimas, sąrašų 

sudarymas, pagalbos teikimas

Per mokslo 

metus

V. Gibler

I. Petrovskienė

31. Namuose ugdomų mokinių 

individualios pažangos aptarimas  

po I ir II pusmečių. 

Po I ir II 

pusmečių

V. Činčikienė

32. Individualių pagalbos planų 

peržiūra ir aptarimas

Po signalinių 

pusmečių 

ir/arba pagal 

poreikį

V. Činčikienė

E. Žemaitienė

33. Tėvų ir mokytojų konsultavimas, 

supažindinimas su ugdymosi 

pasiekimų aprašais

Per mokslo 

metus

E. Žemaitienė

34. Teikiamos švietimo pagalbos, 

individualios pagalbos poreikio 

aptarimas su tėvais

Per mokslo 

metus

Vaiko gerovės 

komisija 

Krizių valdymas

35. Krizių valdymo Ignalinos Česlovo 

Kudabos gimnazijoje tvarkos aprašo

peržiūra

Rugsėjis V. Mozūraitienė

A. Sokolovienė

36. Krizės valdymo veiksmų plano 

parengimas ir krizės valdymo 

priemonių organizavimas

Esant 

poreikiui

V. Mozūraitienė

A. Sokolovienė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

11 priedas

INDIVIDUALIŲJŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1 2 3 4 5

1. Individualiųjų ugdymo planų rengimo 

grupės pasitarimas dėl veiklos plano ir 

darbų pasidalijimo

Rugsėjis Grupės nariai

J. Dasytė

2. III–IV klasių individualiųjų ugdymo planų,

tvarkaraščių patikrinimas, klasių auklėtojų 

konsultavimas

Rugsėjo 15 d.–

spalio 15 d.

Grupės nariai

J. Dasytė

3. III–IV klasių junginių ir elektroninio 

dienyno patikrinimas

Lapkritis Grupės nariai

J. Dasytė

4. III–IV klasių individualiųjų ugdymo planų,

tvarkaraščių koregavimas pagal 

moksleivių prašymus, vadovaujantis 

direktoriaus įsakymu

Gruodžio 20 d.–

sausio 22 d.

Grupės nariai

J. Dasytė

5. II klasių mokinių supažindinimas su 

individualiųjų ugdymo planų rengimo 

metodika ir kursų (lygių) skirtumais

Iki kovo mėn. Grupės nariai,

dalykų

mokytojai

6. VIII klasės mokinių supažindinimas su 

gimnazijos I klasės  ugdymo turiniu ir 

moduliais

Gegužė Grupės nariai

J. Dasytė

7. Individualiųjų ugdymo planų rengimo 

metodikos sklaida

Iki balandžio

15 d.

Grupės nariai

J. Dasytė

8. Laikinųjų grupių sudarymas, ugdymo 

diferencijavimas

Iki birželio 15 d. Grupės nariai

9. Individualiųjų ugdymo planų koregavimas,

individualiųjų tvarkaraščių sudarymas 

siekiant optimaliai suderinti mokinio 

pageidavimus ir gimnazijos galimybes

Iki rugsėjo 1 d. Grupės nariai
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano  

12 priedas

UGDYMO KARJERAI GRUPĖS IR PIT VEIKLOS PLANAS

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija, organizuodama Ugdymą karjerai, vadovaujasi

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72

patvirtinta Ugdymo karjerai programa.

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

I klasės

1. Klasės valandėlių ciklas „Kas aš esu“:

1. Asmeninių savybių pažinimas 

karjeros kelio kontekste.

2. Gabumų (dominuojančio intelekto

tipo)  įtaka mokinio karjerai.

Spalis

I–IV sav.

Vasaris

I–IV sav.

I. Rasikė

L. Kuksėnienė

J. Motiejonienė

UK grupė

2. Susipažinimas su įvairiomis profesijomis 

(filmai apie profesijas)

1 kartą

per

pusmetį

I. Rasikė

L. Kuksėnienė

J. Motiejonienė

UK grupė

II klasės

1. Klasės valandėlių ciklas „Mano karjeros 

galimybės“:

1. Pasiekimų ir kompetencijų 

pažinimas planuojant karjerą. 

Vertybių pažinimo svarba 

priimant karjeros sprendimus.

2. Mokinio psichologinis portretas – 

savęs pažinimo apibendrinimas.

3. Mokinio karjeros galimybių 

pažinimo kompetencijų ugdymas.

Rugsėjis

I–IV sav.

Sausis

I–IV sav.

Gegužė

I–IV sav.

S. Dunec

D. Rakštelienė

UK grupė

2. Filmai apie profesijas, kurias galima 

rinktis įgijus pagrindinį išsilavinimą

1 kartą

per

pusmetį

S. Dunec

D. Rakštelienė

UK grupė

III klasės

1. Klasės valandėlių ciklas „Mano karjeros 

planas“:

1. Mokymo įstaigų įvairovė ir 

tolesnio mokymosi galimybės.

2. Darbo pasaulio pažinimo 

gebėjimų ugdymas. Laiko ir kitų 

Gruodis

I–III sav.

Balandis

J. Kolomijec

UK grupė



69

išteklių planavimas. Asmeninis 

karjeros planas.

I–IV sav.

IV klasės

1. Klasės valandėlių ciklas „Karjeros 

įgyvendinimas“:

1. Laiko ir kitų išteklių 

paskirstymas, planavimas. 

Karjeros plano įgyvendinimo 

strategijos.

2. Klasės valandėlių ciklas „Karjeros

įgyvendinimas“.

Balandis

IV sav.

Gegužė

I sav.

A. Remeškevičienė

UK grupė

2. Įsidarbinimo galimybės ir darbdavių 

pageidavimai.

Balandis A. Remeškevičienė

UK grupė

UAB

Romnesa

3. Individualios konsultacijos karjeros 

galimybių klausimais

Per

mokslo

metus

A. Remeškevičienė

UK grupė

Kitos veiklos

1. Paskaitos ir webinarai I–IV klasių

mokiniams įvairiomis karjeros temomis

(praktiniai patarimai, informacija apie

tarptautinius egzaminus, susitikimai su

jau studijuojančiais studentais).

Visus

metus,

pagal

kalba.lt

planą

A. Urbanaitė

UK grupė

Kalba.lt

Diana 

Verikaitė

diena@kalb

a.lt

2. Klasės valandėlės I–IV klasių

mokiniams, kurių metu jie bus

supažindinami su Ignalinos rajono

įmonėmis ir verslu, darbo biržos

informacija (www.ldb.lt) apie paklausias

profesijas.

Visus

metus

A. Urbanaitė

UK grupė

Kviečiami

Ignalinos

rajono

verslininkai

3. Informacijos apie nestandartines, naujas,

perspektyvias specialybes paieška ir

lektorių pakvietimas į gimnaziją.

Visus

metus

UK grupė,

PIT

4. Informacijos apie UK veiklas mokykloje

sklaida gimnazijos ir rajono interneto

svetainėse. Aukštųjų mokyklų, kolegijų ir

profesinių mokyklų skelbiamos

informacijos sklaida gimnazijos facebook

puslapyje. 

Visus

metus

UK grupė

A. Čeponienė

5. Išvykos I–IV klasių mokiniams į

Lietuvos aukštąsias, aukštesniąsias ir

profesines mokyklas (parenkama pagal

apklausos duomenis ir poreikius).

Datos bus

derinamos

UK grupė,

PIT

http://www.ldb.lt
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6. „Karjeros naktis“ 2021 m.

IV

ketvirtis

V. Čeponienė,

klasių auklėtojos ir 

kuratorės

7. Skaitykloje esančios parodos „Pasirink

savo kelią“ ir stendų papildymas nauja

medžiaga

Rugsėjis PIT

8. I–IV kl. mokinių apklausa apie UK

renginių efektyvumą. Apklausos rezultatų

apibendrinimas ir aptarimas UK ir PIT

grupėje. UK plano koregavimas.

