
Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai

2.1.1. I-IV gimnazijos klasių 

mokinių tyrimas apie 

saugumą gimnazijoje ir 

rezultatų aptarimas 

Mokytojų tarybos posėdyje.

Tyrime dalyvavusių 

mokinių skaičius.

Tyrime dalyvaus 

60% mokinių. 

Dauguma mokinių 

teigiamai vertins 

saugumą 

gimnazijoje.

2017 m. 

kovas - 

balandis

Vaiko gerovės 

komisija

2.1.2. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai.

Posėdžių skaičius. Įvyks 1 posėdis per 

mėnesį.

2017 m. 

visus 

metus

A. Kumža, 

VGK nariai

2.1.3. Prevenciniai pokalbiai su 

mokiniais, be pateisinamos 

priežasties praleidžiančiais 

pamokas.

Prevencinių pokalbių 

skaičius.

Pokalbiai įvyks su 

visais praleidusiais 

pamokas be 

pateisinamos 

priežasties mokiniais. 

2017 m. 

visus 

metus

klasių vadovai, 

soc.pedagogas

2.1.4. Mokinių socialinių poreikių 

tyrimas.

Tyrime dalyvavusių 

mokinių skaičius.

Tyrime dalyvaus 

90% mokinių. Bus 

suteikta tikslinga 

pagalba.

2017 m. 

rugsėjis

soc.pedagogas, 

klasių vadovai

2.1.5. Mokinių, tėvų 

supažindinimas su 

gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis ir 

lankomumo tvarkos aprašu.

Su gimnazijos vidaus 

darbo tvarkos 

taisyklėmis ir 

lankomumo tvarkos  

aprašu susipažinusių 

mokinių ir tėvų skaičius.

Su vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis ir 

lankomumo tvarkos 

aprašu susipažins visi 

I-IV klasių mokiniai 

bei jų tėvai.

2017 m. 

rugsėjis

klasių vadovai, 

soc.pedagogas

2.1.6. Policijos bendruomenės 

specialisto paskaitos apie 

administracinius teisės 

pažeidimus.

Klasių valandėlių 

skaičius.

Įvyks po 1 

susirinkimą 

kiekvienoje I-okų 

klasėje ir kitose 

klasėse pagal poreikį 

per metus.

2017 m. 

visus 

metus

soc.pedagogas, 

policijos 

specialistas

2017-2019 m. strateginio plano

Uždaviniai Priemonės

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.

2.1. Teikti efektyvią 

socialinę pedagoginę 

pagalbą.

2017 m. II programa. PAGALBA



Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

2.2.1. Gimnazijos bendruomenės 

švietimas raidos 

psichologijos, pedagoginės ir 

socialinės psichologijos 

klausimais.

Renginių skaičius. Įvyks 2-3  gimnazijos 

bendruomenės 

švietimo renginiai 

per metus.

2017 m. 

visus 

metus

Z. Januškienė, 

psichologas

2.2.2. Atskirų I-II klasių 

psichologinio klimato 

tyrimai ir rezultatų aptarimas 

klasių valandėlių metu.

Tyrimų įvairiose klasėse 

skaičius.

Bus atliktas 1 tyrimas 

kiekvienoje klasėje.

2017 m. 

visus 

metus

Psichologas

2.2.3. Individuali psichologinės 

konsultacijos mokiniams ir 

jų tėvams.

Individualių konsultacijų 

skaičius.

Pagalba bus teikiama 

visiems 

besikreipiantiems. 

2017 m. 

visus 

metus

Psichologas

2.3. Atsiradus poreikiui, 

teikti specialiąją 

pedagoginę pagalbą.

2.3.1. Kryptingos individualios  

pagalbos mokiniams, jų 

tėvams (globėjams), 

pedagogams teikimas.

Suteiktų konsultacijų 

skaičius.

Pagalba bus teikiama 

mokiniams, 

turintiems spec. 

ugdymosi poreikių.

2017 m. VGK nariai.

2.4.1. Atvirų durų diena būsimų I-ų 

klasių mokiniams ir jų 

tėvams.

Atvirų durų dienoje 

dalyvavusių būsimų I-ų 

klasių mokinių ir tėvų 

skaičius.

Beveik visi būsimų I-

ų klasių mokiniai ir 

jų tėvai dalyvaus 

Atvirų durų dienoje, 

susipažins su 

gimnazijos veiklos 

kryptimis, tvarka, 

neformaliojo ugdymo 

galimybėmis. 

