
 

 PATVIRTINTA 

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos  

direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. V-5 

 

GIMNAZIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

Saugi, sveika, nuolat besimokanti gimnazija, ugdanti asmenybę ir teikianti kompleksišką 

tikrovės reiškinių pažinimą globaliame pasaulyje. 

 

GIMNAZIJOS MISIJA 

 

Teikti kokybišką išsilavinimą, ugdyti savarankišką, kritiškai mąstančią, kūrybingą, atsakingą 

už savo gyvenimą asmenybę besikeičiančioje aplinkoje. 
 

VERTYBĖS 

 

Tobulėjimas. 

Siekiame žinių ir jas taikome. 

Mokomės vieni iš kitų ir iš savo klaidų. 

Bendraujame ir bendradarbiaujame. 

 

Pagarba. 

Gerbiame save ir kitus. 

Netoleruojame patyčių. 

Kalbame ir elgiamės kultūringai. 

 

Sveikata. 

Mokome ir mokomės saugioje aplinkoje. 

Gyvename sveikai, esame fiziškai aktyvūs. 

Siekiame darnos su savimi ir kitais. 

 

Lyderystė. 

Praktikuojame pasidalytąją lyderystę. 

Palaikome vieni kitų veiklas, iniciatyvas. 

Auginame ateities lyderius, stipriname bendruomenę. 

 

Ekologija. 

Mokomės atsakingo požiūrio ir elgesio su aplinka. 

Aktyviai veikiame, siekiame aplinkos išsaugojimo. 

Puoselėjame gamtą ir jos išteklius. 

 

FILOSOFIJA 

 

„Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui“ (Seneka). 
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2020 m. GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai  

 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

 
 

1 2 3 4 

1. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas 

 

1. Pedagogų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas  

Visi mokytojai  Per 2020 metus bendrosios kompetencijos 

tobulintos 145 dienas, profesinės kompetencijos 

– 120,5 dienų 

2. Mokinių pasiekimų 

gerinimas diegiant 

kokybės krepšelį 

Dalykų 

mokytojai 

Parengtas ir patvirtintas gimnazijos veiklos 

tobulinimo planas 2020–2021 ir 2021–2022 m. m., 

kuris pradėtas įgyvendinti nuo 2020 m. spalio mėn. 

3. Mokymosi 

įvairiapusiškumo 

stiprinimas naudojant 

IKT 

Visi mokytojai Ši kompetencija sustiprėjo dirbant nuotolinio 

mokymo metu. 

Nuo lapkričio mėnesio dauguma kolegų dirba 

naujoje mokymo platformoje „Microsoft Office 

365“, pateikia darbus mokiniams, su jais 

bendrauja ir bendradarbiauja. 

Nuotolinio mokymo metu naudotos programos, 

skaitmeninio ugdymo priemonės, platformos: 

Zoom, Eduka, EMA pamokos, Egzaminatorius, 

Audacity, Messenger, „Facebook”, Ugdymo 

sodas, Youtube, LearningApps, eTest, Kahoot, 

Quizizz, Skip, Išmanieji robotai, Pradmenukai, 

Gamtos reindžeris, Chrome Music Lab – Song 

Maker, LRT mediateka, Lietuvos muziejų 

siūloma veikla. 

4. Neformaliojo 

švietimo programų 

plėtra 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai, 

gimnazijos 

administracija 

Nuo 2020–2021 mokslo metų mokiniams 

atsirado galimybė rinktis dar šešias papildomas 

veiklas (būrelius), kurios padidino neformalaus 

švietimo programų prieinamumą ir įvairovę 

visiems mokiniams: n. š. „Labas, kompiuteri“ 1–

4 klasių mokiniams, n. š. „Konstruojam ir 

programuojam“ 5–8 klasių mokiniams 

(informacinės technologijos); šokio būrelis 1–4 

klasių mokiniams, n. š. „Išsišok“ 5–8 klasių 

mokiniams, n. š. „Linksmieji smalsučiai“ 1–4 

klasių mokiniams (muzika), n. š. „Kalbėjimo 

įgūdžių lavinimas“ 5 klasės mokiniams (anglų 

kalba) 

 5. Dalijimasis gerąja 

darbo patirtimi, 

kvalifikacijos 

programų, seminarų 

medžiaga 

Metodinės 

grupės 

Mokytoja I. Rauličkienė – Olimpinių vertybių 

ugdymo programos nuotolinėje konferencijoje 

skaitė pranešimą – ,,Fizinio ugdymo pamokos 

nuotoliniu būdu”. 

A. Baciuškaitė, A. Gelažauskienė, R. Kančienė, 

A. Narkunienė, R. Žilinskienė skaitė pranešimus 

Alytaus miesto ir rajono mokytojams seminare 

„Motyvuojantys metodai matematikos ir gamtos 

mokslų pamokose perteikiant Erasmus + projektų 

patirtį“.  

A. Gelažauskienė rašė kvalifikacijos programą, 

skaitė pranešimą Alytaus r. matematikos 
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1 2 3 4 

mokytojams „Matematikos valstybinis brandos 

egzaminas – kaip sėkmingai jį įveikti“. 

J. Archangelskienė vedė seminarą gimnazijos 

mokytojams „Komandinis darbas naudojant 

Microsoft Office 365 programų paketą“. 

Mokytojai gerąja darbo patirtimi dalijasi nuolat 

tiek formaliai, tiek neformaliai.  

2. Ugdymo 

aplinkų 

tobulinimas 

1. Stendų gimnazijos 

koridoriuose atnaujini-

mas, modernizavimas 

Metodinės grupės Stendai periodiškai atnaujinami, atsižvelgiant į 

informacijos aktualumą ir universalumą. Stendas 

vestibiulyje pakeistas nauju.  

2. Mokinių darbo, 

poilsio zonų 

įrengimas, 

tobulinimas 

Gimnazijos 

administracija 

Įrengtos kelios mokinių darbui ir poilsiui skirtos 

erdvės. Saugios, patrauklios ir motyvuojančios 

aplinkos sukūrimui pasitelkti minkšti baldai 

(sėdmaišiai, pufai, minkštasuoliai). 