Spalis A. Urbanaitė

UK grupė

9. Seminaras ir paroda Vilniuje

„Išsilavinimas ir karjera 2021“ (Studijų

užsienyje paroda)

Spalis UK grupė,

PIT

Kalba.lt

10. Išvyka į Ž. Mudėno IĮ lentpjūvę

Petriškėje. Pažintis su profesijomis ir

Ignalinos rajono verslu.

Lapkritis UK grupė Ž. Mudėnas

11. Išvyka į LITEXPO parodą „Studijos

2022“

Vasaris UK grupė,

PIT

12. Žurnalo „Reitingai“ atstovų seminaras

tėvams ir mokiniams

Vasaris-

kovas

UK grupė,

PIT

13. „Karjeros diena“ Kovas

–balandis

UK grupė

14. 2022 metų stojimo į universitetus ir

kolegijas sąlygos. I–IV kl. mokinių

susitikimas su LAMA BPO atstove

Balandis A. Urbanaitė

UK grupė

15. Išvyka į UAB „Birvėtos tvenkiniai“.

Pažintis su profesijomis ir Ignalinos

rajono verslu.

Gegužis UK grupė E.Brukštuvi

enė

16. Visuotinė atvirų durų diena tėvų

darbovietėse, projektas „Šok į tėvų

klumpes“

Birželis UK grupė,

dalykų mokytojai

Laukiamas rezultatas. Mokiniai, išklausę informaciją ir pristatymus, konsultuodamiesi su

karjeros ugdymo koordinatoriais sužinos apie karjeros galimybes, išmoks sąmoningai ir atsakingai

veikti, teisingai pasirinkti ugdomuosius dalykus. Mokiniai susipažins su Ignalinos rajono įmonėmis

ir verslu, profesijų poreikiu rajone, išmoks kurti asmeninius karjeros planus.
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

13 priedas

INFORMACIJOS VALDYMO GRUPĖS PLANAS

Eil.

Nr.

Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Grupės veiklos krypčių 

numatymas ir aptarimas
Rugsėjis J. Dasytė

2. Interneto svetainės 

atnaujinimo darbai

Rugsėjis –

spalis
L. Ratkevičiūtė

3. Gimnazijos Facebook 

puslapio naujinimas
Visus metus L. Ratkevičiūtė

4. Naujienų gimnazijos 

interneto svetainei rengimas
Visus metus

J. Trapikienė,

Ž. Juodagalvienė

5. Straipsnių/informacijos 

savivaldybės interneto 

svetainei ignalina.lt 

redagavimas

Visus metus
J. Trapikienė,

Ž. Juodagalvienė

6. Gimnazijos interneto 

svetainės tvarkymas
Visus metus L. Ratkevičiūtė

7. Internetiniame puslapyje 

publikuojamos informacijos 

sisteminimas ir 

katalogavimas

Visus metus L. Ratkevičiūtė

8. Dokumentų redagavimas
Visus metus

J. Trapikienė,

Ž. Juodagalvienė

9. Renginių fotografavimas, 

filmavimas ir nuotraukų bei 

filmuotos medžiagos 

katalogavimas

Visus metus L. Ratkevičiūtė

10. 2021–2022 m. m. veiklos 

analizė ir perspektyvų 

numatymas
Birželis J. Dasytė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano              

14 priedas 

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2021–2022 M. M.

Tikslas: sudaryti sąlygas ir skatinti gimnazijos vadovus, mokytojus, pagalbos mokiniui

specialistus įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą ugdymo ir pagalbos

mokiniui teikimo kokybę. 

Uždaviniai:

1. Vesti gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimo

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apskaitą.

2. Kaupti dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įrodančius dokumentus –

pažymėjimus, pažymas, sertifikatus ir kt. – kvalifikacijos tobulinimo aplankuose.

3. Mokslo metų pabaigoje analizuoti ir tirti gimnazijos vadovų, mokytojų, pagalbos

mokiniui specialistų  kvalifikacijos tobulinimo poreikius, parengti kvalifikacijos tobulinimo planą.

4. Informuoti gimnazijos vadovus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus apie

galimybę tobulinti kvalifikaciją.

5. Tenkinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

6. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo

proceso kokybės gerinimo.

7. Racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas.

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Informacijos apie gimnazijos 

vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų dalyvavimą 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose fiksavimas  ir 

dalyvavimą kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose įrodančių

dokumentų  kaupimas 

kvalifikacijos aplankuose.

Visus metus V. Mozūraitienė Švietimo idėjų 

sklaida, naujovių

taikymas savo 

darbe, aukštesnė 

ugdymo kokybė

2. Gimnazijos vadovų, mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo plano 

rengimas mokslo metams.

Rugsėjis V. Mozūraitienė
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3. Kvalifikacijos tobulinimo 

poreikių analizė ir bendrų 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginių planavimas. 

Birželis V. Mozūraitienė

4. Anketos „Kvalifikacijos 

tobulinimas bei kompetencijų 

pažanga“ pildymas

Gegužė Mokytojai ir

pavaduotojos

5. Individualus kvalifikacijos 

tobulinimas

Nuolat Gimnazijos

vadovai, mokytojai,

pagalbos mokiniui

specialistai

Dalyvavimas 

dalykinių ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimo 

seminaruose, 

publikacijos, 

projektų 

rengimas ir 

vykdymas, 

savišvieta, 

savianalizė. 

6. Kolegialus dalijimasis patirtimi.

Atviros pamokos:

Geografijos pamoka III klasėje Spalis V. Kreivėnienė

Metodinių 

grupių veikla, 

pamokų, 

įskaitant atviras 

pamokas, ir kitos

pedagoginės 

veiklos 

demonstravimas 

ir stebėjimas, 

kolegų 

konsultavimas ir

konsultavimasis.

Lietuvių kalbos pamoka 4 b 

klasėje 

Kovas J. Šuminaitė

Lietuvių kalbos pamoka 3 b 

klasėje

Kovas J. Snieškienė

Lietuvių kalbos pamoka 2 a 

klasėje

Balandis R. Papšienė

Matematikos pamoka 2 b klasėje Gegužė I. Šuminienė

Integruota lietuvių kalbos ir 

dailės pamoka 1 b klasėje

Gegužė D. Vilčinskienė

Istorijos pamoka Gruodis A. Marcinauskas

Integruota fizikos-technologijų 

pamoka 7 klasėje 

Kovas A. Medzevičius

V. Varneckas

Integruota chemijos-lietuvių 

kalbos ir literatūros  pamoka

Vasaris L. Šimonienė

Ž. Juodagalvienė
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Matematikos pamoka Kovas–balan

dis

V. Brukštuvienė

Matematikos pamoka Balandis L. Autuch

Matematikos pamoka Vasaris–kov

as

K. Vaitkevičius

Matematikos pamoka Kovas D. Kavaliauskienė

Vokiečių kalbos pamoka Kovas A. Urbanaitė

Chemijos pamoka II klasėje Lapkritis I. Rasikė

Anglų kalbos pamoka Kovas M. Valentas

Anglų kalbos pamoka Gruodis–sau

sis

D. Rakštelienė

Integruota anglų-vokiečių kalbų

pamoka

Sausis J.  Povilėnienė

I. Zarinskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros

pamoka

Sausis V. Maskoliūnienė

Integruota anglų-rusų kalbų 

pamoka

Gruodis D. Cicėnienė

N. Gimbickienė

Muzikos pamoka 5 klasėje Lapkritis J. Cicėnas

Informacinių technologijų 

pamoka

Vasaris I. Kandratavičienė

 Atviri logopediniai užsiėmimai Lapkritis  V. Gibler

7. Kolegų pamokų stebėjimas:

bent po 2 pamokas stebi 

kiekvienas mokytojas

Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai

8. Analizė:

Matematikos dalyko srities ir 

NMPP rezultatų analizė ir 

didaktinių pokyčių inicijavimas 

1–4 klasėse

Pradinių klasių 

mokytojos

9. Metodinės priemonės MG 

nariams rengimas

Visus metus L. Guobienė

V. Stundžiaitė

G. Motiejonis

A. Tijūnėlienė

J. Motiejonienė

L. Šimonienė

A.  Čeponienė

D. Lamanauskienė

A. Čeponienė
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I. Rasikė

A. Trapikienė

Z. Panavienė

10. Metodinės priemonės IG MP 

bankui rengimas

Visus metus V. Kreivėnienė

V. Češulis

A. Remeškevičienė

A. Marcinauskas

V. Varneckas

A. Drūteikienė

J. Trapikienė

S. Dunec

L. Kuksėnienė

11. Informacijos sklaida po 

dalyvavimo seminare  

(dalykiniai pristatomi 

metodinėse grupėse; bendro 

pobūdžio – mokytojų tarybos 

posėdžiuose)