2017 m. 

sausis, 

birželis

Gimnazijos 

administracija

2.4.2. Tėvų susirinkimai. Susirinkimų skaičius. Įvyks 1-2 

susirinkimai per 

metus 

koncentruose/klasėse

. 

2017 m. Gimnazijos 

administracija, 

klasių vadovai.

2.4.

Teikti psichologinę 

pagalbą. 

Laiku teikti informaciją 

gimnazijos 

bendruomenės nariams 

ir visuomenei.

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.

2.2.



Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

2.4.3. Gimnazijos informacinių 

priemonių (elektroninio 

dienyno, internetinio 

puslapio ir gimnazijos 

elektroninės lentos) 

tikslingesnis panaudojimas, 

talpinant informaciją apie 

tvarkaraščio pakeitimus, 

konkursus, parodas, 

projektus, mokinių sėkmę.

Informacijos 

atnaujinimo dažnis.

Informacija 

atnaujinama bent 2 

kartus per savaitę ir 

skelbiama ne vėliau 

kaip 1 diena prieš 

renginį. 

2017 m. 

visus 

metus

Elektroninio ir 

internetinio 

puslapio 

administratoriai

, Z.Januškienė, 

A.Kumža, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai

2.4.4. Informacijos sklaida 

gimnazijos laikraštyje 

"Skaityk".

Parduotų leidinio kopijų 

skaičius.

Dauguma 

bendruomenės narių 

įsigys leidinį ir 

palankiai vertins. 

2017 m. 

visus 

metus

R. Grinkienė

2.5.1. Pirmosios pagalbos 

paskaitos mokiniams.

Mokiniais gebės teikti 

pirmąją pagalbą.

Pamokose dalyvaus 

90 % mokinių. 

2017 m. 

visus 

metus

Dalykų 

mokytojai, 

sveikatos 

specialistė, 

žmogaus saugos 

specialistas

2.5.2. Integruotos pamokos su 

gimnazijos sveikatos 

priežiūros specialiste.

Įvykusių pamokų 

skaičius.

Kiekvienoje 

gimnazijos klasėje 

per metus įvyks 1-2 

integruotos teminės 

pamokos.

2017 m. 

pagal planą

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

dalykų 

mokytojai

2.5.3. Prevencinės veiklos 

(rūkymo, žalingų įpročių, 

narkomanijos, AIDS ir kt.) 

efektyvinimas.

Įvykusių renginių 

skaičius.

Įvyks 4-5 renginiai 

per metus.

2017 m. 

visus 

metus

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

dalykų 

mokytojai

2.4.

Užtikrinti mokinių 

sveikatos priežiūrą. 

Laiku teikti informaciją 

gimnazijos 

bendruomenės nariams 

ir visuomenei.

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.

2.5.



Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

2.6. Teikti pagalbą 

mokytojui.

2.6.1. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos efektyvinimas.

Dalyvavusių mokinių 

elgesio pokyčiai.

Daugumos VGK 

posėdžiuose 

dalyvavusių mokinių 

teigiami pokyčiai 

(lankomumas, 

mokymasis, elgesys).

2017 m. 

visus 

metus

A. Kumža, 

VGK nariai.

2.6.2. Pagalbos teikimas naujai 

pradėjusiems dirbti  

gimnazijoje mokytojams.

Mokytojų, sulaukiusių 

pagalbos, skaičius.

Visi mokytojai 

sulauks pagalbos, 

sprendžiant darbo su 

mokiniais problemas.

2017 m. 

visus 

metus

gimnazijos 

administracija, 

metodinių 

grupių 

pirmininkai.

2.6.3. Klasių vadovų metodinės 

grupės susirinkimai.

Metodinės grupės 

posėdžių skaičius.

Įvyks bent 4-5 

posėdžiai.

2017 m. 

visus 

metus

A.Kumža, 

Z.Januškienė

2.7.1. I-IV gimnazijos klasių 

mokinių išvykos į miesto ir 

šalies įmones, darbo biržą.

Išvykų skaičius. Įvyks 4-5 išvykos per 

metus.

2017 m. 

visus 

metus

I-IV gimnazijos 

klasių vadovai, 

karjeros 

specialistės.

2.7.2. Savęs pažinimo renginių I-II 

gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas.

Mokinių skaičius. Mokiniai įgis 

praktinių savęs 

pažinimo įgūdžių.

2017 m. 

visus 

metus

Karjeros 

specialistai, I-II 

gimnazijos 

klasių vadovai

2.7.3. II gimnazijos klasių mokinių 

individualių profesinių 

poreikių tyrimas.

Mokinių, dalyvavusių 

tyrime, skaičius.

