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I SKYRIUS.  

BENDROJI DALIS 

 

Išsikeltas tikslas – plėsti ugdymo formų pasirinkimo galimybes, sudarant sąlygas mokiniams įsigyti 

kokybišką išsilavinimą; didinti gimnazijos narių bendruomeniškumą. Tikslui įgyvendinti 

suformuluoti 4 uždaviniai. Iš suplanuotų 2017 metų priemonių įgyvendinta 92% veiklų.  

 

Įvykdytos veiklos pagal uždavinius 

 

1. Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus pamokoje, pamokose naudoti skaitmenines 

mokymo priemones. Visapusiškai vertinti mokinių pasiekimus. 

 Per 2017 metus panaudojant skaitmenines priemones įvyko 421 pamokos, t.y. vidutiniškai 47 

pamokos per mėnesį. 

 Mokytojai stebi mokinių pažangą, mokiniai ir mokytojai pildo pasiekimų stebėsenos lenteles, 

jas aptaria. 

 Vyko netradicinės ir integruotos pamokos. 

 

2. Skatinti etnokultūrinį, pilietinį mokinių ugdymą. Tobulinti tėvų, mokinių, mokytojų, 

administracijos bendros veiklos organizavimo formas, metodus. 

 Dalyvavimas žurnalisto A. Tapino projekte ,,Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ renginiuose – 

susitikimuose su žinomais Lietuvos žmonėmis; 

 Pilietiškumo renginiai – sausio 13-osios minėjimas, ,,Dainuojam lietuviškai“, vasario 16-

osios renginių savaitė, dalyvavimas rajoniniame pilietinė dainos festivalyje „Volunge, šauk 

ąžuole 2017“, nacionalinis konkursai „Lietuvos istorijos žinovas“, ‚Ką žinai apie Lietuvos 

karuomenę“ ir pan.  

 Adventinis koncertas Leliūnų senelių namuose; 

 Gimnazijos bendruomenės akcija „Pavasario žiedai“, skirta mokyklos aplinkai sutvarkyti; 

 Gimnazijos bendruomenės renginys ,,Metų nominacijos“; 

 Veiklos ir renginiai tėvams: 2 atvirų dienos tėvams; organizuoti susitikimai su policijos 

atstovais; susitikimas su Vaiko teisių tarnybos atstovais, psichologe; pirmokų, jų tėvelių ir 

mokytojų kalėdinis vakaras. 

 Organizuoti bandomieji egzaminai ir jų rezultatų aptarimas metodinėse grupėse, klaidų 

analizės su mokiniais; 

 Organizuoti gimnazijos vadovų ir pedagoginių darbuotojų metiniai pokalbiai. 

 

3. Stiprinti mokinių ir mokytojų kompetencijas. 

 Atviros pamokos ,,Paversk žodžius vaizdais“;  

 Rugsėjo mėnesį mokinių savivalda ir nauji mokinių aktyvo nariai dalyvavo išvykoje-

mokymuose apie lyderystę, komandos būrimą, ir pan.; 

 Mokiniai, dalyvaudami ERASMUS+ projekto „SWIS“ veiklose, stiprina bendravimo anglų 

kalba, gamtamokslines kompetencijas;  

  „Saulės“ gimnazistų komandos visus metus dalyvavo įvairiuose konkursuose, projektuose, 

varžybose. Pvz.; teisinių žinių konkurse „Temidė“, SODROS projekte „Pagauk parašiutą“, 

konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, varžybose „Ežio golas“, „Ladygolas“ ir pan.; 

 Dalis mokytojų kvalifikacijos seminarų, mokymų tikslingai nukreipti į SMP ir skaitmeninio 

turinio panaudojimo ugdymo procese mokymus – 80 procentų mokytojų per kursus ir 

seminarus yra pasirengę ir dirba su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis; 
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 Visi gimnazijos mokytojai naudojasi e-Test programos paketu, pasiruošimo egzaminams 

programėlėmis „Prieš egzaminą“, plečiamos bevielio interneto tinklo mokykloje galimybės; 

 Visi gimnazijos mokytojai dalyvavo seminaruose „Savimotyvacija ir emocinio atsparumo 

stiprinimo aspektai“, „Darbas su patyčiomis mokykloje: atpažinimo ir valdymo būdai“; 

 Gimnazijoje vyko debatai „Mokinių aktyvumas mokykloje“, kandidatų į gimnazijos 

prezidentus debatai, renginiai „Emocija +“, kuriuos pasiūlė Lietuvos moksleivių sąjunga. 