3. Netradicinių erdvių 

gimnazijoje ir jos 

aplinkoje kūrimas 

Iniciatyvūs 

mokytojai 

Sukurtos dvi edukacinės erdvės: lauke – vaistiniams 

augalams pažinti (ekologinis konkursas „Mano 

žalioji palangė“) bei biologijos, chemijos kabinete 

– kambariniams augalams pažinti. 

 4. Interneto veiklos 

gimnazijos patalpose 

pagerinimas 

Gimnazijos 

administracija 

Praplėstas bevielio interneto tinklas gimnazijos 

erdvėse: įrengti du nauji WiFi maršrutizatoriai. 

3. Gimna-

zijos 

įvaizdžio 

gerinimas 

1. Suaktyvintas 

bendradarbiavimas su 

kitomis ugdymo 

įstaigomis 

Metodinės 

grupės 

Bendraujama ir bendradarbiaujama su kitų rajono, 

miesto, respublikos ugdymo įstaigų pedagogais 

dažniausiai individualiai, nuotoliniu būdu. 

 2. Bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais plėtojimas 

Iniciatyvūs 

mokytojai, 

gimnazijos 

administracija 

2020 m. aktyviausiai bendradarbiauta su šiais 

socialiniais partneriais: labdaros ir paramos fondu 

„Dr. Juozo P. Kazickas fondas”, Metelių 

regioninio parko direkcija, Miroslavo seniūnija, 

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro 

Miroslavo skyriumi, Miroslavo Švč. Trejybės 

parapija, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuru, Alytaus rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos Miroslavo filialu. 

 3. Vidinės ir išorinės 

komunikacijos 

tobulinimas 

Gimnazijos 

administracija 

Nuolat informacija talpinama Alytaus r. 

Miroslavo gimnazijos svetainės tinklapyje, 

„Facebook” puslapyje. Informacija apie gimnaziją 

skelbta LRT televizijos laidoje „Lietuvos 

mokyklų žaidynės“,  Alytaus r. savivaldybės 

administracijos internetinėje svetainėje, 

dienraštyje „Alytaus naujienos“,  Sveikatiados 

projekto „Facebook” puslapyje, Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto projekto „Olimpinė karta“ 

„Facebook” tinklapiuose. 

 4. Bendravimo ir 

bendradarbiavimo su 

mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 

sistemos tobulinimas 

Klasių 

auklėtojai, 

gimnazijos 

administracija 

Suaktyvėjo klasių auklėtojų ir dalykų mokytojų 

bendravimas su tėvais dėl nuotolinio mokymosi. 

Atsirado įvairesnių individualių bendravimo 

būdų: „Messenger” žinutės ir vaizdo pokalbiai. Į 

pradinių klasių tėvų susirinkimus, mokyklos bei 

klasės renginius ateina bent 80 proc. tėvų. 
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SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Gimnazijoje mokosi 204 mokiniai ir 57 ugdytiniai (priešmokyklinio ugdymo – 18 ir 

ikimokyklinio ugdymo – 39).  

Gimnazijoje yra 12 klasių komplektų, veikia dvi mišrios ikimokyklinio ugdymo grupės ir 

viena priešmokyklinio ugdymo grupė.  
 

Valstybinių brandos egzaminų pokyčiai 2018, 2019 ir 2020 metais: 
 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 

Laikiusių 

skaičius 

Išlaikiusių 

skaičius 

Valstybinių 

brandos 

egzaminų 

vidurkis 

Laikiusių 

skaičius 

Išlaikiusių 

skaičius 

Valstybinių 

brandos 

egzaminų 

vidurkis 

Laikiusių 

skaičius 

Išlaikiusių 

skaičius 

Valstybinių 

brandos 

egzaminų 

vidurkis 

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas 

4 4 

(100%) 

37,5 7 6 

(85,8%) 

51,9 9 9 

(100%) 

36,89 

 Matematikos egzaminas  

3 3 

(100%) 

32,3 4 4 

(100%) 

37,2 5 3 

(60%) 

25 

Užsienio kalbos (anglų) egzaminas 

3 3 

(100%) 

56,3 7 7 

(100%) 

70,3 8 8 

(100%) 

60,88 

 Biologijos egzaminas  

4 4 

(100%) 

63 1 1 

(100%) 

30 8 8 

(100%) 

49,38 

 Istorijos egzaminas  

1 1 

(100%) 

29 5 5 

(100%) 

54 - - - 

 Geografijos egzaminas  

1 1 

(100%) 

33 - - - 4 4 

(100%) 

49 

Informacinių technologijų egzaminas 

1 1 

(100%) 

26 - - - 1 1 

(100%) 

76 

 Chemijos egzaminas  

- - - - - - 1 1 

(100%) 

72 

 

2020 metais mūsų gimnazijos abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, balų 

vidurkiai gana neaukšti. Lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos ir matematikos VBE balų 

vidurkiai žemesni, o biologijos VBE vidurkis yra aukštesnis už praeitų metų vidurkį gimnazijoje. 

2020 metais mūsų abiturientams buvo sėkmingiausi informacinių technologijų ir chemijos 

valstybiniai brandos egzaminai. Prasčiausias rezultatas 2020 metais pademonstruotas matematikos 

egzamine, kurio nepavyko išlaikyti dviem mokiniams.  

Didžioji dalis mokinių, t. y. 183 mokiniai (82 proc. iš visų gimnazijos mokinių ir 

priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių), atvyksta iš aplinkinių kaimų: 14 mokinių ir ugdytinių 

(6 proc.) į gimnaziją atvyksta maršrutiniais autobusais, 149 mokiniai ir ugdytiniai (67 proc.) 

pavežami trimis gimnazijos autobusais, 20 mokinių ir ugdytinių (9 proc.) gimnaziją pasiekia 

privačiu transportu.  