Visus metus J. Berezina,

Metodinių grupių 

pirmininkai

12. Seminarų, atliepiančių 

gimnazijos veiklos tikslus ir 

uždavinius, organizavimas

1 seminaras 

per pusmetį 

V. Čeponienė Specializuoti 

renginiai (kursai,

seminarai, 

mokymai, 

praktikos), 

atitinkantys 

gimnazijos 

tikslus ir 

uždavinius

13. Atnaujinamų bendrųjų programų

įgyvendinimo rekomendacijų 

panaudojimo galimybes 

naujausiais mokslo metais

Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai

Siūlymai, 

pristatomos  

įgyvendinimo 

rekomendacijos 

ir aktualios 

naujienos, kurias

galima pritaikyti

darbui su 

mokiniais jau 

šiais 2021–2022-

aisiais mokslo 

metais

14. Vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų dalyvavimas

gimnazijoje organizuojamuose 

1 seminaras 

per pusmetį

Vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

Kvalifikacijos 

tobulinimas 

atsižvelgiant į 
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kviestinių lektorių seminaruose specialistai gimnazijos 

tikslus ir 

uždavinius

15. Vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų dalyvavimas

metodinėse/dalykinėse 

konferencijose rajone ir 

respublikoje

Pagal 

galimybes

J. Berezina Gerosios 

patirties sklaida

16. Vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų veikla 

gimnazijos metodinėse grupėse

Visus metus Metodinių grupių 

pirmininkai

Pasidalijimas 

dalykine 

informacij

17. Vadovų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų veikla 

rajono mokytojų metodinėse 

grupėse

Visus metus Vadovai, 

mokytojai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai

Pasidalijimas 

dalykine 

informacija

18. Mokytojų supažindinimas su 

naujausia metodine, dalykine, 

pedagogine literatūra

Esant 

galimybei

J. Berezina,

metodinių grupių 

pirmininkai 

Naujausios 

pedagoginės, 

metodinės, 

dalykinės 

literatūros 

analizė ir žinių 

taikymas 

ugdymo procese

19. Mokytojų bendravimo ir 

bendradarbiavimo inicijavimas. 

Edukacinė išvyka

Bent 1 per 

mokslo 

metus

Kultūrinės veiklos 

grupės vadovas

Bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano  

15 priedas

INTERJERO APIPAVIDALINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas

1. Pasiruošimas Rugsėjo 1-ajai Rugsėjis A. Čeponienė

D. Rakštelienė

2. Kalėdinis gimnazijos puošimas Gruodis

A. Čeponienė

D. Rakštelienė

L. Guobienė

3.
Teminių (valstybinės šventės, sukaktys, 

kalendorinės šventės) stendų parengimas
Visus metus

A. Čeponienė

D. Rakštelienė

L. Guobienė

4. Kolegų konsultavimas meniniais klausimais Visus metus A. Čeponienė

5. Parodų gimnazijoje rengimas Pagal atskirą planą A. Čeponienė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

16 priedas

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS

Tikslai: bendradarbiaujant su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, mokytojais,

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei pagalbą teikiančiomis institucijomis atsižvelgiant į

kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką,

efektyvią ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams,

ugdyti jų socialines ir emocines kompetencijas.

Uždaviniai:

1. Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), klasių auklėtojais,

mokytojais, nagrinėti ir spręsti mokiniams kylančias socialines, emocines, pedagogines,

psichologines problemas;

2. Šalinti mokinių pamokų nelankymo priežastis, siekti, kad mokinių tėvai (globėjai,

rūpintojai) aktyviau įsitrauktų į problemų sprendimą;

3. Ugdyti mokinių socialines ir emocines kompetencijas, atsparumą neigiamos socialinės

aplinkos įtakai.

Eil.

Nr.
Veikla Data Pastabos

1 2 3 4

1. Duomenų ir informacijos kaupimas, gautos informacijos analizė:

1.1 Informacijos kaupimas apie socialiai remtinus,

globojamus, elgesio ir emocinių problemų turinčius

mokinius.

Nuolat

1.2 Socialinių problemų turinčių mokinių lankomumo ir

elgesio pamokų metu stebėjimas.

Nuolat

1.3 Mokinių, kuriems reikalinga socialinio pedagogo pagalba,

ugdymosi rezultatų aptarimas.

Pagal 

susitarimą

1.4 Informacijos apie mokinio elgesio taisykles ir visuomenės

normas pažeidžiančius, smurtą ir prievartą galimai

patyrusius mokinius pateikimas Utenos vyriausiojo

policijos komisariato Ignalinos rajono policijos

komisariatui, Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos

Utenos skyriui Ignalinoje.

Pagal 

poreikį
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Eil.

Nr.
Veikla Data Pastabos

1 2 3 4

1.5 Informacijos apie mokinius, praleidžiančius pamokas be

pateisinamos priežasties, pateikimas Ignalinos rajono

savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriui.

Kas 

mėnesį 

iki 5 d.

1.6 Individualių pokalbių su mokiniais fiksavimas. Pagal 

poreikį

2. Individualus darbas su mokiniais. Konsultavimas.

2.1 Socialinių problemų turinčių mokinių mokymosi, elgesio,

pamokų lankomumo, darbo ir elgesio pamokose

stebėjimas.

Nuolat

2.2 Individualios konsultacijos mokiniams: pagalba

sprendžiant iškilusias problemas.

Nuolat

2.3 Priežasčių, dėl kurių mokiniai nelanko pamokų,

aiškinimasis.

Nuolat

2.4 Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais

mokiniais, kuriems reikalinga socialinio pedagogo pagalba.

Nuolat

2.5 Mokinių nukreipimas psichologo, psichiatro

konsultacijoms (turint psichologinių sunkumų, esant

problemoms šeimoje, gimnazijoje).

Prireikus

2.6 Pokalbiai su naujai atvykusiais mokiniais. Adaptacijos

problemų aptarimas.

Spalis

2.7 Mokinių informavimas apie institucijas, teikiančias

socialinę ir psichologinę pagalbą.

Nuolat

3. Pagalba mokinių tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, globėjams, rūpintojams.

3.1 Tėvų informavimas apie jų vaikų elgesį gimnazijoje,

pamokų lankomumą ir pažangumą.

Nuolat

3.2 Pagalba tėvams sprendžiant mokinių netinkamo elgesio,

pamokų nelankymo ir kitas problemas. Konsultacijos vaikų

auklėjimo klausimais.

Nuolat

4. Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, pedagogais, kitais specialistais
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Eil.

Nr.
Veikla Data Pastabos

1 2 3 4

4.1 Klasių auklėtojų informavimas apie jų auklėtinių elgesį,

tėvų apsilankymus gimnazijoje.

Nuolat

4.2 Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais, mokytojais,

psichologu, visuomenės sveikatos specialistu sprendžiant

įvairias mokiniams  iškylančias problemas.