 

4. Teikti kvalifikuotą pedagogų, psichologinę, socialinę pagalbą gabiems ir turintiems 

psichologinių problemų ir mokymosi sunkumų mokiniams. 

 Organizuoti pokalbiai su visais į gimnaziją naujai ateinančiais mokiniais ir jų tėvais, 

supažindinta su pagalbos galimybėmis gimnazijoje; 

 Išanalizuoti pirmokų 8 kl. standartizuotų testų rezultatai, numatyta individuali pagalba; 

 Organizuoti 10 klasės mokinių kalbų mokėjimo lygio nustatymo testai, mokiniai galėjo 

nuspręsti, kokį mokymosi lygį toliau pasirinkti; 

 Gegužės mėnesį visi antrųjų klasių mokiniai turėjo asmenines konsultacijas dėl dalykų 

pasirinkimo ateinantiems mokslo metams; 

 Lapkričio-gruodžio mėnesiais visi ketvirtųjų klasių mokiniai turėjo asmenines konsultacijas 

dėl egzaminų pasirinkimo, stojimo ir pan.; 

 Vyko mokymai visoms 1-ųjų gimnazistų klasėms su vaizdinėmis priemonėmis pirmosios 

pagalbos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo temomis; 

 Nuo 2017-09 gimnazijoje dirba psichologė, kuri konsultuoja ir mokinius, ir jų tėvus;  

 Matematikos mokytojai dalyvauja Europos socialinio fondo agentūros projekto „Inovatyvi 

matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“, kurio veiklomis siekiama padėti žemesnių gabumų 

mokiniui įgyti elementarias matematines kompetencijas; 

 Pagal Utenos rajono sveikatinimo programą dalyvavome programoje, kurios tikslas – mažinti 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą didinant mokinių užimtumą gimnazijoje. 

 

 

2017 METŲ GILUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS  

Atliekant įsivertinimą naudotasi „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos 

kokybės įsivertinimo metodika“ (2016), Utenos „Saulės“ gimnazijos 2016 m. ir 2017 m. veiklos 

planais. 

Įsivertinimo grupė savo darbą organizuoja ne kalendoriniais, o mokslo metais, taigi, 2017 metų darbą 

sudaro 2 etapai: 2016-2017 m.m. pabaiga ir 2017-2018 m.m. pradžia. 

 

2016-2017 m.m. įsivertinimo grupės darbo apžvalga. Gimnazijoje daugėja mokinių, turinčių 

lankomumo, elgesio problemų, stokojančių mokymosi motyvacijos. Buvo nuspręsta tirti pagalbos 

mokiniui sritį, nes norėta išsiaiškinti, ar to, ką dabar siūlome, užtenka mokiniams ir tėvams. 

Apklausa IQES.online sistemoje vykdyta 1-2 klasių mokiniams, tėvams ir visiems mokytojams. 

TYRIMO IŠVADOS: 

 Mokiniai, tėvai ir mokytojai gerai vertina bendradarbiavimą tarpusavyje mokinių ugdymo 

procese. 

 Tėvai, mokiniai žino, į ką kreiptis pagalbos, iškilus problemoms mokykloje, pasitiki vadovais. 

 Tėvai domisi savo vaikų rezultatais, didesnė dalis dalyvauja tėvų susirinkimuose, tačiau 

nenori prisidėti prie kitų veiklų mokykloje. Tai rodo ir ši apklausa, į kurią atsakė tik 

penktadalis tėvų. 

 Tik 30% mokinių mano, kad mokykloje išvis nėra patyčių. 

 Mokiniai nurodo, kad mokykloje turi nemažai draugų, kurie turi žalingų įpročių. 
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 Mokiniai pažįsta socialines pedagoges, bet tik 49% kreiptųsi pagalbos, esant problemai. 