Nemokamą maitinimą gauna 134 mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai 

(60 proc.). Gimnazijoje mokosi 23 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai (11 proc.). Iš 

viso gimnazijoje yra 36 švietimo pagalbą gaunantys mokiniai ir ugdytiniai (16 proc. iš visų 
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gimnazijos mokinių ir ugdytinių): 27 mokiniai ir 9 priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai 

lanko logopedinius užsiėmimus.  

Gimnazijoje ir skyriuje dirba iš viso 33 pedagogai (12 mokytojų metodininkų, 17 vyresniųjų 

mokytojų, 4 mokytojai). Didžioji dalis mokytojų – iniciatyvūs, aktyvūs, veiklūs, kompetentingi 

savo dalykų specialistai. Visi pedagoginiai darbuotojai turi Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai 

apraše nustatytą kvalifikaciją. Mokiniams socialinę, pedagoginę pagalbą gimnazijoje teikia 

pagalbos mokiniui specialistai: socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė.  

Gimnazijos administracija – direktorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkvedys. 

Direktorė turi 10 metų vadybinio darbo stažą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradėjo dirbti 2020 

m.,  ūkvedžio darbo stažas – 13 metų.  

Gimnazija palaiko dalykinius ryšius su Lazdijų rajono Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 

gimnazija, Metelių regioninio parko direkcija, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, Alytaus 

kraštotyros muziejumi, Alytaus miesto pedagogine psichologine tarnyba, Alytaus apskrities 

vyriausiuoju policijos komisariatu, Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 

Alytaus rajono meno ir sporto mokykla, Alytaus kolegija, Alytaus karininko Antano Juozapavičiaus 

šaulių pirmąja rinktine, bendradarbiauja su Alytaus rajono gimnazijomis, Miroslavo seniūnija, 

Alytaus r. savivaldybės kultūros centru, Miroslavo Švč. Trejybės parapija. Kiti socialiniai 

partneriai: viešoji įstaiga „Švietimo tinklas“, labdaros ir paramos fondas „Dr. Juozo P. Kazicko 

fondas“, VĮ Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių girininkija, UAB agrofirma „Sėklos“. 

Gimnazijoje įgyvendinami projektai: iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas „Kokybės krepšelis“, ekologiškos kultūros ugdymo projektas „Eko karta“, 

vykdomi kiti projektai: „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“, „Olimpinė karta“, sveikos 

gyvensenos ugdymo projektas „Sveikatiada“, jaunimo finansinio švietimo, pilietiškumo ir 

socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“. Vykdomas tęstinis gimnazijos 

projektas „Susitikimai“. Aktyviai vykdoma asmenybės ugdymo programa „Jaunimas gali / Youth 

Can“, finansuojama iš Kazickų šeimos fondo lėšų. 

Puoselėjamos senosios gimnazijos tradicijos bei kuriamos naujos, organizuojami renginiai, 

ypatingas dėmesys skiriamas mokinių sveikatos ugdymui – gimnazija yra Sveikatą stiprinanti 

mokykla bei pripažinta Aktyvia mokykla, įgyvendinama psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos programa „Savu keliu“. Vyksta kryptingas sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas. 

Skiriamas ypatingas dėmesys sveiko, saugaus buvimo mokykloje užtikrinimui.  

Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės, į kurias 

svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2021 metais. 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė:  

Stiprybės 

1. Pakankamai geri pasiekimai rajono 

olimpiadose, respublikos konkursuose. 

2. Patraukli, estetiška, jauki ugdymosi aplinka. 

3. Nuolatinis dėmesys realiam ir virtualiam  

mokinių saugumui. 

4. Užtikrintas mokinių pavėžėjimas, socialiai 

remiamų mokinių nemokamas maitinimas,. 

5. Vykdoma aktyvi projektinė veikla. 

6. Tinkamas materialinių išteklių valdymas,  

aprūpinimas techninėmis priemonėmis 

nuotoliniam ugdymui. 

Silpnybės 

1. Nepakankama dalies mokinių mokymosi 

motyvacija ir akivaizdi jų socialinių 

įgūdžių stoka. 

2. Nevisiškai sutvarkytas stadionas 

(neįrengti bėgimo takai). 

3. Nepakankamas dalies tėvų domėjimasis 

ugdomąja veikla. 

4. Per maža aktų salė. 

Galimybės 

1. Pasiekti ugdymo rezultatai, sudarantys 

galimybę abiturientams rinktis norimas 

studijas.  

2. Nuoseklesnė mokytojų gerosios darbo 

patirties sklaida. 

Grėsmės 

1. Žemėjantis vaikų mokslumo lygis, 

mokymosi motyvacijos stoka. 

2. Prasta didelės dalies mokinių socialinė 

aplinka, žemas kultūros lygis. 

3. Nuotolinio ugdymo iššūkiai. 



 6 

 

TIKSLAS 

 

Kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybiškai, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę, 

gebančią atpažinti, vertinti ir puoselėti šiuolaikinės tikrovės vertybių pasaulį.  

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Ugdymo kokybės gerinimas, plėtojant savivaldų ugdymą(-si). 

2. Ugdymo erdvių tobulinimas, gerinant mokinių savirealizacijos galimybes. 

3. Sveikos, saugios ugdymo(si) aplinkos puoselėjimas.  

 

PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Uždaviniai Priemonės Laikas Laukiamas rezultatas Vykdytojai 
 

1 2 3 4  

1. Ugdymo 

kokybės 

gerinimas, 

plėtojant 

savivaldų 

ugdymą(-si) 

1. Pedagogų bendrųjų ir 

profesinių kompetencijų 

tobulinimas 

Per metus Visi mokytojai 

tobulina profesines 

kompetencijas. 80 

proc. mokytojų 

dalyvauja 

gimnazijos 

organizuojamuose 

mokymuose 

savivaldaus 

ugdymo, mokinių 

mokėjimo mokytis 

kompetencijos 

tobulinimo tematika. 

