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PATVIRTINTA 

Utenos „Saulės“ gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 30 d.  

įsakymu Nr. VK-34 

 

UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS  

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

I SKYRIUS.  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

Strateginis tikslas: Ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią mokinių pažangą ir 

atsakingos asmenybės augimą. 

Išsikelti uždaviniai: 

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

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

tėvų (globėjų) bendradarbiavimą.  

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

veiklas. 

2019 metų veiklos prioritetas – mokinių lankomumo priežiūra ir pamokų nelankymo prevencija. 

1. Jau antrus metus pagrindinis mokytojo darbo akcentas dedamas į pamoką. Mokytojai naudoja 

įvairius mokomosios medžiagos pateikimo būdus, taiko skirtingas mokymo(si) strategijas, 

diferencijuoja užduotis, kad būtų maksimaliai išnaudojamas pamokos laikas ir mokomąją medžiagą 

mokiniai įsisavintų pamokoje. Tinkama laiko vadyba ir darbų paskirstymas leidžia sumažinti namų 

darbų kiekius (dalis mokytojų namų darbų išvis nebeskiria), mokiniai skatinami patys planuoti savo 

mokymąsi, iškilusius sunkumus spręsti pamokoje arba konsultacijų metu.  

Išsikeltų metinių veiklos uždavinių – kiekvienas mokytojas organizuos bent vieną atvirą pamoką 

ir integruotą ar kitose erdvėse vykstančią pamoką – tikslas įgyvendintas 100 proc. Pusė mokytojų 

organizavo po 2-4 veiklas. Apie 100 pamokų kas mėnesį vyko naudojant planšetes arba IT klasėje, 

aprūpintoje skaitmenine mokomąja medžiaga („MozaBook“). 

2. Pasikeitus elektroniniam dienynui didelis dėmesys skirtas tam, kad tėvai prie jo prisijungtų ir 

sistemingai stebėtų savo vaiko rezultatus. Prisijungė 93 proc. tėvų, kitiems informacija teikiama raštu 

arba telefonu. Kas mėnesį peržiūrimi mokinių rezultatai, vyksta pokalbiai su mokiniais, mokiniais ir 

tėvais, dalis susitikimų vyksta VGK posėdžių metu. Patvirtinta nauja pamokų lankomumo priežiūros 

tvarka, nuolatinė rezultatų kontrolė sumažino praleistų ir nepateisintų arba pateisintų dėl 

nereikšmingų priežasčių pamokų skaičių. 
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Gimnazijos vidaus įsivertinimo rezultatai rodo, kad ir mokiniai, ir tėvai pasitiki mokiniams 

teikiama dalykine ir asmenine pagalba, klasės vadovo veikla, gerai įvertintas pagalbos mokiniui 

specialistų darbas. 2018-2019 m. m. II pusmetį 2 mokiniai mokyti namuose, o 2019-2020 m. m.  net 

4 mokiniai mokomi namuose – jiems sudaryti individualūs, jų mokymosi ir sveikatos galimybes 

atitinkantys tvarkaraščiai, dalis medžiagos pateikiama nuotoliniu būdu. 

3. Didelis dėmesys skiriamas mokinių bendrųjų kompetencijų, žmogiškumo ir pilietiškumo 

ugdymui. Kiekviena klasė per metus dalyvavo 2-3 meninėse, tautiškumą skatinančiose veiklose. 

Gimnazijoje minimos įvairios Lietuvos valstybės ir kitos svarbios dienos. Kiekviena klasė turi 

socialinį partnerį, kuriam teikia pagalbą (pagal susitarimą) – pvz., gyvūnų globos namai, seniūnija, 

„Maltiečiai“ ir t.t. Su mokiniais nuolatos kalbama apie įvairių organizuojamų renginių, susitikimų 

reikšmingumą jų asmenybės ugdymui, skatinama dalyvauti visuose gimnazijoje vykstančiuose 

renginiuose.  
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II SKYRIUS.  

PRIEMONĖS / VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

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

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rezultatas 

1.1. Inovatyvių ir 

praktinių mokymo 

metodų taikymas 

pamokose. 

Visus metus 10 proc. 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 proc. 

Įvykdyta. 

Vidutiniškai kiekvieną mėnesį apie 100 pamokų vyksta 

naudojant planšetes ir Mozabook klasėje, iš kurių apie 80 

proc. pamokų skirta medžiagos įtvirtinimui ir 

atsiskaitymams (palyginimui, pernai – 60 tokių pamokų per 

mėnesį).  