Nuolat

4.3 Bendradarbiavimas su Ignalinos rajono švietimo pagalbos

centro psichologu, Psichikos sveikatos centro specialistais,

Utenos vyriausiojo policijos komisariato Ignalinos rajono

policijos komisariato specialistais, seniūnijomis, Ignalinos

rajono socialinių paslaugų centro specialistais,

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi

Ignalinos rajone, sprendžiant socialines problemas.

Nuolat

5. Prevencinė veikla, socialinis, emocinis ugdymas

5.1 I klasių mokinių susitikimas su Panevėžio apygardos

prokuratūros Ignalinos apylinkės prokurore G. Valinčiene.

Spalis Kartu su V. 

Rinkevičiumi

5.2 Filmo vakaras Lapkritis Kartu su L. 

Valėnu

5.3 Tolerancijos dienos minėjimas Lapkritis

5.4 Pasaulinės AIDS dienos minėjimas Gruodis I–IV klasės

Kartu su

visuomenės

sveikatos

priežiūros

specialiste,

klasių auklėtojais

5.5 Akcija „Be patyčių“ Kovas I–II klasės

5.6 Geros savijautos programos koordinavimas Mokslo 

metų 

eigoje
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Eil.

Nr.
Veikla Data Pastabos

1 2 3 4

5.7 Grupiniai emocinių – socialinių kompetencijų ugdymo

užsiėmimai I–II klasių mokiniams. 

Nuo 

lapkričio 

mėn.

Kartu su 

psichologe A. 

Sokoloviene

5.8 III–IV klasių mokinių susitikimas su Utenos vyriausiojo

policijos komisariato Ignalinos rajono policijos

pareigūnais. Tema „Teisinė atsakomybė už alkoholio,

tabako, narkotikų ir kitų žalingų medžiagų vartojimą“. 

Balandis

6. Komandinis darbas: bendradarbiavimas, veikla sudarytose darbo grupėse ir 

komisijose

6.1 Dalyvavimas socialinių pedagogų metodinio būrelio 

veikloje

Pagal 

planą

6.2 Dalyvavimas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos, PIT ir 

Ugdymo karjerai grupės veikloje 

Pagal 

planą

6.3 Dalyvavimas Socialinių paslaugų centro organizuojamuose

posėdžiuose 

Pagal 

poreikį

6.4 Informacijos rengimas mokiniams ir tėvams veikos 

gyvensenos, patyčių ir smurto, psichoaktyvių medžiagų 

prevencijos temomis ir publikavimas gimnazijos 

svetainėje.

Nuolat

7 Kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas seminaruose

7.1 Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir 

seminaruose

Pagal 

poreikį ir 

esant 

galimybei

Laukiami rezultatai:

1. Socialinių problemų turintiems mokiniams laiku bus suteikta socialinė pedagoginė

pagalba.

2. Vykdomos prevencinės priemonės padės mokiniams ugdytis emocines, socialines

kompetencijas.
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Tikslas – didžiausią dėmesį skirti vaiko emocinei gerovei ir saugumui bei teikti individualius

poreikius atitinkančią pagalbą.

Uždaviniai:

1. Sudaryti galimybes kiekvienam vaikui dalyvauti Geros savijautos programoje.

2. Aktyvinti bendradarbiavimą su bendruomene: didinti tėvų, globėjų į(si)traukimą į ugdymo

procesą, vienyti mokinių, jų tėvų, globėjų, švietimo pagalbos specialistų ir mokytojų

pastangas, užtikrinant nuoseklią ir  sistemingą pagalbą.

3. Organizuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, socialiai pažeidžiamiems vaikams edukacines

veiklas, ugdant jų socialines emocines kompetencijas.

4. Rūpintis ypatingo dėmesio reikalaujančių vaikų asmenine ūgtimi, pasiekimais ir pažanga.

VEIKLOS KRYPTYS

1. Individualus darbas su vaikais. Konsultavimas.

Veikla, vykdomos funkcijos Laikotarpis

Susipažinimas su naujai į mokyklą atvykusiais, pirmų klasių mokiniais:

poreikių, socialinės padėties įvertinimas, informacijos suteikimas,

adaptacinio laikotarpio stebėjimas.

Rugsėjis

Patyčių, konfliktinių situacijų sprendimas: situacijos analizavimas, socialinių

įgūdžių formavimas.

Kiekvieną dieną

Individualios konsultacijos ir pokalbiai socialinių pedagoginių problemų

sprendimo ir pagalbos teikimo klausimais su padidinto dėmesio

reikalaujančiais, vengiančiais lankyti pamokas, elgesio, emocijų,

bendravimo problemų turinčiais, specialiųjų ugdymosi poreikių, socialiai

pažeidžiamais vaikais.

Kiekvieną dieną

Minimalios priežiūros priemonių vykdymas. Esant poreikiui

VEIKLOS KRYPTYS

2.  Pagalba mokinių tėvams (globėjams).

Veikla, vykdomos  funkcijos Laikotarpis

Susitikimai su tėvais ir klasės auklėtojais: vaiko ir šeimos situacijos,

 individualios pagalbos poreikio vertinimas, pagalbos teikimas.

Kiekvieną savaitę

Tėvų informavimas apie lankomumą, pažangumą, elgesį: individualūs

pokalbiai, raštiški pranešimai.

Kiekvieną dieną

Pokalbiai su tėvais, kurių vaikai turi elgesio ir emocijų sutrikimų, mokyklos

lankomumo, mokymosi ir motyvacijos problemų. Problemos sprendimo

Kiekvieną mėnesį
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būdų numatymas ir aptarimas.

Bendravimas su tėvais, auginančiais specialiųjų poreikių turinčius vaikus. Kiekvieną savaitę

VEIKLOS KRYPTYS

3. Bendradarbiavimas su administracija, klasių auklėtojais, mokytojais, pagalbos 

specialistais.

Veikla, vykdomos funkcijos Laikotarpis

Mokinių, turinčių elgesio ir emocijų, specialiųjų ugdymosi poreikių,

mokymosi, lankomumo problemų stebėjimas pamokose.

Kiekvieną savaitę

Pasitarimai su klasės auklėtojais. Informacijos apie klasės socialinę situaciją,

mikroklimatą analizavimas ir įvertinimas. Tarpininkavimas sprendžiant

konfliktines situacijas. 

Kiekvieną dieną

Susitikimai su klasių auklėtojais, dėstančiais mokytojais, pagalbos

specialistais: mokymosi, elgesio, lankomumo problemų aptarimas.

Kiekvieną dieną

Pamokų lankomumo ataskaitų peržiūra su klasių auklėtojais: informacijos

rinkimas, situacijos analizavimas, nelankymo priežasčių aiškinimasis.

Iki kiekvieno 

mėnesio 3 d.

Pagalba mokytojams dirbant su elgesio sutrikimų turinčiais vaikais:

lankymasis pamokose, ugdymosi vietos pakeitimas.

Pagal poreikį

VEIKLOS KRYPTYS

4. Bendradarbiavimas, ryšių su socialiniais partneriais palaikymas.

Veikla, vykdomos funkcijos Laikotarpis

Pasitarimai su Socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis. Pagal poreikį

Konsultavimasis su Švietimo pagalbos tarnybos psichologu, ISC psichikos

sveikatos centro gydytoju psichiatru. Rekomendacijų aptarimas.

Pagal poreikį

Lankomumo ataskaitų pateikimas švietimo ir kultūros skyriui; duomenų

įvedimas į Nemis informacinę sistemą.

Kiekvieną mėnesį 

iki 5 d.

VEIKLOS KRYPTYS

5. Prevencinė, tiriamoji, projektinė veikla.

Veikla, vykdomos funkcijos Laikotarpis

Geros savijautos programos įgyvendinimo koordinavimas. Per mokslo metus

6–8 ir I gimnazijos klasės mokinių intelektinių gebėjimų atpažinimo tyrimo 

organizavimas. 