Visi mokytojai 

2. Kolegialus mokytojų 

bendradarbiavimas dėl 

pamokos vadybos ir 

mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymo 

Per metus Kiekvienas 

mokytojas bent 1 

kartą per pusmetį 

stebi kolegų 

pamokas, fiksuoja 

bendrųjų ir 

dalykinių 

kompetencijų lygį 

pamokose. 

Visi mokytojai 

3. Konsultavimo pagal 

mokinių poreikius (spragų 

turintiems, gabiems) 

užtikrinimas 

Per metus Veikia 4 

konsultaciniai 

centrai pradinių 

klasių ir 14 centrų 

5–8, Ig–IIg klasių 

mokiniams. 

Dalykų  

mokytojai 

4. Mokymosi 

įvairiapusiškumo stiprinimas 

naudojant IKT 

Per metus Bent 70 proc. 

mokytojų naudoja 

virtualias mokymosi 

aplinkas kontaktinio 

Visi mokytojai 

3. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir tobulinimas. 

4. Pagalba mokiniui skatinant individualią 

pažangą. 

4. Konkurencija tarp kaimyninių ugdymo 

įstaigų. 
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1 2 3 4  

ugdymo metu. 

5. Dalijimasis gerąja darbo 

patirtimi, kvalifikacijos 

programų, seminarų 

medžiaga 

Per metus Suorganizuota 

metodinė 

konferencija 

„Suasmenintas 

ugdymas 

pamokoje“, kurioje 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 80 proc. 

mokytojų ir bent 8 

pedagogai skaito 

joje pranešimus. 

Parašomos bent dvi 

kvalifikacinės 

programos. 

Metodinės 

grupės 

2. Ugdymo 

erdvių 

tobulinimas, 

gerinant 

mokinių 

savirealiza-

cijos 

galimybes 

1. Ugdymo organizavimas 

kitose aplinkose  

Per metus Ne mažiau kaip 65 

proc. mokytojų veda 

pamokas 

netradicinėje 

aplinkoje 

Dalykų 

mokytojai 

2. Mokinių aktyviai veiklai  

ir bendradarbiavimui skirtų 

erdvių įrengimas, 

tobulinimas 

Per metus Įrengtos, patobulintos 

dvi mokinių aktyviai 

veiklai ir 

bendradarbiavimui 

tinkančios erdvės. 

Bent 60 proc. 

mokytojų ugdomojoje 

veikloje taikys 

aktyvią mokinių 

veiklą skatinančius 

metodus 

Gimnazijos 

administracija 

 3. Ugdymo proceso 

įvairinimas – kabinetų 

modernizavimas. 

Per metus Bus atnaujinti ir 

skaitmeninėmis 

priemonėmis bei 

SMART 

interaktyviais 

ekranais aprūpinti 3 

kabinetai. 

5–8 klasėse bent 

vieną kartą per du 

mėnesius vesta 

pamoka, panaudojant 

naujas priemones 

Gimnazijos 

administracija 

4. Kokybiškesnių sąlygų 

sudarymas neformaliojo 

švietimo organizavimui ir 

mokinių savirealizacijai  

Per metus Bent 82 proc. mokinių 

įsitraukia į 

neformaliojo švietimo 

veiklas. Bent 3 

renginius per mokslo 

metus organizuoja 

Metodinės 

grupės 
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1 2 3 4  

mokinių aktyvas 

3. Sveikos, 

saugios 

ugdymo(si) 

aplinkos 

puoselėjimas 

1. Socialinio emocinio 

ugdymo programos „Antras 

žingsnis“ įgyvendinimas 

pradinėse klasėse 

Per metus Suorganizuota 17  

klasės valandėlių 

pagal programoje 

numatytas temas 

Pradinių 

klasių 

mokytojos 

2. Psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programos „Savu keliu“ 

įgyvendinimas 5–8, Ig–IVg 

klasėse 

Per metus Suorganizuotos ne 

mažiau kaip 6 klasės 

valandėlės pagal 

programoje numatytas 

temas 

Klasių 

auklėtojai 

 3. Programos „Jaunimas 

gali“ vykdymas 

Per metus Kassavaitinių 

užsiėmimų metu 

ugdomi vertingi 

gyvenimo įgūdžiai 

I. Rauličkienė 

 4. Sveikos gyvensenos 

įgūdžių stiprinimas: 

dalyvavimas „Sveikatiados“ 

programoje, Sveikatos ir 

lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai programos 

įgyvendinimas 

Per metus Kryptingesnis mokinių 

sveikatos ugdymas, 

rengimas šeimai  

I. 

Rauličkienė, 

A. 

Asakavičienė 

 5. Pažintinės ir kultūrinės 

veiklos organizavimas 

Per metus Kiekvienai klasei 

suorganizuotos bent 2 

ekskursijos, išvykos 

per metus, kuriose 

dalyvauja ne mažiau 

kaip 80 proc. mokinių 

Visi 

pedagogai 

 6. Kokybiško mokinių 

laisvalaikio vasaros atostogų 

metu organizavimas 

Birželio, 

rugpjūčio 

mėn. 

Suorganizuotos bent 

dvi veiklos mokinių 

užimtumui vasaros 

atostogų metu 

Iniciatyvūs 

mokytojai 

 

VADOVAVIMAS UGDYMO(-SI) PROCESUI 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr.  
Temos Laikas Atsakingi 

 

1 2 3 4 

1. Dėl pritarimo gimnazijos 2021 metų veiklos plano 

projektui 

Sausio mėn. R. Žilinskienė 

2. 2.1.  Dėl gimnazijos 2020 m. veiklos įsivertinimo 

rezultatų pristatymo 

Vasario mėn. 

pradžioje 

R. Žilinskienė 

2.2. Dėl mokinių pirmojo pusmečio ugdymosi 

rezultatų 

3. Dėl pritarimo mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2021–2023 metų atestacijos programos 

projektui 

Vasario mėn. 