30 proc. gamtos mokslų pamokų vyksta atliekant 

bandymus, demonstruojant elektronines procesų 

vizualizacijas: mokytojų sukurtų praktinių užduočių bankas 

padidėjo 12 proc. 

1.2. Praktinis seminaras 

„Aktyvieji ugdymo 

metodai pamokoje“. 

Metų bėgyje 25 proc. pagerės mokinių pamokos 

kokybės vertinimas (pirminis 

vertinimas organizuotas 2018 m. 

lapkritį). 

Įvykdyta. 

Įvyko 2 seminarai apie aktyviuosius ugdymo metodus: 

tiksliųjų mokslų mokytojams 2019-02-20 (dalyvavo 9 

mokyt.), ir visiems dalykininkams 2019-10-30 (dalyvavo 

27 mokyt.). 

Įvykdyta iš dalies. 

2019 lapkričio mėn. vykdyta mokinių apklausa: 

„Pamokose įdomu dirbti, pamokų veiklos padeda nesunkiai 

įsiminti mokomąją medžiagą“ – skirtingų dalykų 

vertinimas pakilo 7-30 proc, dviejų dalykų nukrito. 

Duomenis synku tiksliai susieti su praėjusiu tyrimu, nes 

pasikeitė dalis mokinių ir mokytojų. 
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1.3. Dalyvavimas ESFA 

projekte „Inovatyvi 

matematika – 

kiekvieno mokinio 

sėkmė“. 

Visus 

mokslo 

metus 

50 proc. matematikos pamokų 2-ose 

gimnazijos klasėse vyksta su 

asistentu. 

Atliktas projekto pridėtinės vertės 

tyrimas.  

Įvykdyta. 

50 proc. matematikos pamokų 2-ose klasėse įvyko su 

mokytoju asistentu pagal direktoriaus 2019-08-29 įsakymu 

Nr. VK-89 patvirtintą tvarkaraštį. 

2019 m. gegužės mėnesį atliktas projekto pridėtinės vertės 

tyrimas. Tyrimas atskleidė: 1,4 balo pagerėjo matematikos 

PUPP rezultatai; pusė mokinių teigia, kad matematikos ir 

kitų tiksliųjų dalykų pasiekimai, gebėjimas spręsti 

problemas gerėjo. 

1.4. Ekskursijos su 

moksleiviais, 

pamokos įvairiose 

edukacinėse erdvėse. 

Visus 

mokslo 

metus 

Kiekvienas mokytojas organizuos po 

1-2 pamokos netradicinėse erdvėse 

Įvykdyta. 

Mokytojai organizavo po 1-3 pamokas ne gimnazijoje (iš 

viso 53 pamokos): Utenos Kraštotyros muziejuje (3), A. ir 

M. Miškinių bibliotekoje (6), Kultūros centre (4), pamokos 

pagal Kultūros paso programas (9), edukacinės išvykos 

(16), miesto erdvėse ir kita (15). 

1.5. Vaidybinių filmų 

peržiūros, susitikimai 

su žinomais Lietuvos 

žmonėmis, įvairios 

edukacijos 

 

Visus 

mokslo 

metus 

Kiekvienos klasės mokiniai dalyvaus 

3-4 neformaliose veiklose. 

Įvykdyta. 

Kiekvienos klasės mokiniai dalyvavo 3-6 neformaliose 

ugdomosiose veiklose, pvz.:. 

2019 m. lapkričio 20 d. 3-4 kl. mokiniai dalyvavo filmo 

„Tumo kodeksas“ peržiūroje ir patarime „Taurapilyje“.  

Įvyko mokinių susitikimai VšĮ Arabų kultūros forumo 

nariais (6 pamokos). 

Dienos užsiėmimai su aktoriais Ž. Mardosaite ir R. Kleziu, 

susitikimai: su sveikuolių sąjungos prezidentu S. Dailide,  

poete R. Jonuškiene,  

Susitikimai, kuriuose pristatytos studijų ir kitos karjeros 

galimybės: rugsėjo 26 d. „KASTU“ atstovai; balandžio 19 

d. Utenos jaunimo užimtumo tarnybos specialistė; 
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balandžio 3 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos 

savanorių pajėgų atstovai; kovo 28 d. Europos Solidarumo 

korpuso atstovai.  

