
Programos 

tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai

3.1.1. Gimnazijos taisyklių 

pristatymas I kl. mokiniams 

stovyklėlės metu

Su taisyklėmis supažindintų 

I klasių skaičius

Su taisyklėmis bus 

supažindintos visos I klasės

2017 m. 

rugpjūtis

J. Užalinskienė, 

klasių vadovai

3.1.2. Gimnazijos darbuotojų 

supažindinimas su darbo 

saugos ir sveikatos bei 

priešgaisrinės saugos 

taisyklėmis darbo vietoje

Gimnazijos darbuotojų, 

supažindintų su darbo 

saugos ir sveikatos bei 

priešgaisrinės saugos 

taisyklėmis darbo vietoje 

skaičius

Su darbo saugos ir sveikatos 

bei priešgaisrinės saugos 

taisyklėmis darbo vietoje 

bus supažindinti visi 

gimnazijos darbuotojai

2017 m. 

rugpjūtis, 

pagal poreikį

D. Dapšauskienė, 

V. Aukštakojis

3.1.3. Gimnazijos taisyklių 

priminimas II-IV kl. 

mokiniams

II-IV klasių, kurioms 

primintos gimnazijos 

taisyklės, skaičius

Taisyklės bus primintos 

visoms II-IV klasėms ir 

patvirtintos mokinių 

parašais 

2017 m. 

rugsėjis, 

pagal poreikį

J. Užalinskienė, 

klasių vadovai

3.1.4. Gimnazijos taisyklių 

pristatymas tėvams bendrų 

susirinkimų metu

Su gimnazijos taisyklėmis 

bendrų susirinkimų metu 

supažindintų tėvų dalis 

(proc.)

Su gimnazijos taisyklėmis 

bendrų susirinkimų metu 

bus supažindinta 50% tėvų 

2017 m. 

spalis

J. Užalinskienė

3.1.5. Gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisyklių 

tobulinimas, įtraukiant 

bendruomenės narius

Tobulinamų VDT taisyklių 

skaičius

VDT taisyklių tobulinimas 

vyks pagal poreikį 

2017 m. 

pagal poreikį

Administracija, J. 

Užalinskienė 

3.1.6. Gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisyklių laikymosi 

kontrolė 

Planuotų VDT taisyklių 

laikymosi patikrų skaičius

VDT taisyklių laikymosi 

patikros vyks ne mažiau 

kaip kartą per mėnesį 

2017 m. 

sausio - 

gruodžio

Administracija, J. 

Užalinskienė, 

įvaizdžio grupė

3.1.Kurti ir 

plėtoti  

palankią  

emocinę 

aplinką  

gimnazijoje 

2017-2019 m. strateginio plano

2017 m. III programa. EMOCINĖ APLINKA

Uždaviniai Priemonės

Formuoti  

bendruo-

menės 

narių 

teigiamas 

nuostatas į 

gimnazijos 

taisyklių 

laikymąsi

1



Programos 
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vykdytojai
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3.2.1. Sausio 13-osios minėjimas Renginyje dalyvaujančių 

klasių skaičius

Renginyje dalyvaus 22 

klasės

2017 m. 

sausio 13 d.

A. Kumža, istorijos 

mokytojai, 

mokytojai, turintys 

pirmą pamoką

3.2.2. Tinklinio turnyras miesto 

progimnazijų mokiniams

Turnyre dalyvaujančių 

miesto progimnazijų ir 

mokinių skaičius

Turnyre dalyvaus po 10 

mokinių ne mažiau kaip iš 4 

miesto progimnazijų 

2017 m. 

sausis

Kūno kultūros 

metodinė grupė

3.2.3. Gimnazijos „Atvirų durų 

diena“ progimnazijų 8 kl. 

mokiniams ir jų tėvams

Dalyvavusių „Atvirų durų 

dienoje“ progimnazijų 8 kl. 

mokinių ir jų tėvų skaičius

 „Atvirų durų dienoje“ 

dalyvaus ~150 progimnazijų 

8 kl. mok. ir jų tėvų

2017 m. 