Rugsėjis-spalis

Individualūs ir/arba grupiniai užsiėmimai su 4 b klasės elgesio ir emocijų

sunkumų turinčiais vaikais.

Kiekvieną mėnesį

Penktokų savijauta gimnazijoje: stebėjimas, pokalbiai su vaikais ir klasės Rugsėjis-spalis
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auklėtojomis.

Naujai atvykusių į progimnaziją adaptacijos stebėjimas, tėvų ir vaikų

apklausa.

Rugsėjis-lapkritis

Ilgalaikio tęstinio projekto „Jausmai, emocijos ir aš“ vykdymas. Spalis-kovas

Vaikų elgesio, tarpusavio santykių stebėjimas pertraukų metu. Kiekvieną dieną

Vėluojančių į pamokas mokinių kontrolė.. Kiekvieną savaitę

Dalyvavimas akcijoje skirtoje Tolerancijos dienai paminėti

(bendradarbiaujant su klasių auklėtojais ir Vaiko gerovės komisija).

Lapkritis

Sąmoningumo didinimo mėnesio „Be patyčių“ veiklų planavimas ir

vykdymas (bendradarbiaujant su klasių auklėtojomis, Vaiko gerovės

komisijos nariais).

Kovas

Veiklos skirtos Tarptautinei socialinio emocinio ugdymo dienai. Kovo 21–25 d.

Edukaciniai užsiėmimai, socialinių įgūdžių ugdymo pratybos specialiųjų

ugdymosi poreikių vaikams.

Kiekvieną dieną

Vaikų užimtumo organizavimas vasaros stovykloje. Birželis

Edukacinių – pažintinių išvykų organizavimas. Per mokslo metus

Socialinių projektų inicijavimas ir paraiškų teikimas. Per mokslo metus

VEIKLOS KRYPTYS

6. Komandinis darbas. Metodinė veikla.

Veikla, vykdomos funkcijos Laikotarpis

Rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio susirinkimai. Pagal rajono planą

Metodinės literatūros studijavimas ir kaupimas, dalyvavimas seminaruose. Per mokslo metus

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Kiekvieną mėnesį 

arba pagal poreikį

Atvejo nagrinėjimo posėdžiai Socialinių paslaugų centre. Pagal poreikį

VEIKLOS KRYPTYS

7. Duomenų ir informacijos kaupimas. Dokumentų tvarkymas.

Veikla ,vykdomos funkcijos Laikotarpis

Veiklos plano 2021–2022 m.m. rengimas. Rugpjūtis– rugsėjis

Duomenų, informacijos apie mokinius atnaujinimas. Rugsėjis

Individualių pagalbos planų specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems

mokiniams rengimas, jų aptarimas ir koregavimas su klasės auklėtojais,

vaikais ir tėvais, globėjais.

Rugsėjo mėn. ir po 

signalinių pusmečių

Darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas (pokalbių ir įvykių registracijos Kiekvieną dieną
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žurnalas; individualių pokalbių kortelės; atvejo aprašymai; pagalbos planai ir

kt.).

Rizikingo elgesio ir ypatingo dėmesio reikalaujančių mokinių sąrašo

sudarymas, duomenų tvarkymas ir koregavimas, informacijos kaupimas.

Kiekvieną savaitę

Informacijos peržiūra elektroniniame dienyne: pastabų, lankomumo,

pažangumo stebėjimas ir analizavimas.

Kiekvieną dieną

Duomenų apie socialinės rizikos veiksnių turinčias šeimas, specialiųjų

ugdymosi poreikių, globojamus vaikus kaupimas: sąrašų sudarymas,

informacijos tikslinimas, suvestinių, ataskaitų pildymas.

Kiekvieną savaitę

Ataskaitų, raštiškos informacijos siuntimas Socialinių paslaugų centrui,

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui, Vaiko teisių apsaugos

skyriui Ignalinos rajone ir kitoms institucijoms.

Pagal poreikį
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano 

17 priedas

BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Bibliotekos veiklos kryptys:

1. Skatinti mokinių domėjimąsi literatūra.

2. Stiprinti mokinių skaitymo gebėjimus.

3. Bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais ir jų tėvais.

Eil. Nr. Pavadinimas Atsakingas asmuo Atlikimo data

1. VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS

1.1. Bendruomenės informavimas apie naujas 

knygas

D. Bielinienė

I. Subačienė

Gavus knygų

siuntą

1.2. Bendradarbiauti su mokytojais 

organizuojant ugdymo procesą

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

1.3. Padėti įgyvendinti mokinių projektų 

užduotis

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

1.4. Atsakyti į vartotojų informacines 

užklausas

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

1.5. Pirmų klasių mokinius supažindinti su 

bibliotekos naudojimosi taisyklėmis

D. Bielinienė

I. Subačienė
Rugsėjis

1.6. Padėti mokiniams išsirinkti knygas ir 

orientuotis bibliotekos fonduose

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

1.7. Bendradarbiauti su pedagogais įsigyjant 

literatūrą

D. Bielinienė

I. Subačienė
Per mokslo metus

1.8. Teikti kopijavimo, skenavimo ir 

spausdinimo paslaugas

D. Bielinienė

I. Subačienė
Per mokslo metus

1.9. Kaupti informaciją – „Ignalinos Česlovo 

Kudabos gimnazijos bendruomenė spaudoje”
D. Bielinienė Per mokslo metus

1.10. Skaitytojus aptarnauti naudojant 

duomenų bazę – MOBIS

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

1.11. Organizuoti II–IV kl. ir 8 kl. mokinių 

atsiskaitymą su biblioteka 

D. Bielinienė

I. Subačienė

Gegužė–

liepa

1.12. Apipavidalinti stendą „Privalomosios ir 

pasirenkamosios literatūros sąrašas“  I–IV kl.

D. Bielinienė
Rugsėjis

1.13. Organizuoti skaitymus 1–4 klasių 

mokiniams „Skaitydami laukiame Kalėdų“

D. Bielinienė

I. Subačienė
Gruodis
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1.14. Paminėti mokyklų bibliotekų mėnesį, 

kurio tema „Pasaulio pasakos“

D. Bielinienė

I. Subačienė

I. Žilo

Spalis

1.15. Dalyvauti Šiaurės šalių literatūros 

savaitės projekte: „Svajonės ir ilgesys“

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Lapkričio 15–21 d.

1.16. Pravesti pamokėlę–diskusiją „Gyvenu 

sveikai“ 1–4 klasės

D. Bielinienė

I. Subačienė

I. Žilo

Sausis

1.17. Organizuoti literatūros furšetą D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Balandis

1.18. Pravesti pamokėlę 1–4 klasių mokiniams 

„Saugokime ir stiprinkime akytes skaitydami“
I. Subačienė

I. Žilo
Rugsėjis–lapkritis

1.19. Akcija „Vasara su knyga“ D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Gegužė–

birželis

2.
FONDO KOMPLEKTAVIMAS IR 

TVARKYMAS

2.1. Komplektuoti fondą atsižvelgiant į 

ugdymo proceso poreikius
D. Bielinienė

I. Subačienė
Per mokslo metus

2.2. Klasifikuoti naujas knygas D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Gavus naujas

knygas

2.3. Nurašyti susidėvėjusias, neaktualias 

knygas 

D. Bielinienė

I. Subačienė
Balandis

2.4. Fondo apskaitos dokumentų tvarkymas D. Bielinienė

I. Subačienė
Per mokslo metus

2.5. Suplyšusių knygų tvarkymas D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

2.6. Prenumeruoti laikraščius ir žurnalus I. Subačienė

D. Bielinienė
Gruodis

2.7. Pildyti bibliotekos dienoraštį I. Subačienė

D. Bielinienė
Per mokslo metus

2.8. Vykdyti knygų viešuosius pirkimus D. Bielinienė

I. Subačienė Per mokslo metus

2.9. Paruošti 2021 m. ataskaitą D. Bielinienė

I. Subačienė
Gruodis

3. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

3.1. Dalyvauti seminaruose D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus
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3.2. Dalyvauti metodiniuose mokytojų 