pabaigoje 

S. Gražulienė 
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1 2 3 4 

4. Dėl tyrimo „Neformaliojo švietimo poreikių 

nustatymas Miroslavo gimnazijoje“ rezultatų 

pristatymo 

Gegužės mėn.  R. Žilinskienė, 

I. Andruškevičienė 

5. Dėl papildomų darbų 1–4 klasių mokiniams, 

turintiems kai kurių ugdymo plano dalykų 

nepatenkinamus metinius įvertinimus, skyrimo 

Birželio mėn. Pradinių klasių 

mokytojai 

6. Dėl papildomų darbų 5–8, Ig–IIIg klasių 

mokiniams, turintiems kai kurių ugdymo plano 

dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, 

skyrimo 

Birželio mėn. 5–8, Ig–IIIg 

klasių auklėtojai 

7. Dėl 2021–2022 m. m. pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų ugdymo plano projekto 

Birželio mėn. S. Gražulienė,  

R. Žilinskienė 

8. 8.1. Dėl 2020–2021 m. m. ugdymosi rezultatų  Rugpjūčio mėn. R. Žilinskienė 

8.2. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo rezultatų analizės 

S. Gražulienė 

8.3. Dėl brandos egzaminų rezultatų analizės R. Žilinskienė 

8.4. Dėl 1–3, 5–8, Ig, IIIg klasių mokinių, po 

papildomų darbų turinčių nepatenkinamus 

įvertinimus, kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo 

kartoti kursą 

S. Gražulienė 

9. 9.1. Dėl gimnazijos 2021 metų veiklos plano 

įgyvendinimo 

Gruodžio mėn. R. Žilinskienė 

9.2. Dėl gimnazijos plačiojo veiklos įsivertinimo 

rezultatų pristatymo 

 

DIREKCIJOS PASITARIMAI 

 

Eil. 

Nr. 
Temos Laikas Dalyviai Atsakingi 

 

1 2 3 4 5 

1.  Dėl 2021 m. programų sąmatų 

pristatymo 

Vasario 

mėn. pab. 

Pedagogai S. Gražulienė 

 

2.  2.1. Dėl Gimnazijos dienos 

organizavimo 

Kovo mėn. Pedagogai R. Žilinskienė, 

S. Gražulienė 

 2.2. Dėl abiturientų pa(si)ruošimo 

valstybiniams brandos egzaminams 

 Egzaminuojamųjų 

dalykų mokytojai 

I. Rauličkienė, 

dalykų mokytojai 

3.  3.1. Dėl pirmokų adaptacijos 

gimnazijoje 

Spalio 

mėn. 

Mokytojai, kurie 

moko 1 kl. mokinius 

Mokytojai, kurie 

moko 1 kl. mokinius, 

švietimo pagalbos 

specialistės 

3.2. Dėl penktokų bei naujai 

atvykusių mokinių adaptacijos 

gimnazijoje 

Mokytojai, kurie 

moko 5 klasės bei 

naujai atvykusius 

mokinius 

Klasių mokytojai, 

auklėtojai 

4.  Dėl gimnazijos dokumentacijos 

tvarkymo 

Lapkričio 

mėn. 

Mokytojai S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 
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VEIKLOS IR UGDYMO(-SI) PROCESO STEBĖSENA, PATIKRA,  

KONSULTACIJOS, TYRIMAI 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis, priemonės Laikas Atsiskaitymo forma Atsakingi 

 

1 2 3 4 5 

VEIKLOS IR UGDYMO(-SI) PROCESO STEBĖSENA 

1.  Pedagogų, siekiančių aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos, 

praktinės veiklos stebėjimas ir 

vertinimas 

Balandžio–

birželio, 

spalio, 

lapkričio 

mėn. 

Veiklos vertintojas 

pristato stebėtą 

pedagogo veiklą 

Atestacinės 

komisijos posėdyje  

 

 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

2.  Neformaliojo švietimo užsiėmimų 

stebėjimas 

Lapkričio, 

gruodžio 

mėn.  

Aptariama 

individualiai su 

neformaliojo 

švietimo 

mokytojais 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

3.  Netradicinių, integruotų pamokų ir 

renginių vedimas kitose aplinkose 

Per metus  Aptariama 

metodinėse 

grupėse 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

4.  Gimnazijos renginių stebėjimas Per metus  Aptariama 

individualiai 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

DOKUMENTŲ PILDYMO IR TVARKYMO PATIKRA 

1. Socialinio pedagogo dokumentų ir 

veiklos analizė  

Balandžio 

mėn.  

Aptariama 

individualiai 

S. Gražulienė 

Pailgintos dienos grupių auklėtojų 

veiklos patikra 

Gegužės 

mėn. 

2. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

dokumentacijos pildymas 

Rugsėjo– 

lapkričio 

mėn.  

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

3. Logopedo, specialiojo pedagogo, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogo veiklos patikra 

Rugsėjo– 

lapkričio 

mėn.  

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

4. Elektroninio dienyno pildymas Rugsėjo– 

lapkričio 

mėn.  

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

5. Saugaus elgesio ir kitų instruktažų 

pildymas 

Rugsėjo– 

lapkričio 

mėn.  

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

KONSULTACIJOS, TYRIMAI 

1. Mokomųjų dalykų bandomieji 

egzaminai. Mokinių 

pa(si)rengimas valstybiniams 

brandos egzaminams.  

Vasario, 

kovo mėn. 

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

R. Žilinskienė, 

I. Rauličkienė, 

egzaminuojamų 

dalykų mokytojai 

2. Tyrimas „Neformaliojo švietimo 

poreikių nustatymas Miroslavo 

gimnazijoje“ 

Gegužės 

mėn.  

Tyrimo rezultatai 

pristatomi mokyto-

jų tarybos posėdyje 

I. Andruškevičienė, 

R. Žilinskienė 
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1 2 3 4 5 

3. Ilgalaikių mokomųjų dalykų planų 

ir neformaliojo švietimo programų 

bei klasių auklėtojų darbo planų 

analizė, konsultacijos 

Iki rugsėjo 

3 d. 