sausis 

Administracija

3.2.4. Bendradarbiavimas su 

partneriu UAB „Linas 

Agro“, organizuojant 

konkursą „Pilietiškiausias 

dvyliktokas“

Konkurso „Pilietiškiausias 

dvyliktokas“ finansavimas

Partneris „Linas Agro“ skirs 

2896 eurų premijoms

2017 m. 

sausis - 

vasaris

D. Dapšauskienė

3.2.5. „Pilietiškiausio dvyliktoko“ 

konkursas

Mokinių ir mokytojų 

apklausų „Pilietiškiausias 

dvyliktoko“ rezultatai

Bus išrinkti ir apdovanoti 4 

pilietiškiausi dvyliktokai

2017 m. 

sausis - 

vasaris

A. Kumža, 

komisija

3.2.6. Gimnazijos administracijos, 

mokytojų, mokinių 

susitikimai su miesto 

progimnazijų mokiniais

Gimnazijos atstovų 

susitikimų su miesto  

progimnazijų mokiniais 

skaičius

Bus organizuoti 8-9 

gimnazijos atstovų 

susitikimai su miesto  

progimnazijų mokiniais

2017 m. 

sausis, 

gruodis

Administracija, 

MP, įvaizdžio 

kūrimo grupė

3.2.7. Panevėžio miesto jaunųjų 

matematikų 5-8 kl. 

olimpiada

Renginyje dalyvaujančių 

miesto progimnazijų 

skaičius

Renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 80% miesto 

progimnazijų

2017 m. 

vasario 8 d.

A. Kumža, tiksliųjų 

mokslų metodinė 

grupė

3.2. Skatinti 

gimnazijos 

bendruo-

menės 

grupių 

bendra-

vimą ir 

bendradar-

biavimą, 

plėsti ryšius 

su 

socialiniais 

partneriais
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Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
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3.2.8. Meninio skaitymo 

konkursas anglų kalba 

miesto mokyklų 8 kl. 

mokiniams

Renginį organizuojančių ir 

vedančiųjų mokinių skaičius

Renginį organizuos ir ves 

apie 10 mokinių 

2017 m. 

vasaris 

Užsienio kalbų 

metodinė grupė

3.2.9. Gatvės muzikos diena 

gimnazijoje

Gatvės muzikos dienos 

atlikėjų skaičius

Renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 10 atlikėjų

2017 m. 

vasaris

A. Kumža, MP

3.2.10. Tarpmokyklinės rankų 

lenkimo varžybos, skirtos 

Vasario 16-ajai paminėti

Renginyje dalyvaujančių 

miesto gimnazijų ir mokinių 

skaičius

Renginyje dalyvaus po 4 

mokinius ne mažiau kaip iš 

4 miesto gimnazijų 

2017 m. 

vasaris

V. Gerta

3.2.11. Vasario 16-osios minėjimas. 

Puikiai besimokančių 

mokinių, įvairių konkursų, 

olimpiadų laureatų ir jų 

mokytojų apdovanojimai

Renginiuose dalyvaujančių 

klasių ir mokytojų (proc.) 

skaičius

Renginiuose dalyvaus 22 

klasės ir 90% mokytojų

2017 m. 

vasario 13-15 

d.

A. Kumža, J. 

Jankevičienė, N. 

Norbutienė, Z. 

Pilkauskienė, I. 

Nemanienė

3.2.12. Valentino diena Mokinių, dalyvaujančių 

Valentino dienos 

renginiuose skaičius (proc.)

Valentino dienos 

renginiuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 80% mokinių

2017 m. 

vasario 14 d.

A. Kumža, MP

3.2.13. Šimtadienis Renginyje dalyvaujančių 

abiturientų dalis (proc.)

Renginyje dalyvaus 95% 

abiturientų

2017 m. 

vasario 24 d.

A. Kumža, III kl. 

vadovai

3.2.14. Kovo 11-osios minėjimas. 

Gimnazijos išvyka į 

Muzikinį teatrą

Renginyje dalyvaujančių 

klasių skaičius

Renginyje dalyvaus 22 

klasės

2017 m. kovo 

10 d.