pasitarimuose, pedagogų tarybos posėdžiuose

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

3.3. Bendradarbiauti su kitomis rajono 

bibliotekomis, dalytis patirtimi
D. Bielinienė

I. Subačienė
Per mokslo metus

3.4. Gilinti žinias profesijos srityje D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Per mokslo metus

4. VADOVĖLIŲ FONDAS

4.1. Pildyti vadovėlių fondo apskaitos 

dokumentus

I. Subačienė

D. Bielinienė
Per mokslo metus

4.2. Kartu su mokytojais aptarti naujų 

vadovėlių užsakymą

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Vasaris–

kovas

4.3. Užsakyti 2022–2023 mokslo metams 

vadovėlius

I. Subačienė

D. Bielinienė
Balandis

4.4. Nurašyti pasenusius, susidėvėjusius 

vadovėlius
I. Subačienė

D. Bielinienė
Lapkritis

4.5. Išduoti vadovėlius 2021–2022 mokslo 

metams

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Rugsėjis

4.6. Surinkti vadovėlius 2022–2023 mokslo 

metams

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Birželis–

liepa

4.7. Vykdyti vadovėlių viešuosius pirkimus I. Subačienė

D. Bielinienė
Per mokslo metus

4.8. Akcija „Ar nepamiršai grąžinti 

vadovėlius?“

D. Bielinienė

I. Subačienė

N. Medzevičienė

M. Šimkienė

Gegužė

4.9. Sutvarkyti mokytojų Vadovėlių išdavimo 

– grąžinimo lapus

I. Subačienė

D. Bielinienė

Spalis–

lapkritis
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano 

18 priedas

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KOMITETO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Posėdis. Komiteto pirmininko, jo 

pavaduotojo ir  sekretoriaus rinkimai.  

2021-2022 m. m.  darbuotojų saugos ir

sveikatos komiteto metinio veiklos 

plano rengimas.  

Lapkritis M. Rakštelienė

2. Posėdis. Vidaus darbo tvarkos 

taisyklių nukreiptų į darbuotojų darbo 

ir poilsio balanso užtikrinimą, 

vertinimas.

Gruodis M. Rakštelienė

3. Spec. drabužių ir kitų individualios 

apsaugos priemonių skirtų techniniam 

personalui tiekimo bei naudojimo 

kontrolė.

Lapkritis  - 

gruodis

V. Pušinskas

4. Gimnazijos patalpų techninės ir higieninės būklės kontrolė:

Bendra reguliari techninė patalpų 

būklė. Techninio ir pedagoginio 

personalo darbo vietų atitikimas 

higienos reikalavimams.

Lapkritis, 

sausis, kovas,

gegužė

M. Rakštelienė 

V. Pušinskas,

I. Žilo,

I. Gudonė

Patalpų vėdinimas. Gruodis V. Pušinskas,

I. Žilo

Patalpų apšvietimas. Sausis V. Pušinskas,

I. Žilo

Pirmosios pagalbos vaistinėlių sudėtis. Gruodis, 

balandis

I. Žilo

V. Pušinskas

Patalpų valymas. Kiekvieną 

mėnesį

V. Pušinskas

Maisto produktų iškrovimas bei jų 

sandėliavimo saugumas. Maitinimo 

sąlygos.

 Gruodis, 

balandis

M. Rakštelienė 

V. Pušinskas,

I. Žilo,

I. Gudonė

5. Gimnazijos aplinkos higieninės būklės 

kontrolė.

Spalis,  

balandis

V. Pušinskas,

I. Žilo

6. Darbuotojų traumų atvejų analizė ir 

prevencinių priemonių aptarimas.

Gegužė M. Rakštelienė;

I. Luneckienė

7. Darbuotojų asmens medicininių 

knygelių patikrinimas.

Lapkritis I. Luneckienė

8. Pirmosios pagalbos mokymų 

darbuotojams organizavimas. 

2021–2022 

m. m.

I. Luneckienė

9. Darbo saugos instruktažai. 2021–2022 

m. m.

V. Pušinskas

10. Mokiniams vestų saugos instruktažų 

pildymo patikra.

Vasaris M. Rakštelienė

11. Posėdis. Komiteto veiklos plano Rugpjūtis M. Rakštelienė 
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aptarimas. V. Pušinskas,

I. Žilo,

I. Gudonė
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano 

19 priedas

ŪKINĖS – FINANSINĖS VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.
Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Prižiūrėti turimą transportą Nuolat V. Pušinskas

2. Aprūpinti aptarnaujantį personalą darbo 

įrankiais ir reikalingomis darbui 

medžiagomis

Nuolat V. Pušinskas

3. Nuolat atlikti baldų priežiūrą ir remontą Nuolat A. Bartašius

K. Talijūnas

4. Pasibaigus mokslo metams atlikti 

reikalingus klasių, koridorių ir pastato 

remonto darbus

Iki 2022-08-31 A. Bartašius

K. Talijūnas

5. Vykdyti projektinių lėšų apskaitą 

(atskirai pagal kiekvieną projektą)

Visus metus J. Garuckienė

6. Apskaitą ir atskaitomybę tvarkyti pagal 

nustatytus reikalavimus

Nuolat J. Garuckienė

D. Čepulienė

7. Parengti 2022 m. sąmatas Gruodis J. Garuckienė

8. Atlikti turto inventorizacij Lapkritis V. Pušinskas

J. Garuckienė

9. Atnaujinti gimnazijos interjerą Nuolat V. Pušinskas

10. Tikslinti mokymo priemonių išdavimo 

katalogus-lentele

Nuolat V. Pušinskas

11. Tobulinti specialistų kvalifikaciją Nuolat V. Čeponienė

12. Baldus ir inventorių, gautus pagal MTP 

plius programą, laikyti bibliotekoje, 

technologijų kabinetuose – tik tam 

projektui skirtose patalpose

Nuolat V. Pušinskas
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

20 priedas

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAS

Tikslas: padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant

priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant

mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.

2. Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

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

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

apsinuodijimų atvejais.

Funkcija Priemonės pavadinimas
Įvykdymo

laikas

Priemonės

įgyvendinimo

kriterijai

1 2 3 4

1. Sveikatos ugdymo 

veiklos metodinių 

konsultacijų 

mokytojams, 

mokiniams, jų 

tėvams (globėjams), 

teikimas ir metodinės

informacinės 

medžiagos mokinių 

sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo klausimais

kaupimas.

1.1. Teikti individualias 

metodines konsultacijas 

besikreipiantiems pagalbos 

mokiniams, tėvams bei 

mokytojams.

1.2 Kaupti ir skleisti 

informacinę, metodinę 

medžiagą mokinių sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais.

1.3 Dalyvauti 

(administracijos, tėvų) 

susirinkimuose ir pateikti 

informaciją apie mokinių 

sveikatos problemas.

Per mokslo 

metus

Per mokslo 

metus

Esant poreikiui

Esant 

poreikiui

Paruošti metodinę 

medžiagą stendui

2. Informacijos sveikatos

išsaugojimo bei 

stiprinimo klausimais 

teikimas ir šios 

informacijos sklaida 

(mokyklos stenduose, 

viktorinose, renginiuose, 

klasės valandėlėse ir 

pan.) mokyklos 

2.1. Organizuoti diskusijas, 

paskaitas, akcijas, 

pranešimus ir renginius 

mokiniams įvairiomis 

sveikatos temomis:

2022 m. sausio–gegužės mėn. 

integruoti Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 
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bendruomenei. rengimo šeimai bendrąją 

programą.