Mokytojus socialinio pedagogo darbas daugmaž tenkina, tik prašoma didesnės pagalbos darbe 

su probleminio elgesio mokiniais. 

 Psichologo paslaugų mokykloje pageidautų didžioji dalis mokytojų.  Apie 59% mokinių 

mano, kad psichologas mokykloje reikalingas, į jį patys iškilus problemoms kreiptųsi 45%. 

Siekiant gimnazijoje mažinti patyčias, 2017 m. gegužės 25 d. patvirtintas Utenos ,,Saulės“ gimnazijos 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“, su juo supažindinti visi gimnazijos 

darbuotojai. Daugiau dėmesio klasės valandėlių metu skiriama bendravimui, žiūrėti ir analizuoti 

filmai apie jaunimo savijautą, problemas bei tų problemų sprendimą. 

Nuo rugsėjo 1-osios gimnazijoje padidinta pagalbos mokiniui specialistų komanda. 

Kalbant apie pagalbą mokiniui pamokose, galime teigti, kad mokytojų pildomi 4-ių metų mokinių 

pažangos stebėsenos lentelių duomenys, leidžia geriau pažinti mokinį (ypač keičiantis mokytojui). 

Mokinius supažindinant su stebėsenos duomenimis jie mato savo stipriąsias ir silpnąsias puses. 

Lapkričio-gruodžio mėnesiais vyko VGK, administracijos, karjeros konsultanto pokalbiai su 12-okais 

ir jų tėvais egzaminų pasirinkimo klausimu. Pernai vykdytas toks pat darbas davė naudos – egzaminų 

rezultatai pagerėjo. 

2017-2018 m.m. darbo pradžia. Gimnazijos tarybos siūlymu, 2017-2018 m.m. pasirinkta sritis – 

„Asmenybės branda“. Parengtas klausimynas 1-3 klasių mokiniams, atlikta apklausa. Apie 80% 

atsakinėjusių mokinių savo brandą vertina aukščiausiais balais, silpnesnė dalis – pilietinis 

sąmoningumas. Visgi manome, kad tyrimas atskleidė ir  ne visai teisingą savo kompetencijų, 

mokymosi rezultatų vertinimą. Todėl tyrimas bus tęsiamas po 1-ojo semestro, analizuojant mokinių 

pildytas pažangos ir įsivertinimo lenteles, palyginus mokinių užsibrėžtus ir pasiektus mokymosi 

rezultatus. Trečiasis šaltinis – anketos klasių vadovams apie mokinių brandą.  

2018 metais planuojama stebėti ir lavinti 9-11 klasių mokinių bendrąsias kompetencijas: stiprinti 

mokinių savivoką, socialumą, gyvenimo planavimą. „Asmenybės brandos“ tyrimas bus kartojamas 

pavasarį. 

 

 

II SKYRIUS.  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

TIKSLAS 

Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės 

augimą. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

2. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų 

tėvų (rūpintojų) bendradarbiavimą.  

3. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias 

veiklas.  



5 
 

 

 

III SKYRIUS.  

PRIEMONĖS / VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

1 uždavinys. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

1.1.Inovatyvių ir praktinių mokymo 

metodų taikymas pamokose. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, dalykų mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

30% daugės pamokų, kurių 

metu naujos medžiagos 

pristatymas, įtvirtinimas ar 

mokinių atsiskaitymai bus 

vykdomi naudojant 

planšetes ar kitą IT įrangą. 