A. Kumža

3.2.15. Erasmus+ projekto 

mokymai Italijoje

Mokymuose dalyvaujančių 

mokinių ir mokytojų 

skaičius

Mokymuose dalyvaus 3 

mokiniai ir 2 mokytojai

2017 m. 

kovas

J. Stankevičienė

3.2.16. Prancūzų kalbos renginiai Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 5% 

mokinių

2017 m. 

kovas

D. Platonienė

3.2.17. Tiksliukų savaitė Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 50% 

mokinių

2017 m. 

kovas

Tiksliųjų mokslų 

metodinė grupė 3
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3.2.18. Kovo 11-osios tinklinio 

turnyras miesto gimnazijų 

mokiniams

Turnyre dalyvaujančių 

miesto gimnazijų ir mokinių 

skaičius

Turnyre dalyvaus po 10 

mokinių ne mažiau kaip iš 4 

miesto gimnazijų 

2017 m. 

kovas

Kūno kultūros 

metodinė grupė

3.2.19. Menų savaitė (muzikos, 

šokių,  teatro, dailės dienos, 

amatų mugė)

Rengiančių menų savaitę 

mokinių dalis (proc.) 

Renginyje dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

20% mokinių organizuos 

menų savaitę. Renginyje 

dalyvaus 60% mokinių

2017 m. 

kovas - 

balandis 

Etikos – estetikos 

metodinė grupė

3.2.20. Žemės dienos renginiai Aktyviai dalyvaujančių 

Žemės dienos renginiuose 

mokinių dalis (proc.)

Ne mažiau kaip 20% 

mokinių dalyvaus Žemės 

dienos renginiuose

2017 m. 

kovas - 

gegužė

Gamtos mokslų 

metodinė grupė

3.2.21. MP rinkimai Į MP išrinktų mokinių 

skaičius

Į MP bus išrinkti 9 mokiniai 2017 m. 

balandis - 

gegužė

A. Kumža, MP

3.2.22. Gimnazijos gimtadienio 

renginiai

Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 90% 

mokinių

2017 m. 

gegužės 2-5 

d.

A. Kumža, MP

3.2.23. Literatūriniai skaitiniai Renginį organizuojančių 

mokinių skaičius ir 

dalyvaujančių mokinių ir 

mokytojų dalis (proc.)

Renginį organizuos ~20 

mokinių, dalyvaus 15% 

mokinių ir mokytojų

2017 m. 

gegužė

Lietuvių k. 

mokytojos

3.2.24. Paskutinio skambučio 

šventė

Renginyje dalyvaujančių 

abiturientų dalis (proc.)

Renginyje dalyvaus 100% 

abiturientų

2017 m. 

gegužės 25 d.

A. Kumža, III kl. 

vadovai, etikos - 

estetikos metodinė 

grupė

3.2.25. Kompiuterinių žaidimų 

konkursas „Fifa“

Mokinių, dalyvaujančių 

konkurse skaičius

Konkurse dalyvaus ne 

mažiau kaip 30 mokinių

2017 m. 

gegužė

A. Kumža, MP

3.2.26. Mokslo metų užbaigimo 

šventė

Renginyje dalyvaujančių 

klasių skaičius

Renginyje dalyvaus 17 

klasių

2017 m. 

birželio 2 d.

A. Kumža, MP, 

muzikos mokytojai 

3.2.27. Erasmus+ projekto 

mokytojų tarptautinis 

susitikimas Graikijoje

Susitikime dalyvaujančių  

mokytojų skaičius

Susitikime dalyvaus 2-3 

mokytojai

2017 m. 

birželis

J. Stankevičienė
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tikslo 

pavadinimas

Vertinimo kriterijus Rezultatas Data
Atsakingi 

vykdytojai
Uždaviniai Priemonės

3.2.28. I kl. mokinių 

supažindinimas su 

gimnazijos bibliotekos 

fondu ir taisyklėmis

Supažindintų su gimnazijos 

bibliotekos taisyklėmis I kl. 

mokinių dalis (proc.)