„Nevarginkite stuburo“

(paskaitų ciklas apie ydingą 

laikyseną, stuburo ligas ir jų 

profilaktiką)

„Alkoholio ir tabako žala 

paauglių sveikatai“

Asmens higienos ugdymas

„Kuo man svarbi asmens 

higiena?“

„Bendraamžių, žiniasklaidos,

mados, reklamos poveikis 

asmens higienai. Sąmoningas

ir atsakingas higienos 

priemonių pasirinkimas, 

analizuojant jų sudėtį, 

sudedamųjų medžiagų 

poveikis sveikatai. 

Ekologiškos gamtinės kilmės

higienos priemonės“  

Pasaulinei sveikatos dienai

„Ugdykime sveiką 

gyvenseną“

Paskaitų ir pokalbių ciklas

„Augu ir keičiuosi“ 

(lytiškumo ugdymas) 

(filmukai ir jų aptarimas)

 Paskaitų ir pokalbių ciklas 

„Paauglystė ir lytinis 

brendimas“

Pasaulinė dienai be tabako

„Elektroninių cigarečių žala 

paauglių sveikatai“

Sausis

Vasaris

Vasaris

Kovas

Balandis

Balandis

Gegužė

Gegužė

Dalyvauja 1–4 ir 5–8 

ir I klasių mokiniai

Dalyvauja I–III klasių

mokiniai

Dalyvauja 2–4,  5–8 

ir I klasių mokiniai

Dalyvauja II–III 

klasių mokiniai

Dalyvauja 6–8 ir I–III

klasių mokiniai 

Dalyvauja 6–8 klasių 

mokiniai

Dalyvauja I–II  

klasių mokinės

Dalyvauja 7–8 ir  

I–III  klasių mokiniai

2021 m. rugsėjo–gruodžio 

mėn.:

2.2. Organizuoti diskusijas, 

paskaitas, akcijas, 

pranešimus ir  renginius 
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mokiniams įvairiomis 

sveikatos temomis:

Paskaitų ciklas su 

gimnazijos bibliotekininke

„Saugome ir stipriname 

akytes skaitydami“ 

Asmens higienos ugdymas: 

„Švarios rankutės – sveiki 

vaikai“

„Regiu pasaulį sveikomis 

akimis“

Akcija „Apibėk mokyklą“

„Sveikos šypsenos pažadas“ 

(apie dantų priežiūrą ir 

burnos higieną)

„Mokinių sveikatai naudingi 

produktai ir kaip pasirinkti 

sveikus užkandžius“ 

(filmukai ir jų aptarimas)

Pasaulinei AIDS dienai:

„AIDS griauna gyvenimus,

NELEISK plisti!“

„Gripas – rimta liga“

Rugsėjis

Rugsėjis

Spalis

Spalis

Lapkritis.

Lapkričio mėn.

Gruodis

Gruodis

Dalyvauja  3 klasių 

mokiniai 

Dalyvauja 1–2 klasių 

mokiniai 

Dalyvauja  5–7 klasių

mokiniai 

Dalyvauja  3 klasių 

mokiniai 

Dalyvauja  PUG ir 1  

klasių mokiniai 

Dalyvauja  5–8, I–III  

klasių mokiniai 

Dalyvauja II–III 

klasių mokinai 

Dalyvauja 6–8 klasių 

mokiniai 

2.3. Paruošti stendą:

 „Pamankštinkime akis“

„Gripo pavojus ir profilaktika“

„Kiek reikia vartoti vandens, 

kad būtume sveiki?“

„Sveikos gyvensenos 

skatinimas“

„Neužsikrėsk rūkymo 

virusu!“

Spalis

Gruodis

Kovas

Balandis

Gegužė

3. Mokyklos sveikatos 

stiprinimo projektų 

Dalyvauti mokyklos 

vykdomose programose ir 

Per mokslo 

metus
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(programų) rengimo 

inicijavimas ir 

dalyvavimas juos 

įgyvendinant.

projektuose, klasių 

valandėlėse (žiūrėti prie 

suplanuotų temų)

4. Pagalba 

mokiniams ugdant

sveikos 

gyvensenos ir 

asmens higienos 

įgūdžius.

4.1. Teikti individualias 

konsultacijas dėl sveikos   

gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžių formavimo.

4.2. Mokiniams, tėvams ir 

mokytojams.

4.3. Atlikti mokinių asmens 

higienos patikrinimus.

Per mokslo 

metus

Esant poreikiui

5. Mokinių 

maitinimo 

organizavimo 

priežiūra, 

skatinant sveiką 

mitybą bei sveikos

mitybos įgūdžių 

formavimą.

5.1. Teikti pasiūlymus 

specialistams, atsakingiems 

už mokinių maitinimą, 

sveikos mitybos klausimais 

vadovaujantis  nauju vaikų 

maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašu.

5.2 Informacijos pateikimas 

socialiniam darbuotojui ir už 

mokyklos valgiaraščių 

sudarymą atsakingam 

asmeniui apie mokinius, 

kuriems reikalingas 

tausojantis maitinimas.

Pildyti 

valgiaraščių ir 

vaikų maitinimo 

atitikties 

patikrinimo 

žurnalą mokyklos

valgykloje

Esant poreikiui

Esant poreikiui

6. Mokyklos aplinkos 

atitikties visuomenės 

sveikatos priežiūros 

teisės aktų 

reikalavimams 

vertinimas,

dalyvavimas nustatant 

prioritetinius mokyklos

aplinkos bei sąlygų 

gerinimo klausimus.

6.1. Vertinti mokyklos 

aplinką ir informuoti 

mokyklos administraciją apie

nustatytus neatitikimus.

6.2. Ugdymo patalpų 

apšvietimo, vėdinimo, 

valymo, dezinfekcijos 

(mokyklos klasių, sporto 

salės, koridorių ir t.t.) 

kontrolė.

6.3. Suolų išdėstymas ir 

rekomendacijos  mokiniams 

dėl sėdėsenos vadovaujantis 

higienos normomis.

6.4. Konsultuoti mokytojus 

dėl mokinių sėdėsenos pagal 

higienos normas ir 

atsižvelgiant į gydytojų 

rekomendacijas.

6.5. Konsultuoti mokytojus 

dėl gydytojų rekomendacijų 

mokiniams ir kitų duomenų 

pateikimą profilaktinėje 

sveikatos pažymoje.

Esant poreikiui

1 kartą į mėnesį

Rekomendacijos 

esant poreikiui

Esant poreikiui

Esant poreikiui
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7. Pasiūlymų dėl 

reikalingų priemonių, 

užtikrinančių traumų ir

nelaimingų atsitikimų 

prevenciją mokykloje, 

teikimas mokyklos 

vadovui.

7.1. Vykdyti traumų 

įvykstančių ugdymo proceso 

metu bei pakeliui į mokyklą 

ir iš jos, registraciją.

7.2. Atlikti traumų pobūdžio,

vietos, laiko, priežasčių 

analizę ir informuoti 

mokyklos administraciją apie

nelaimingus atsitikimus 

mokykloje.

7.3. Informacijos apie 

mokykloje įvykusias traumas

pateikimas IVSB.

Esant poreikiui

Įvykus traumai

Esant poreikiui

Esant poreikiui

Ataskaita

8. Ugdymo proceso 

organizavimo atitikties 

higienos normų 

reikalavimams 

vertinimas.

Įvertinti ugdymo proceso 

atitikimą higienos 

reikalavimams ir teikti 

informaciją mokyklos 

administracijai apie 

nustatytus neatitikimus.

Esant poreikiui Teikti pasiūlymus

9. Pagalba fizinio 

ugdymo mokytojams 

komplektuojant fizinio 

ugdymo grupes ir 

informacijos teikimas 

dėl mokinių galimybės 

dalyvauti sporto 

varžybose.

9.1 Į elektroninę mokyklų 

mokymosi sistemą pateikti 

informaciją fizinio ugdymo 

mokytojams apie mokinių 

fizinio ugdymo grupes ir 

kitas su mokinių fiziniu 

aktyvumu susietas gydytojų 

rekomendacijas.