Gamtos mokslų praktinių 

užduočių bankas padidės 

10% 

1.2.Dalyvavimas ESFA projekte 

„Inovatyvi matematika – 

kiekvieno mokinio sėkmė“. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

matematikos mokytojai 

Visus mokslo 

metus 

ESFA lėšos Sukurtas integralių 

matematinių užduočių 

bankas, 9-ųjų klasių 

mokiniai parengs ne mažiau 

10 integruotų projektų 

1.3.Ekskursijos su moksleiviais, 

pamokos įvairiose edukacinėse 

erdvėse 

Mokytojai dalykininkai  Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos, 2 proc. 

paramos lėšos,  

Kiekvienas mokytojas 

organizuos po 1-2 pamokos 

netradicinėse erdvėse 
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1.4.Vaidybinių filmų peržiūros, 

susitikimai su žinomais Lietuvos 

žmonėmis 

 

Direktorius, soc. pedagogė, 

karjeros konsultantė, klasių 

vadovai 

Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos, žmogiškieji 

ištekliai 

Bent ketvirtadaliui mokinių 

padidės motyvacija ieškoti 

savo pašaukimo, kelti 

asmeninius savirealizacijos 

tikslus 

1.5.Mokinių individualios pažangos 

vertinimo lentelės 

Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokiniai 3 kartus per metus 

pildo pažangos lenteles, su 

klasės vadovu jas aptaria ne 

rečiau kaip 3 mėnesiai. 

1.6.Racionalus ir veiksmingas  

pamokos laiko išnaudojimas 

ugdant mokymosi mokytis 

kompetenciją 

Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

20% mažės namų darbai. 

1.7.Dalyvavimas nacionaliniame 

matematikos ir gamtamokslio 

raštingumo konkurse. 

Matematikos ir gamtos mokslų 

mokytojai 

Lapkritis-gruodis Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 1-2 klasių 

mokinių grupė, su konkurso 

užduotimis bus supažindinti 

visi 1-2 klasių mokiniai 

1.8.Edukacinė pamoka/išvyka į 

kūrybinę stovyklą. (Vytauto V. 

Ladsbergio kūrybinės erdvės 

Anykščiuose). 

Z. Treinienė, J. Juodkienė ir 

bibliotekininkės 
2 gegužės sav. Mokinio krepšelio 

lėšos 

Išvykoje dalyvaus ir 

publicistinio straipsnio 

rašymo įgūdžius gilins 18-

24 kūrybiškiausi gimnazijos 

mokiniai (žurnalistai). 

Parašys straipsnį į ,,Langą“ 
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2 uždavinys. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) 

bendradarbiavimą.  

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

 

 

2.1.Naujai ateinančių gimnazistų 

priėmimo į gimnaziją komisijos 

veikla. 

Gimnazijos administracija Birželio-rugpjūčio 

mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 100% mokinių ir 

tėvų (rūpintojų), su 

komisijos surinkta 

informacija bus 

supažindinami visi 

mokytojai, ugdymo 

pagalbos specialistai antrąją 

rugsėjo savaitę 

2.2.Atvirų durų dienos tėvams 

 

Gimnazijos administracija, 

klasių vadovai 

2-3 kartus per 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suteiksime informaciją 

tėvams apie vaikų 

mokymosi pasiekimus, 

aptarsime problemas. 

Paskaita tėvams vieną kartą 

per metus (psichologo, 

policijos atstovų ar pan.) 

2.3.Pirmokų tėvų susirinkimas Direktorius Rugsėjo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus ne mažiau kaip 

70% tėvų, kurie bus 

supažindinti su gimnazijos 

tvarkomis, pagalbos 

mokiniui galimybėmis 

2.4.Mokytojų atviros pamokos Dalykų mokytojai Visus mokslo 

metus 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1 kiekvieno mokytojo 

integruota pamoka per 

mokslo metus 
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2.5.„Pasakyk narkotikams – Ne!“ Socialinės pedagogės 2-3 lapkričio 

savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gimnazistų komanda sukurs 

filmą narkotikų vartojimo 

prevencijos tema, filmas bus 

pristatytas visiems 

gimnazistams  

2.6.Tolerancijos diena Socialinės pedagogės 2-3 lapkričio 

savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

50 % sumažėjusi 

netolerancija kitos kultūros, 

tautybės, tikybos, socialinio 

statuso žmonėms 

2.7.Savaitė be patyčių Socialinės pedagogės Kovo antra savaitė Žmogiškieji 

ištekliai 

Trimis ketvirtadaliais 

sumažės patyčios 

gimnazijoje  

2.8.Mokytojų kvalifikacijos kėlimas, 

dalyvavimas įvairiuose kursuose 

ir seminaruose 

Direktorius  Visus mokslo 

metus 

Mokinio krepšelio 

lėšos 

Kiekvienas mokytojas 

dalyvaus ne mažiau kaip 10 

val. kvalifikacijos kėlimo 

veiklose  

2.9.Mokinių, mokytojų, 

administracijos, tėvų 

bendravimas internetinėje 

erdvėje. 