Su gimnazijos bibliotekos 

taisyklėmis bus supažindinti 

visi I kl. mokiniai

2017 m. 

rugpjūtis

Bibliotekininkės, I 

kl. vadovai

3.2.29. Rugsėjo 1-osios šventė Renginyje dalyvaujančių 

klasių skaičius

Renginyje dalyvaus 22 

klasės

2017 m. 

rugsėjo 1 d.

A. Kumža, MP 

3.2.30. Dalyvavimas Panevėžio 

miesto šventėje

Renginyje dalyvaujančių II 

klasių skaičius

Renginyje dalyvaus visos II 

klasės

2017 m. 

rugsėjis

A. Kumža, II klasių 

vadovai

3.2.31. Tarptautinės mokytojų 

dienos šventė

Renginį organizuojančių 

mokinių skaičius ir 

dalyvaujančių mokytojų 

dalis (proc.)

Renginį organizuos ~30 

mokinių, dalyvaus 80% 

mokytojų

2017 m. 

spalio 5 d.

A. Kumža, IV kl. 

mokiniai

3.2.32. Erasmus+ projekto 

mokymai Vengrijoje

Mokymuose dalyvaujančių 

mokinių ir mokytojų 

skaičius

Mokymuose dalyvaus 3 

mokiniai ir 2 mokytojai

2017 m. 

spalis

J. Stankevičienė

3.2.33. Pyragų diskoteka Mokinių, dalyvaujančių 

diskotekoje skaičius (proc.)

Diskotekoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 40% mokinių

2017 m. 

lapkritis

A. Kumža, MP

3.2.34. Advento vakaras Renginyje dalyvaujančių 

bendruomenės narių 

skaičius

Renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 30 

bendruomenės narių

2017 m. 

gruodis

Sesuo Elija, A. 

Verbickienė

3.2.35. Labdaros rinkimo akcija Akcijoje dalyvaujančių 

bendruomenės narių dalis 

(proc.)

Akcijoje dalyvaus ne 

mažiau kaip 15% 

bendruomenės narių

2017 m. 

gruodis

Sesuo Elija, V. 

Kasperiūnienė, MP

3.2.36. Angliškos Kalėdos Renginį organizuojančių  ir  

dalyvaujančių mokinių dalis 

(proc.)

Renginį organizuos ~50 

mokinių ir dalyvaus 85% 

mokinių

2017 m. 

gruodis III 

sav.

A. Kumža, D. 

Dapšauskienė, 

darbo grupė

3.2.37. Angliškų Kalėdų spektaklio 

ir gimnazijos pristatymas 

progimnazijų 8 kl. 

mokiniams 

Dalyvavusių renginyje kitų 

mokyklų 8 kl. mokinių 

skaičius

Renginyje dalyvaus ~300 

progimnazijų 8 kl. mokinių

2017 m. 

gruodis

Administracija, 

darbo grupė

3.2.38. Slapto draugo žaidimas Mokinių, dalyvaujančių 

renginyje skaičius

Renginyje dalyvaus ne 

mažiau kaip 100 mokinių

2017 m. 

gruodis

A. Kumža, MP
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3.2.39. Kalėdinis „Snaiperių“ 

tritaškių metimo ir krepšinio 

turnyras kartu su 

ALUMNIV

Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 5-

10% mokinių

2017 m. 

gruodis

V. Gerta, A. 

Butautas, MP

3.2.40. Kino vakarai Kino vakarų skaičius Bus organizuoti ne mažiau 

kaip 3 kino vakarai

2017 m. 

sausis - 

gruodis

A. Kumža, MP

3.2.41. Debatų klubo renginiai Debatų klubo renginių 

skaičius

Bus organizuoti ne mažiau 

kaip 3-4 debatų klubo 

renginiai

2017 m. 

sausis - 

gruodis

R. Astrauskienė, K. 

Žiedelienė

3.2.42. Renginiai II-IV klasių 

kolektyvų formavimui

Renginius organizuojančių 

klasių skaičius

Renginius organizuos visos 

klasės

2017 m. 

pagal klasių 

vadovų 

planus

Klasių vadovai

3.2.43. Klasių komandų 

dalyvavimas sportinėse 

BKL, BTL, MTL, MPTL, 

GFL, smiginio, virvės 

traukimo varžybose

Klasių, suformavusių 

komandas, dalis (proc.)