9.2. Informuoti fizinio 

ugdymo mokytojus apie 

mokinių galimybę dalyvauti 

sporto varžybose, remiantis 

jų profilaktinėmis sveikatos 

pažymomis. Esant poreikiui 

ir galimybei dalyvauti 

mokyklos sporto renginiuose.

Rugsėjo–spalio

mėn. ir per 

mokslo metus

Per mokslo 

metus

Esant poreikiui 

pateikti sąrašus

10. Informacijos apie 

kasmetinius mokinių 

sveikatos profilaktinius

patikrinimus kaupimas 

bei apibendrinimas.

10.1. Duomenų apie 

profilaktinius vaikų sveikatos

pažymėjimus kaupimas ir 

ataskaitų pateikimas IVSB.

10.5. Sveikatos ugdymo ir 

mokymo ataskaitų  

pateikimas IVSB.

Rugsėjo–spalio 

mėn. ir  per 

mokslo metus

Esant poreikiui

Ataskaitos

Ataskaita
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11. Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

specialistų 

rekomendacijų  dėl 

mokinių sveikatos 

pateikimas bei šių 

rekomendacijų 

įgyvendinimo priežiūra

mokykloje.

 Asmens sveikatos priežiūros

įstaigų specialistų 

rekomendacijų įgyvendinimo

priežiūra.

Stebėjimas ir 

vertinimas per 

mokslo metus

Pasiūlymus teikti 

esant poreikiui

12. Lėtinių 

neinfekcinių ligų 

rizikos veiksnių  

(alkoholio, tabako, 

narkotikų vartojimo, 

antsvorio ir kt.) 

paplitimo nustatymas.

12.1 Registruoti rizikos 

veiksnių paplitimą.

12.2 Mokyti mokinius, 

mokytojus ir tėvus sveikai 

gyventi, sergant įvairiomis 

lėtinėmis ligomis 

(alergijomis, astma, diabetu, 

epilepsija ir kt.).

Per mokslo 

metus

Registracijos 

duomenis pateikti 

esant poreikiui

Esant poreikiui

13. Dalyvavimas 

mokyklos prevencinio 

darbo grupėse, VGK 

komisijoje sprendžiant 

mokinių psichologines,

adaptacijos ir 

socialines problemas.

13.1 Dalyvauti mokyklos 

prevencinio darbo 

susirinkimuose ir VGK 

komisijoje.

13.2 Teikti siūlymus 

sprendžiant mokinių 

psichologines ir socialines 

problemas.

Pagal 

gimnazijos 

veiklos ar 

ugdymo planą

Dalyvavimas 

susirinkimuose esant 

poreikiui

Esant poreikiui

14. Pagalba ir 

informacijos pateikimas 

mokytojams, mokiniams

ir tėvams įvairių 

infekcinių ligų 

profilaktikos klausimais.

Skleisti informaciją apie 

gripo ir kitų infekcinių ligų 

pavojų ir profilaktiką.

Per mokslo 

metus

Klasių valandėlių 

metu, ruošiant 

stendus

15. Informacijos 

apskrities visuomenės 

sveikatos centrui 

teikimas, įtarus 

užkrečiamąją ligą ar 

apsinuodijimą 

mokykloje.

15.1. Teikti informaciją 

įtarus apsinuodijimą ar 

užkrečiamąją ligą mokykloje.

15.2.Teikti administracijai 

informaciją apie mokinių 

lankomumą.

15.3. Registruoti 

užkrečiamosios ligos įtarimo 

ar apsinuodijimo atvejus, 

kaupti informaciją ir ją 

analizuoti.

Esant susirgimui

Esant gripo 

epidemijai ar 

Covid-19 ligos 

protrūkiams, 

informaciją 

teikti kasdien

Esant susirgimui

Rekomendacijų

skaičius esant 

poreikiui

Registracijos 

duomenys 

16. Apskrities 

visuomenės sveikatos 

centro specialistų 

nurodytų užkrečiamųjų

ligų  priemonių 

įgyvendinimas 

16.1. Organizuoti apskrities 

visuomenės sveikatos centro 

specialistų nurodytų 

priešepideminių priemonių  

vykdymą ir atlikti jų 

vykdymo priežiūrą.

Esant poreikiui Informacijos

pateikimas
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mokykloje. 16.2. Atlikti mokinių 

patikrinimus dėl 

pedikuliozės, odos – 

grybelinių susirgimų (prieš 

tai gavus tėvų sutikimus).

16.3. Įtarus dėl užkrečiamų 

ligų mokinius, informuoti 

tėvus ir  stengtis šią 

problemą spręsti kartu.

Esant susirgimui

Esant poreikiui

17. Pirmosios pagalbos

teikimas, mokymas bei

koordinavimas.

17.1. Teikti pirmąją pagalbą 

įvykus nelaimingam 

atsitikimui.

17.2. Konsultuoti mokinius 

esant nusiskundimams, 

suteikti pirmąją pagalbą, 

informuoti tėvus.

17.3 Pranešti mokyklos 

administracijai,  mokinių 

tėvams apie įvykį, esant 

poreikiui, iškviesti greitąją  

medicinos pagalbą.

17.4 Pagalba komplektuojant

pirmosios pagalbos rinkinius 

mokykloje, sporto salėje, 

biologijos, fizikos, chemijos 

ir technologijų kabinetuose ir

vykdyti jų naudojimo 

priežiūrą.

17.5. Organizuoti pirmosios 

pagalbos mokymus 

mokiniams.

Esant

poreikiui

Per mokslo 

metus 

Įvykus traumai 

ar kitų pavojingų

gyvybei būklių 

atveju

Per mokslo 

metus

Per mokslo 

metus

Registracijos 

duomenys 

Registracijos 

duomenys

Registracijos 

duomenys

Esant poreikiui

Klasių valandėlių 

metu arba po pamokų 

vykdant neformalią 

veiklą
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

  21 priedas

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS

Tikslas: teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei

mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, elgesio, bendravimo, mokymosi

problemas. 

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokinių psichologinį atsparumą, emocinį intelektą ir psichikos sveikatą

(individualios ir grupinės konsultacijos).

2. Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti,

numatyti tiesioginio poveikio būdus.

3. Ugdyti bendrąsias moksleivių kompetencijas, t.y. tai, kas augina ir veda į gyvenimą

jauną asmenį, kuria ir formuoja jo vertybes, savo vidinio ir aplinkinio pasaulio pažinimą.

4. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais

psichologinių problemų.

5. Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio

ugdymu susijusiais asmenimis.
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2021–2022 mokslo metų veiklos plano

  22 priedas

KRAŠTOTYRINĖS VEIKLOS GRUPĖS PLANAS

2021–2022 M. M.

Eil.Nr. Veikla Data Atsakingas Pastabos

1. Grupės veiklos krypčių 

numatymas ir aptarimas

Rugsėjis A. Tijūnėlienė

2. Renginių fotografavimas, 

filmavimas ir nuotraukų bei 

filmuotos medžiagos 

archyvavimas

Visus metus L. Ratkevičiūtė

A. Lenard - 

Levčenkienė

3. 2013–2020 m. m. Č. Kudabos 

pagrindinės mokyklos renginių

nuotraukų katalogavimas

Rugsėjis–sausis A. Lenard - 

Levčenkienė

4. Padėkų archyvavimas 

gimnazijos muziejuje

Visus metus A. Lenard - 

Levčenkienė

5. Medžiagos knygai „Ignalinos 

Česlovo Kudabos gimnazijos 

istorija 1946–2021 m. 

rengimas

Rugsėjis–spalis A. Tijūnėlienė

V. Stundžiaitė

A. Marcinauskas

A. Lenard - 

Levčenkienė

6. Knygos „Ignalinos Česlovo 

Kudabos gimnazijos istorija 

1946–2021 m. rengimas ir 

spausdinimas

Spalis–lapkritis A. Tijūnėlienė

V. Stundžiaitė
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