 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, mokytojai, klasių 

vadovai 

Nuolat Žmogiškieji 

ištekliai 
95% tėvų prisijungę prie el. 

dienyno – mokytojai ir tėvai 

nuolat per dienyną keičiasi 

informacija mokinio 

ugdymo klausimais. 

5% tėvų informacija 

teikiama raštu (telefonu) 

2.10. Seminaro „Efektyvūs 

mokymo(si) metodai sklaida 

 

R. Musteikienė 2-3 sausio sav. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus matematikos ir IT 

metodinės grupės nariai 

2.11. Bandomųjų brandos egzaminų 

organizavimas ir rezultatų 

aptarimas. 

Gimnazijos administracija, 

egzaminuojamųjų dalykų 

mokytojai 

Sausio pabaiga- 

vasario pradžia  

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Apie 75 % mokinių 

apsispręs dėl valstybinių 

brandos egzaminų laikymo. 
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užduočių 

kopijavimui 

2.12. Gimnazijos psichologo 

konsultacijos 

Psichologė  Visus metus, pagal 

poreikį 

Žmogiškieji 

ištekliai 

100% mokinių, turinčių 

asmeninių problemų, gaus 

specialisto konsultacijas 

 

 

3 uždavinys. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per įvairias veiklas.  

Priemonės/ Veiklos 
Atsakingi 

vykdytojai 
Vykdymo laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

3.1.Sausio 13d. minėjimas “Atmintis 

gyva, nes liudija“, Kovo 11-

osios minėjimas 

Istorijos, muzikos, dailės, 

šokių  mokytojai 

Sausis- kovas Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Kiekvienas gimnazijos 

mokinys dalyvaus bent 

viename renginyje. 

3.2.Lietuvos 100-mečio minėjimo 

renginiai 

Gimnazijos vadovai Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Dalyvauja ne mažiau 80%  

gimnazijos bendruomenės 

3.3.Stendo „ Atkurtai Lietuvai – 

100“ atidarymas.  

 

Istorijos, dailės mokytojai 

 

2 vasario savaitė 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, mokinio 

krepšelio lėšos 

Atidaryme dalyvaus 5 

mokinių savivaldos atstovai, 

kiekvienos klasės atstovai, 

3-5 mokinių tėvai. 

Informacija paviešinta visai 

gimnazijos bendruomenei 

3.4.Renginys ,,Dainuojam 

lietuviškai”, skirtas gimtosios 

kalbos dienai paminėti. 

Lietuvių kalbos ir muzikos 

mokytojai 

1 kovo sav. 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Šventę rengs 3 mokytojai ir 

10 mokinių; dalyvaus 4-ių 

rajono progimnazijų 

mokiniai (po vieną grupę) ir 
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stebės/dalyvaus 80 proc. 

gimnazijos mokinių 

3.5.Tradiciniai gimnazijos renginiai: 

„Sugrįžimų diena“, 

„Šimtadienis“, „Paskutinis 

skambutis“, „Mokytojų diena“, 

„Šokam po Saule“ 

Gimnazijos vadovai, visi 

mokytojai 

Visus metus Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginių organizavimo 

veiklose dalyvaus apie 20% 

mokinių, dalyvaus 80% 

mokinių 

3.6.Floristinių atvirukų paroda 

bibliotekoje „Valstybės atkūrimo 

šimtmečiui“ 

Technologijų ir biologijos 

mokytojai 

Balandžio mėn.  Parodoje bus eksponuojama 

apie 30 1-2 klasių mokinių 

darbų 

3.7.Utenos „Saulės“ gimnazijos 

muziejaus atidarymas 

A.Šapokienė, V.Pimpienė Paskutinė vasario 

mėn. savaitė 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Su gimnazijos muziejaus 

eksponatais bus supažindinti 

visų klasių mokiniai, 

priminta gimnazijos istorija 

3.8. Konkursai apie Lietuvą. 

Viktorina „Ką žinai apie 

Lietuvos kariuomenę?“, istorijos 

žinovo konkursas 

A.Šapokienė, V.Pimpienė Vasario-kovo mėn. Žmogiškieji 

ištekliai 

Visų klasių atstovai 

dalyvaus konkurse 

3.9. Rajoninis dainų konkursas 

,,Volunge, šauk ąžuole”. 