Varžybose dalyvaus 85% 

klasių komandų 

2017 m. visus 

metus

A. Kumža, MP, 

kūno kultūros 

mokytojai

3.2.44. Mokinių ir mokytojų darbų 

parodos

Mokinių ir mokytojų darbų 

parodų skaičius

Bus organizuotos 4-5 

mokinių ir mokytojų darbų 

parodos

4-5 k./ m.m. K. Kulikauskas, I. 

Nemanienė, L. 

Geleževičiūtė, A. 

V. Jėčius, A. 

Šiurnienė, G. 

Lataitis3.2.45. Knygų parodos, skirtos 

rašytojų jubiliejams ir 

teminės

Parodų bibliotekoje skaičius Bus parengtos 2-3 parodos 2017 m. E. Naikuvienė

3.2.46. Naujai gautų knygų 

ekspozicija

Ekspozicijos atnaujinimo 

dažnumas

Ekspozicija bus  

atnaujinama gavus naujų 

knygų

2017 m. E. Naikuvienė
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3.2.47. Gimnazijos svetainės 

tobulinimas

Gimnazijos svetainės 

tobulinimo procese 

dalyvaujančių gimnazijos 

narių skaičius

Į gimnazijos svetainės 

tobulinimo procesą įsitrauks 

ne mažiau kaip 3 

bendruomenės nariai 

2017 m. visus 

metus

D. Dapšauskienė, 

darbo grupė

3.2.48. Gimnazijos pristatymas 

internetinėje svetainėje

Skelbiamų įvairių mokyklos 

ir klasių renginių bei 

konkursų dažnumas 

gimnazijos internetinėje 

svetainėje

Kiekvieną savaitę bus 

skelbiama apie įvairius 

mokyklos ir klasių renginius 

bei konkursus

2017 m. visus 

metus 

D. Dapšauskienė, 

A. Verbickienė, 

gimnazijos 

bendruomenė

3.2.49. Gimnazijos įvaizdžio 

kūrimo grupės veikla

Grupės veiklų skaičius Grupė organizuos ne mažiau 

kaip 3-4 priemones

2017 m. visus 

metus

D. Dapšauskienė, 

A. Kumža, 

įvaizdžio kūrimo 

grupė3.2.50. Gimnazijos pristatymas 

miesto ir respublikiniuose 

leidiniuose

Publikuotų straipsnių 

skaičius

Publikuoti 2-3 straipsniai 2017 m. 

sausis - 

gruodis

D. Dapšauskienė, 

gimnazijos 

bendruomenė

3.2.51. Gimnazijos laikraščio  

„Skaityk“ leidyba

Leidinių skaičius per m.m. Bus išleisti 9 leidinio 

numeriai

2017 m. 1 

k./mėn.

A. Kumža, MP, 

leidinio redakcija, 

R. Grinkienė

3.2.52. Dalyvavimas kitų mokymo 

įstaigų organizuojamuose 

renginiuose, konkursuose, 

varžybose

Gimnazijos mokinių, 

dalyvaujančių kitų mokymo 

įstaigų organizuojamuose 

renginiuose, skaičius

20% mokinių dalyvaus kitų 

mokymo įstaigų 

organizuojamuose 

renginiuose

2017 m. 

sausis - 

gruodis 

Administracija, 

mokytojai, 

ruošiantys 

mokinius 

konkursams, 

varžyboms3.2.53. Dalyvavimas partnerių 

organizuojamuose 

konkursuose ir programose 

(akcija „Kraujo donoras“, 

senelių, vaikų globos namai, 

Caritas, Maisto bankas)

Mokinių, dalyvaujančių 

įvairių partnerių 

organizuojamose akcijose, 

konkursuose ir programose, 

dalis (proc.)

25% mokinių dalyvaus 

įvairių partnerių organi-

zuojamose akcijose, 

konkursuose ir programose

2017 m. visus 

metus

Mokytojai, klasių 

vadovai, MP, NU 

būrelių vadovai
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3.2.54. Paraiškų teikimas dėl 

dalyvavimo ir dalyvavimas 

tarptautiniuose projektuose 

ir konkursuose (DofE, 

Erasmus+, ASSIST ir kt.)