Aptariama 

individualiai 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

4. Priimtų į gimnaziją naujų mokinių 

adaptacija 

Rugsėjo, 

spalio mėn.  

Aptariama 

direkcijos 

pasitarime 

S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

5. Gimnazijos veiklos įsivertinimas 

naudojant IQES online sistemą 

Lapkričio, 

gruodžio 

mėn.  

Rezultatai 

pristatomi 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

R. Žilinskienė, 

gimnazijos veiklos 

įsivertinimo darbo 

grupė 

 

RYŠIAI SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) 
 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikas Numatomas rezultatas Atsakingi 

 

1 2 3 4 5 

1. Virtualus šeimų bėgimas, ėjimas, 

skirtas Kovo 11-ajai paminėti 

Kovo 

mėn. 

Bendruomeniškumo 

ryšių stiprinimas gerins 

vaikų ir tėvų santykius. 

Vyks efektyvi 

prevencinė veikla 

A. Asakavičienė, 

I. Rauličkienė, 

V. Rekešius 

2. Tėvų mėnuo. Atvirų durų dienos 

mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams) 

 

Gegužės 

mėn. 

Tėvai lankysis 

pamokose, dalyvaus 

diskusijose, 

aptarimuose, įsitrauks 

į mokinių mokymo(si) 

procesus 

S. Gražulienė,  

R. Žilinskienė, 

klasių auklėtojai 

3. 1–8 klasių mokinių tėvų 

susirinkimas.  

1. Dėl pailgintos dienos grupių 

veiklos 2020–2021 m. m. 

2. Dėl 2020–2021 mokslo metų 

rezultatų: mokymosi kokybė, 

pažangumas, lankomumas 

Birželio 

mėn.  

Bus suteikta 

informacija tėvams, 

stiprinami ryšiai tarp 

vaiko, tėvų ir 

mokyklos 

Klasių auklėtojai 

4. Tėvų įtraukimas į gimnazijos 

veiklą. Susitikimai su Tėvų 

komitetu 

Pagal 

poreikį 

Mokinių tėvai aktyviai 

dalyvaus priimant 

gimnazijos 

sprendimus, 

užtikrinančius veiklos 

sėkmę  

S. Gražulienė 

5. Klasių tėvų susirinkimai Bent kartą 

per 

pusmetį 

Pasikeitimas 

informacija su tėvais, 

mokinio individualios 

pažangos aptarimas 

Klasių auklėtojai 
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GIMNAZIJOS RENGINIAI 

 

Eil. 

Nr.  
Veiklos turinys Laikas Atsakingi 

 

1 2 3 4 

NUOLATINIAI POPAMOKINIAI GIMNAZIJOS RENGINIAI 

1.  Parodos, pradinių klasių mokyklinės erdvės 

teminis puošimas (piešinių, rankdarbių, puokščių 

ir kt.) 

1 kartą per 

3 mėn. 

L. Gražulienė, 

A. Narkunienė, 

A. Kuncevičienė, 

D. Stankevičė, 

J. Krisiulevičiūtė 

2.  Parodos (piešinių, rankdarbių, puokščių ir kt.) 1 kartą per  

3 mėn. 

Iniciatyvūs mokytojai 

3.  Ekskursijos į spektaklius, koncertus, parodas ar 

kitus renginius 

Nuolat, pagal 

direktoriaus 

įsakymą 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

4.  Pažintiniai profesinio veiklinimo vizitai Nuolat, pagal 

direktoriaus 

įsakymą 

Ugdymo karjerai 

programos vykdymo 

koordinacinė grupė 

5.  Dalykinės olimpiados Pagal 

direktoriaus 

įsakymą 

Dalykų mokytojai 

6.  Susitikimai, paskaitos su įvairių sričių 

specialistais, lektoriais 

Mokiniams 

pageidaujant, 

pagal galimybes 

Klasių auklėtojai,   

E. Baltrukevičienė 

7.  Neformaliojo švietimo renginiai už ugdymo 

įstaigos ribų, dalyvavimas gimnazijos 

renginiuose 

Bent po 1 kartą 

per mokslo 

metus 

Neformaliojo švietimo 

mokytojai 

8.  Sporto varžybos Pagal atskirą 

planą 

A. Asakavičienė, 

I. Rauličkienė 

9.  Įvairūs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

Alytaus rajono savivaldybės ir kitų institucijų 

skelbiami projektai, konkursai 

Pagal 

nuostatus 

Iniciatyvūs mokytojai 

PROJEKTAI 

1.  ES struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-

719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ 

Per metus S. Gražulienė, 

R. Žilinskienė 

2.  Pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo 

projektas „Nepamiršk parašiuto“ 

Sausio– 

birželio mėn. 

Z. Rutkauskienė 

3.  Vaikų vasaros dienos stovykla ir kita 

neformaliojo vaikų švietimo veikla 

Birželio, 

rugpjūčio mėn. 

R. Žilinskienė, 

iniciatyvūs mokytojai 

4.  Projektas „Mokyklos – Europos parlamento 

ambasadorės“ 

Per metus Z. Rutkauskienė, 

R. Žilinskienė 

5.  Alytaus rajono savivaldybės lėšomis remiamas 

sporto rėmimo projektas „Miroslavo seniūnijos 

sporto šventė 2021“ 

Rugpjūčio 

mėn. 

I. Rauličkienė, 

A. Asakavičienė 

6.  Asmeninės, kultūrinės kompetencijos ugdymo 

projektas „Susitikimai“  

Per metus E. Baltrukevičienė 

7.  Sveikos gyvensenos ugdymo projektas 

„Sveikatiada“ 

Per metus I. Rauličkienė 
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1 2 3 4 

8.  Ekologiškos kultūros ugdymo projektas „Eko 

karta“ 

Per metus R. Kančienė,  

R. Žilinskienė 

9.  Projektas „Sveikata visus metus 2021“  Per metus A. Asakavičienė, 

I. Rauličkienė 

10.  Asmenybės ugdymo programa „Jaunimas gali“ Per metus I. Rauličkienė 

SVARBIAUSI KIEKVIENO MĖNESIO RENGINIAI 

 Sausio mėn.    