A. Janaudis 

 

3 vasario sav. Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginiui ruošis 6-8 

mokiniai. 

Dalyvaus 2-4 gimnazijos 

mokiniai 

3.10. Skaitovų konkursas Lietuvių kalbos mokytojos, 

bibliotekininkės 

3 sausio sav. Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus 5-7 mokiniai iš 1-

4 klasių. 

Bus atrinkti 2 mokiniai, 

dalyvausiantys rajono 

skaitovų konkurse 
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3.11. Europos diena. 

 

Gegužės 9d. V. Pimpienė Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaus bent pusė 1-2 

klasių gimnazistų 

3.12. Konstitucijos egzaminas 

 

Istorijos mokytojai 

 

Rugsėjo paskutinė 

savaitė  

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bent vienas gimnazistas iš 

dalyvaujančiųjų pateks į 

antrąjį etapą. 

3.13. Europos kalbų diena Užsienio kalbų mokytojai Rugsėjo 26 Žmogiškieji 

ištekliai 

Renginys, skirtas paskatinti 

užsienio kalbų mokymąsi. 

Dalyvaus visų 1-2 klasių 

mokinių komandos 

3.14. 2a klasės mokinės Rimtautės 

Emilijos Rastenytės dailės darbų 

paroda UŠC. 

D. Usevičienė  2 vasario sav. Žmogiškieji 

ištekliai 

Paroda vyks 1-2 mėn., 

galimybė matyti parodą 

visiems UŠC lankytojams 

formuos teigiamą 

gimnazijos įvaizdį rajone 

3.15. Dalyvavimas tarptautiniuose 

projektuose Erasmus+ „Swis“, 

KA2. 

Direktorius, projektų veiklų 

komandos 

Visus metus Projektų lėšos 

 

Projektų veiklose dalyvaus 

20-30 mokinių 
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IV SKYRIUS.  

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Programos 

kodas 

 

Programos pavadinimas 

2018 metų  asignavimų  planas      

(tūkst. Eur) 

 

Iš viso 

Iš jų: 

Išlaidoms iš jų: Turtui 

įsigyti Darbo 

užmok. 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (mokinio 

krepšelis- K) 
420,0 420,0 314,7 

 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (savarankiškos 

funkcijos- B) 

234,5 234,0 149,2 0,5 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

paslaugas -P ) 

16,2 16,2 2,7 

 

07 

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo programa (pajamos už 

nuomą- N) 

3,0 3,0  

 

 
VISO 673,7 673,2 466,6 0,5 

` 

 

 

V SKYRIUS.  

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Gimnazijos veiklos plano priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Gimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojai stebi ir įvertina, ar įgyvendinamas programos tikslas ir 

uždaviniai, ar vykdomos priemonės, ar atsakingi asmenys įvykdė jiems pavestas veiklas, ar vykdomos 

veiklos yra efektyvios. Vyriausias buhalteris stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos 

bei naudojamos lėšos. 

Kalendorinių metų pabaigoje vyksta praėjusių metų gimnazijos veiklos plano analizė Mokytojų 

tarybos posėdyje. Analizės duomenys fiksuojami posėdžio protokole. Metodinių grupių pirmininkai 

pristato numatomas veiklas kitiems metams. Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

veiklos planui rengti aptaria metodinių grupių siūlymus kitų metų planui. 

______________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

vedėjas  

Romualdas Kraulišas 

 

 

PRITARTA 

Utenos „Saulės“ gimnazijos  tarybos 

2018 m. sausio 22 d.   

posėdžio protokolo Nr.(1.5.)-GT-4 

nutarimu 