Beveik visi II klasių 

mokiniai dalyvaus 

tyrime ir susipažins 

su savo karjeros   

galimybėmis.

2017 m. 

sausio 

mėn.

Z.Januškienė, I-

II gimnazijos 

klasių vadovai

Teikti ugdymo karjerai 

pagalbą

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.

2.7.



Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

2.7.4. Individualios konsultacijos 

ugdymo karjerai klausimais.

Dalyvavusių mokinių ir 

jų tėvų skaičius.

50 % gimnazijos 

mokinių bus 

suteiktos 

konsultacijos 

ugdymo karjerai 

klausimais.

2017 m. 

visus 

metus

Z.Janu6kien4, 

karjeros 

spacialistai

2.7.5. II -IV gimnazijos klasių 

mokinių susitikimai su 

buvusiais gimnazijos 

mokiniais.

Susitikimų skaičius. Įvyks 2-3 susitikimai 

su buvusiais 

gimnazijos 

mokiniais.

2017 m. 

visus 

metus

karjeros 

specialistai, II-

IV gimnazijos 

klasių vadovai

2.7.6. "Karjeros savaitė" 

gimnazijoje.

Mokinių, dalyvavusių 

"Karjeros savaitėje", 

skaičius.

50% I-IV gimnazijos 

klasių mokinių 

dalyvaus "Karjeros 

savaitėje".

2017 m. 

lapkritis

Z.Januškienė, 

karjeros 

specialistai, 

klasių vadovai

2.7.7. Išvykos į "Studijų muges", 

"Atvirų durų dienas" 

aukštosiose mokyklose.

Mokinių, dalyvavusių 

"Studijų mugėse" ir 

„Atvirų durų dienose“ 

skaičius.

70% mokinių 

susipažins su studijų 

programomis 

Lietuvos ir užsienio 

aukštosiose 

mokyklose 

2017 m. 

vasaris, 

kovas, 

balandis, 

lapkritis, 

gruodis

Ugdymo 

karjerai 

specialistai, 

klasių vadovai

2.8.1. Kryptingas II-IV klasių 

mokinių konsultavimas, 

renkantis mokymosi dalykus, 

modulius, kursus, brandos 

egzaminus. 

Pagal individualius 

mokinių gebėjimus 

sukurtų įvairių dalykų 

grupių skaičius.

Dauguma mokinių 

pasirinks jų 

gebėjimus ir 

polinkius 

atitinkančius 

dalykus, kursus ir 

2017 m. 

visus 

metus 

pagal 

atskirą 

planą

Z. Januškienė, 

klasių vadovai

2.8.2. Tikslinių dalyko modulio 

grupių formavimas.

Atsižvelgiant į skirtingus 

mokinių gebėjimus 

suformuotų modulių 

grupių skaičius.

Daugumai mokinių 

sudarytos galimybės 

mokytis, tenkinant jų 

individualius 

mokymosi poreikius.

2017 m. 

visus 

metus

Z. Januškienė

2.8.

Teikti ugdymo karjerai 

pagalbą

Ugdyti itin gabius ir 

ugdymo sunkumų 

turinčius mokinius, 

atsižvelgiant į jų 

specialiuosius 

gebėjimus ir 

individualius ugdymosi 

poreikius.

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.

2.7.



Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

2.8.3. KC steigimas, tenkinant 

įvarius mokinių poreikius.

Į KC nukreiptų 

mokymosi sunkumų 

turinčių mokinių 

skaičius.

Dauguma mokymosi 

sunkumų turinčių 

mokinių lanko KC.

2017 m. 

visus 

metus

VGK, 

gimnazijos 

administracija 

2.8.4. KC individualizuotas darbas 

su gabiais mokiniais, 

lavinant gabių mokinių 

individualius gebėjimus, 

ruošiant juos kūrybiniams 

konkursams, olimpiadoms, 

parodoms, projektams 

mieste ir respublikoje. 

Sukurtų KC darbui su 

gabiais mokiniais 

įvairovė ir skaičius.

Dauguma gabių 

mokinių turės 

galimybę lavinti savo 

gebėjimus, ruošiantis 

įvairių dalykų 

renginiams mieste ir 

respublikoje. 

2017 m. 

visus 

metus

Gimnazijos 

administracija, 

metodinė taryba

2.8. Ugdyti itin gabius ir 

ugdymo sunkumų 

turinčius mokinius, 

atsižvelgiant į jų 

specialiuosius 

gebėjimus ir 

individualius ugdymosi 

poreikius.

Užtikrinti 

efektyvios 

pagalbos 

teikimą 

gerinant 

ugdymo(si) 

prieinamumą

.