Tarptautinių projektų ir 

konkursų paraiškų ir 

vykdomų projektų skaičius

Bus teikiamos ne mažiau 

kaip 1-2 paraiškos 

tarptautiniams projektams ir 

konkursams ir bus 

dalyvaujama ne mažiau kaip 

2-3 projektuose

2017 m. 

pagal 

organizatorių 

reikalavimus

Mokytojai ir 

mokiniai, teikiantys 

paraiškas

3.2.55. Kultūrinių, sportinių ir 

šventinių renginių 

organizavimas klasėse, 

gimnazijoje, įtraukiant  

mokinių tėvus, ALUMNI 

klubo narius

Renginių skaičius Bus organizuoti ne mažiau 

kaip 5-6 renginiai

2017 m. 

sausis - 

gruodis

A. Kumža, klasių 

vadovai, mokytojai, 

MP

3.2.56. Išvykos į tėvų darbovietes Išvykose dalyvaujančių 

klasių dalis (proc.)

Išvykose dalyvaus 20% 

klasių

2017 m. 

pagal klasių 

vadovų 

planus

Klasių vadovai, 

mokytojai

3.2.57. Klasės valandėlių, įtrauktų į 

tvarkaraštį koncentrais I-II 

klasės, panaudojimas 

bendriems renginiams 

(prevencijai, koncertams, 

diskusijoms, konkursams ir 

kt.) 

Pamokų, kurios panaudotos 

bendriems renginiams 

(prevencijai, koncertams, 

diskusijoms, konkursams ir 

kt.) sumažejimas (proc.) 

Iki 50% sumažės pamokų, 

kurios panaudojamos 

bendriems rengi-niams 

(prevencijai, koncertams, 

diskusijoms, konkursams ir 

kt.)

2017 m. 

birželis - 

gruodis

Administracija, 

tvarkaraščio kūrimo 

grupė

3.2.58. Gimnazijos muziejaus 

pertvarkymas, ekspozicijos 

atnaujinimas

Muziejaus ekspozicijos 

atnaujinimas (proc.)

Bus parengta iki 70% 

muziejaus ekspozicijos

2017 m. 

sausis - 

gruodis

D. Dapšauskienė, 

darbo grupė

3.2.59. 100-mečio leidinio kūrimas Leidinio medžiagos 

parengimas (proc.)

Bus parengta apie 70% 

leidinio medžiagos

2017 m. 

sausis - 

gruodis

Darbo grupė
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3.2.60. Darbo grupės gimnazijos 

100-mečio paminėjimui 

sudarymas ir veikla

Grupės narių ir veiklų 

skaičius

Grupę sudarys nemažiau 

kaip 10 bendruomenės 

narių, bus organizuoti 

nemažiau kaip 5 grupės 

narių susitikimai

2017 m. 

birželis - 

gruodis

D. Dapšauskienė, 

darbo grupė

3.3.1. Gimnazijos mokytojų 

mikroklimato vertinimo 

tyrimas

Tyrime dalyvaujančių 

mokytojų dalis (proc.)

Tyrime dalyvaus ne mažiau 

kaip 50% gimnazijos 

mokytojų

2017 m. 

balandis

Psichologas

3.3.2. Dalyvavimas akcijoje 

„Darom“ mieste ir 

gimnazijoje

Į akciją įsitraukusių mokinių 

skaičius (proc.)

Į akciją įsitrauks ne mažiau 

kaip 50% mokinių

2017 m. 

balandis

A. Kumža, V. 

Gerta, klasių 

vadovai

3.3.3. Seminaras gimnazijos 

mokytojams psichologiniais 

klausimais

Seminare dalyvaujančių 

mokytojų dalis (proc.)