1.  Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 

Laisvės gynėjų dienai paminėti 

13 d. Z. Rutkauskienė, 

A. Asakavičienė 

 Vasario mėn.   

2.  Integruota projektinių darbų diena 1–4 klasių 

mokiniams „Augu šalelėj Lietuvos“ 

12 d. L. Gražulienė, 

pradinių klasių 

mokytojos 

3.  Integruotas kūrybinis projektas „Trispalvės 

spalvos lėkštėje“ 

10–16 d.  A. Asakavičienė, 

R. Kančienė 

4.  Šimtadienio šventė 12 d. E. Baltrukevičienė 

5.  Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai vasario 12–

kovo 10 d. 

N. Milienė, 

A. Krisiulevičienė, 

K. Klimavičienė 

6.  Tarpklasinės 8, Ig–IVg klasių tinklinio varžybos 1–26 d. I. Rauličkienė, 

A. Asakavičienė  

 Kovo mėn.    

7.  Kaziuko mugė – pramoga ir patiems, ir svečiams 4 d. A. Asakavičienė, 

S. Gudaitis, pradinių 

klasių mokytojos 

8.  Virtualus šeimų bėgimas, ėjimas, skirtas Kovo 

11-ajai paminėti 

10 d. A. Asakavičienė, 

I. Rauličkienė 

9.  Renginys „Mūsų žinios ir talentai Lietuvai“, 

skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai paminėti 

10 d. E. Baltrukevičienė,  

A. Sujetienė 

10.  Pasaulinė Žemės diena 19 d. R. Kančienė,  

R. Žilinskienė 

11.  Vandens savaitė 15–19 d. I. Rauličkienė,  

A. Asakavičienė 

12.  Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“ Per mėnesį Z. Rutkauskienė 

 Balandžio mėn.   

13.  Aplinkos švarinimo akcija „Darom 2021“ 12–16 d. R. Kančienė, 

R. Žilinskienė, 

mokinių taryba 

14.  Gimnazijos diena – bendrumo šventė 30 d. R. Žilinskienė, 

gimnazijos taryba 

 Gegužės mėn.    

15.  Europos egzaminas 7 d. Z. Rutkauskienė  

16.  Europos diena 7 d. Z. Rutkauskienė, 

R. Žilinskienė 

17.  Abiturientų paskutinio skambučio šventė 21 d. I. Rauličkienė, 

E. Baltrukevičienė, 

R. Žilinskienė 

18.  Žygis Šv. Jokūbo keliu 28 d. A. Asakavičienė 
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1 2 3 4 

 Birželio mėn.    

19.  Ketvirtokų mokslo metų pabaigos šventė „Lik 

sveika, pradine klase!“ 

8 d. A. Narkunienė 

20.  Mokytojų metodinė konferencija 10 d. R. Žilinskienė, 

Metodinė taryba 

21.  Integruotas mokomųjų dalykų ir neformaliojo 

švietimo projektas  „Pažinkime gimtąjį kraštą“ 

3 sav. I. Rauličkienė, 

A. Asakavičienė, 

R. Žilinskienė 

22.  Gedulo ir Vilties diena 14 d. Z. Rutkauskienė 

23.  Mokslo metų pabaigos šventė 5–8, Ig–IIIg klasių 

mokiniams 

22 d. Klasių auklėtojai 

 Liepos mėn.    

24. Brandos atestatų įteikimo šventė 16 d. R. Žilinskienė, 

I. Rauličkienė 

 Rugsėjo mėn.    

25. Mokslo metų pradžios šventė 1 d. S. Gražulienė,  

R. Žilinskienė 

26. Europos judumo savaitė 3 sav. A. Asakavičienė,  

I. Rauličkienė 

 

27. Europos kalbų diena 24 d. A. Baciuškaitė,  

kalbų mokytojos 

 Spalio mėn.    

28. Rudens gėrybių mugė 1 d. A. Asakavičienė,  

R. Kančienė, 

R. Žilinskienė 

29. Tarptautinei mokytojų dienai 5 d. E. Baltrukevičienė,  

IVg klasė 

30. Ugdymo karjerai diena, skirta Ig–IVg klasių 

mokiniams 

20 d. E. Baltrukevičienė, 

ugdymo karjerai 

programos koordina-

cinės grupės nariai 

31. Renginys „Naktis mokykloje“ Ig–IVg klasių 

mokiniams 

22 d. A. Asakavičienė, 

mokinių taryba 

32. Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“ 22 d. Z. Rutkauskienė 

 Lapkričio mėn.    

33. Pilietinė akcija „Tolerancijos diena“ 12 d. Z. Rutkauskienė 

34. Sportinis renginys „Sveikai gyventi yra smagu“ 26 d. I. Rauličkienė,  

A. Asakavičienė 

35. Tarpklasinės 8, Ig–IVg klasių krepšinio varžybos 8–30 d. I. Rauličkienė, 

A. Asakavičienė  

 Gruodžio mėn.   

36. Akcija „Kad nesijaustum vienišas“ 17 d. A. Asakavičienė, 

A. Sujetienė 

37. Šventė „Belaukiant Šv. Kalėdų“ priešmokyklinio 

ugdymo grupės ugdytiniams, 1–4 klasių 

mokiniams 

3 sav. Pradinių klasių 

mokytojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogė 

38. Šventė „Kuriame šventę“ 5–8, Ig–IVg klasių 

mokiniams 

22 d. N. Milienė,  

IIg klasė 
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ŪKINĖ, FINANSINĖ VEIKLA 

 

Eil.  

Nr.  
Atliekami darbai Laikas Atsakingi 

 

1 2 3 4 

1.  Organizuoti darbų saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos instruktažus mokytojams ir 

aptarnaujančiam personalui 

Visus metus S. Gražulienė, 

A. Gražulis 

2.  Paruošti techninei apžiūrai mokyklinius autobusus 

VW Crafter Atlas, Mercedes-Benz Sprinter 311, 

Mercedes-Benz Sprinter 308  

Vasario, 

rugpjūčio mėn. 