Seminare dalyvaus ne 

mažiau kaip 50% 

gimnazijos mokytojų

2017 m. 

balandis

Z. Januškienė

3.3.4. Mokinių konferencija „Kaip 

man praėjo šie mokslo 

metai?“ Prieš konferenciją 

klasėms bus pateiktas 

klausimynas

Mokinių konferencijos 

nutarimai ir jų 

įgyvendinimas

Bus patenkinta iki 30% 

mokinių konferencijos 

nutarimų 

2017 m. 

birželis

A. Kumža, MP, 

klasių vadovai

3.3.5. Mokytojų metodinė išvyka 

(mikroklimatui gerinti)

Mokytojų, dalyvaujančių 

metodinėje išvykoje, dalis

Metodinėje išvykoje 

dalyvaus iki 50% mokytojų

2017 m. 

birželis

Administracija

3.3.6. Mokinių konferencijos 

nutarimų pristatymas 

mokytojams

Mokytojų, supažindintų su 

mokinių konferencijos 

nutarimais, dalis (proc.)

Su mokinių konferencijos 

nutarimais supažindinta 

90% mokytojų

2017 m. 

birželis

A. Kumža, MP

3.3.7. I klasių stovyklėlė 

gimnazijoje (arba kitoje 

erdvėje) klasių kolektyvų 

formavimui. 

Stovyklėlėje dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Stovyklėlėje dalyvaus 80% 

gimnazijos I kl. mokinių

2017 m. 

rugpjūtis

A. Kumža, klasių 

vadovai, MP

Užtikrinti 

psicholo-

giškai gerą 

bendruo-

menės 

narių 

savijautą

3.3.
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3.3.8. Mokinių konferencijos 

nutarimų pristatymas 

gimnazijos tarybai 

Mokinių konferencijos 

tenkinamų nutarimų dalis 

(proc.) 

Bus patenkinta iki 30% 

mokinių konferencijos 

nutarimų 

2017 m. 

rugsėjis - 

gruodis 

A. Kumža, MP

3.3.9. Gimnazijos administracijos, 

I kl. vadovų ir I kl. mokinių 

„apskritasis stalas“

Pokalbiuose dalyvaujančių I 

kl. mokinių dalis

Pokalbiuose dalyvaus 90% I 

kl. mokinių

2017 m. 

spalis

Administracija, I kl. 

vadovai, 

psichologas, J. 

Užalinskienė, MP

3.3.10. I-okų krikštynos. I-okų 

orientacinės varžybos 

gimnazijoje, diskoteka

Renginyje dalyvaujančių I 

kl. mokinių dalis (proc.)

Renginyje  dalyvaus 90% I 

kl. mokiniai

2017 m. 

rugsėjis-

spalis

A. Kumža, MP, I 

kl. mokiniai ir jų 

auklėtojai

3.3.11. I klasių išvykos komandos 

formavimui

Išvykas organizuojančių 

klasių skaičius

Bent po vieną išvyką 

organizuos visos I klasės

2017 m.  

rugsėjis - 

gruodis 

Klasių vadovai

3.3.12. Pagalbos teikimas 

atvykusiems mokiniams 

adaptacijos gimnazijoje 

laikotarpiu

Mokinių, kuriems bus 

suteikta pagalba adaptacijos 

laikotarpiu (proc.)

Pagalba adaptacijos 

laikotarpiu bus suteikta ne 

mažiau kaip 15% naujai 

atvykusių mokinių

2017 m.  

rugsėjis - 

gruodis 

Psichologas, klasių 

vadovai

3.3.13. Tolerancijos diena Į veiklas įsitraukusių 

mokinių skaičius

Į veiklas įsitrauks iki 70% 

mokinių

2017 m. 

lapkritis

J. Užalinskienė, 

psichologas, klasių 

vadovai

3.3.14. Mokytojų neformali veikla Mokytojų, dalyvaujančių 

neformalioje veikloje dalis

Neformalioje veikloje 

dalyvaus iki 20% mokytojų

2017 m. 1 

k./ketvirtį

A. Verbickienė, L. 

Šešetienė, R. 

Astrauskienė, A. 