V. Bilius,  

A. Gražulis,  

E. Urbonas, 

G. Vilpišauskas  

3.  Patikrinti žaibolaidį Gegužės mėn. A. Gražulis 

4.  Patikrinti ir užpildyti gesintuvus Rugpjūčio 

mėn. 

A. Gražulis 

5.  Tobulinti gimnazijos poilsio ir edukacines 

aplinkas 

Liepos, 

rugpjūčio mėn. 

A. Gražulis 

6.  Atlikti vamzdynų praplovimo darbus ir 

hidraulinius bandymus gimnazijoje 

Rugpjūčio 

mėn. 

A. Gražulis 

7.  Paruošti katilinę šildymo sezonui Rugsėjo mėn. A. Gražulis 

8.  Atlikti metinę materialinių vertybių 

inventorizaciją 

Lapkričio, 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus įsakymu 

paskirta komisija  

9.  Tęsti mokyklinių baldų atnaujinimą atskiruose 

gimnazijos kabinetuose 

Per mokslo 

metus 

A. Gražulis 

10.  Toliau vykdyti organizacinės technikos 

atnaujinimą 

Visus metus A. Gražulis 

11.  Tęsti gimnazijos kabinetų apšvietimo 

rekonstrukciją 

Visus metus A. Gražulis 

 

12.  Analizuoti turimų materialinių ir finansinių 

išteklių racionalų panaudojimą 

Visus metus A. Gražulis 

13.  Nustatytu laiku išieškoti skolas gimnazijai ir 

padengti įsiskolinimus kreditoriams 

Visus metus S. Gražulienė 

14.  Teisingai naudoti darbo apmokėjimui skirtas lėšas, 

laikytis finansinės drausmės 

Visus metus S. Gražulienė 

 

MIROSLAVO IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikas Atsakingi 

 RENGINIAI   

1. Pažintinė veikla ,,Neužmirštuolės žiedelis“ Laisvės 

gynėjų dienai paminėti 

Sausio 13 d. J. Valvonienė 

 

2. Šventė ,,Duonelė skaniausia“ Vasario 5 d. J. Valvonienė, 

E. Poženčienė 

3. Edukacinė veikla ,,Diena kvepėjo duona“ Vasario 5 d. V. Cilciūtė 

4. Užgavėnių šventė ,, Žiema, bėk iš kiemo“ Vasario 15 d. V. Cilciūtė, 

E. Poženčienė 

5. Šventinis rytmetys ,,Mano šalis – Lietuva“ Kovo 10 d. E. Poženčienė 

 

6. Kūrybinių darbų parodėlė ,,Margaspalvis paukštis“ Kovo 22 d.– 

balandžio 9 d. 

J. Valvonienė 
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Eil. 

Nr. 
Veiklos turinys Laikas Atsakingi 

7. Projektas ,,Priešingybės“. Išvyka prie Olakalnio Gegužės 19 d. V. Cilciūtė, 

E. Poženčienė 

8. Šventinė popietė ,,Vaikai – gražiausios pasaulio 

gėlės“ 

Birželio 1 d. J. Valvonienė, 

E. Poženčienė 

9. Kamuolio diena Birželio 23 d. V. Cilciūtė 

10. Išleistuvių šventė ,,Buvo mums labai smagu“ Birželio 30 d. V. Cilciūtė, 

E. Poženčienė 

11. Rudenėlio šventė ,,Rudenėlio skrybėlė“ Spalio 15 d. J. Valvonienė 

12. Kūrybinių darbų parodėlė ,,Kalėdų Senelio kepurė“ Gruodžio 13–31d. E. Poženčienė 

13. Šventė ,,Krinta baltos snaigės“ Gruodžio 29 d. V. Cilciūtė, 

J. Valvonienė,  

E. Poženčienė 

 TĖVŲ SUSIRINKIMAI   

1. Diskusija „Vaikų adaptacija“ Spalio 8 d. J. Valvonienė, 

E. Poženčienė 

2. Diskusija „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas“ Lapkričio 19 d. V. Cilciūtė, 

E. Poženčienė 

 

LAUKIAMI PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

2021 metais gimnazija toliau sieks gerinti ugdymo kokybę – išliks dėmesys pamokos 

vadybai, savivaldaus ugdymo(si) plėtojimui. Stiprėjanti pamokos edukacinė aplinka kels mokymosi 

motyvaciją ir skatins mokinius siekti optimalių rezultatų pagal savo gebėjimus. Išlieka aktuali 

mokyklos tobulėjimo ir mokinio asmenybės ūgties svarba. 

Gimnazijos bendruomenė sieks įstaigos įvaizdžio gerinimo, plėtodama bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais, tobulindama vidinę ir išorinę komunikaciją, tęsdama projektinę veiklą.  

Bus sudarytos kokybiškesnės sąlygos neformaliojo švietimo organizavimui ir mokinių 

savirealizacijai. Tai padės dar geriau tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, labiau atskleis mokinių 

įvairius polinkius ir gabumus. 

Bus išlaikomos ir gerinamos bei naujai kuriamos gimnazijos ir jos skyriaus erdvės, taip 

sudarant ugdytiniams visas galimybes mokytis bei ilsėtis saugioje, patrauklioje, motyvuojančioje 

aplinkoje.  

Įsisavinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekto veikloms įgyvendinti skirtas 

Kokybės krepšelio lėšas daugiau dėmesio bus skirta mokinių individualių konsultacijų, mokymo 

pagalbos organizavimui, ugdymo aplinkų gerinimui, tiriamajai, kūrybinei mokinių veiklai, 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, kultūrinėms, edukacinėms išvykoms – šiomis priemonėmis 

visa gimnazijos bendruomenė sieks gerinti mokinių ugdymosi pasiekimus. 

______________________ 

 

PRITARTA  

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos  

tarybos 2021-01-22 posėdyje, 

protokolas Nr. MT-1 

 