Butautas

3.4.1. Renginiai, skirti sveikai 

mitybai

Į veiklas įsitraukusių 

mokinių skaičius

Į veiklas įsitrauks 10-15% 

mokinių

2017 m. 

balandis, 

spalis, 

lapkritis

V. Dapkevičienė

3.4.2. Rūkymo prevencijos 

renginiai

Į akciją įsitraukusių mokinių 

skaičius

Į akciją įsitrauks ne mažiau 

nei 100 mokinių

2017 m. 

gegužė, 

lapkritis

V. Dapkevičienė, J. 

Užalinskienė

3.4 Vykdyti 

sveikos 

gyvensenos 

veiklas ir 

žalingų 

įpročių 

prevenciją 
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3.4.3. Pasaulinės AIDS dienos 

renginiai

Į renginius įsitraukusių 

mokinių skaičius

Renginiuose dalyvaus ne 

mažiau kaip 60 mokinių

2017 m. 

gruodis

V. Dapkevičienė,  

biologijos 

mokytojai

3.4.4. Sveikos gyvensenos 

propagavimas (akcijos, 

sporto dienos, paskaitos, 

praktiniai užsiėmimai, 

konkursai)

Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 40% 

mokinių

2017 m. 

sausis - 

gruodis

Gamtos mokslų ir 

kūno kultūros 

metodinės grupės, 

V. Dapkevičienė, J. 

Užalinskienė

3.4.5. Mokinių susitikimai su VPK 

darbuotojais žalingų įpročių 

prevencijos klausimais

Renginiuose dalyvaujančių 

mokinių dalis (proc.)

Renginiuose dalyvaus 80% 

mokinių

2017 m. 

pagal poreikį

J. Užalinskienė, 

administracija

3.4.6. Renginiai psichikos 

sveikatai gerinti

Į renginius įsitraukusių 

mokinių dalis (proc.)

Į renginius įsitrauks 10% 

mokinių

2017 m. 

pagal VSS ir  

psichologo 

darbo planus

V. Dapkevičienė, 

psichologas

3.4.7. Renginiai, skirti užkrečiamų 

ligų profilaktikai

Į renginius įsitraukusių 

mokinių dalis (proc.)

Į renginius įsitrauks 20% 

mokinių

2017 m. 

sausis, 

gegužė, 

lapkritis

D. Dapkevičienė

3.4.8. Renginiai, skirti traumų 

prevencijai

Į renginius įsitraukusių 

mokinių dalis (proc.)

Į renginius įsitrauks 20% 

mokinių

2017 m. 

sausis-kovas, 

gegužė, 

lapkritis

D. Dapkevičienė

3.5. 3.5.1. Susitikimai su VPK 

darbuotojais smurto 

prevencijos klausimais

Susitikimų su VPK 

darbuotojais skaičius

Įvyks ne mažiau kaip 1 

susitikimas koncentre

2017 m. 

sausis - 

gruodis

J. Užalinskienė,  

klasių vadovai

Vykdyti 

bendruome

nės narių 

netinkamo 

elgesio 

prevenciją 11
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3.5.2. Informacija mokytojams 

„Kaip reaguoti į smurtą 

pamokoje?“

Informacijos pateikimų 

mokytojams „Kaip reaguoti 

į smurtą pamokoje?“ 

skaičius

Informacija mokytojams 

„Kaip reaguoti į smurtą 

pamokoje?“ bus pateikiama 

ne mažiau kaip 2 kartus per 

metus

2017 m. 

sausis - 

gruodis

Administracija, J. 

Užalinskienė, 

psichologas

3.5.3. VGK posėdžiai VGK posėdžių skaičius VGK posėdžiai vyks ne 

rečiau kaip 1 kartą per 

mėnesį

2017 m. 

sausis - 

gruodis

A. Kumža, J. 

Užalinskienė

3.5.4. Savaitė be patyčių Į veiklas įsitraukusių 

mokinių skaičius

Į veiklas įsitrauks 50% 

mokinių

2017 m. 

kovas

J. Užalinskienė, 

psichologas, klasių 

vadovai

3.5.5. Mokinių socialinių įgūdžių 

formavimas klasių 

valandėlių metu

Klasių valandėlių skaičius Bus pravestos ne mažiau 

kaip po 2 klasės valandėles

2017 m. 

sausis - 

gruodis

J. Užalinskienė, 

psichologas, klasių 

vadovai

Vykdyti 

bendruome

nės narių 

netinkamo 

elgesio 

prevenciją
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