2019 m. sausio 21 d. 3-4 kl. gimnazistai lankėsi renginyje 

„Studijos – 2019. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/component/conten

t/article/2-naujienos/1726-naujienos-2019-11-20-01 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1728-

naujienos-2019-11-21-01 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1655-

naujienos-2019-06-18-01  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1638-

naujienos-2019-05-30-01 

1.6. Mokinių 

individualios 

pažangos vertinimo 

lentelės 

Visus 

mokslo 

metus 

Mokiniai 3 kartus per metus pildo 

pažangos lenteles, su klasės vadovu 

jas aptaria ne rečiau kaip 3 mėnesiai. 

Įvykdyta. 

Visi 1-4 klasių mokiniai savo pažangos stebėsenos lenteles 

užpildė mokslo metų pradžioje, po pirmojo semestro, 

mokslo metų pabaigoje. Duomenys aptarti su klasių 

vadovais. 

1.7. Dalyvavimas 

nacionaliniame 

matematikos ir 

gamtamokslio 

raštingumo konkurse. 

Lapkritis-

gruodis 

Dalyvaus 1-2 klasių mokinių grupė, 

su konkurso užduotimis bus 

supažindinti visi 1-2 klasių mokiniai 

Neįvykdyta. 

2019 metais NEC neorganizavo Matematikos ir 

gamtamokslio raštingumo konkurso. 

1.8. Bandomieji 

egzaminai 

Vasaris-

kovas 

Mokiniai, pasirinkę egzaminus, 

išsiaiškins silpnąsias savo žinių 

vietas, mokytojai numatys jiems 

tikslinę pagalbą. 

Įvykdyta. 

Organizuoti visų dalykų (išskyrus menų) bandomieji 

egzaminai. Juos laikė 97 proc. 4-ų kl. mokinių. Mokytojai 

kiekvienam mokiniui pateikė bandomojo egzamino darbo 

analizę, vertinimo kriterijus.  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/component/content/article/2-naujienos/1726-naujienos-2019-11-20-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/component/content/article/2-naujienos/1726-naujienos-2019-11-20-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1728-naujienos-2019-11-21-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1728-naujienos-2019-11-21-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1655-naujienos-2019-06-18-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1655-naujienos-2019-06-18-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1638-naujienos-2019-05-30-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1638-naujienos-2019-05-30-01
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1.9. Savarankiškų ir 

kontrolinių darbų 

perrašymas 

Kiekvieno 

mėnesio 

paskutinis 

ketvirtadieni

s 

Visi mokiniai, pageidaujantys 

perrašyti atsiskaitomuosius darbus, 

turės tam galimybę.  

Įvykdyta. 

Savarankiškų ir kontrolinių darbų perrašymas vyko 

kiekvieną mėnesį. 54 mokiniai perrašė 87 savarankiškus ir 

kontrolinius darbus. 

 

2 uždavinys. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir jų tėvų (rūpintojų) 

bendradarbiavimą.  

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 

Vertinimo kriterijai 

 

 

Rezultatas 

2.1. Naujai ateinančių 

gimnazistų 

priėmimo į 

gimnaziją komisijos 

veikla. 

Birželio-

rugpjūčio 

mėn. 

Dalyvaus 100 proc. mokinių ir tėvų 

(rūpintojų), su komisijos surinkta 

informacija bus supažindinami visi 

mokytojai, ugdymo pagalbos 

specialistai antrąją rugsėjo savaitę 

Įvykdyta. 

Birželio-rugpjūčio mėn. vyko priėmimo į gimnaziją 

pokalbiai su visais naujai į gimnaziją atvykstančiais 

mokiniais ir jų tėvais. Su aktualia surinkta informacija ir 

pirmokų adaptacinio mėnesio rezultatais supažindinti 

mokytojai išplėstinio VGK posėdžio metu 2019-10-01. 

2.2. Atvirų durų dienos 

tėvams 

 

2-3 kartus 

per metus 

Suteiksime informaciją tėvams apie 

vaikų mokymosi pasiekimus, 

aptarsime problemas. Paskaita tėvams 

vieną kartą per metus (psichologo, 

policijos atstovų ar pan.) 

Įvykdyta. 

Vyko atvirų durų dienos tėvams: 2019-03-18, 2019-11-04. 

2019-03-18 vyko Vaikų linijos“ atstovų mokymai tėvams 

apie patyčių atpažinimą bei paauglių bendravimą. 

2.3. Pirmokų tėvų 

susirinkimas 

Rugsėjo-

spalio  mėn. 

Dalyvaus ne mažiau kaip 70 proc. 

tėvų, kurie bus supažindinti su 

gimnazijos tvarkomis, pagalbos 

mokiniui galimybėmis 

Įvykdyta iš dalies. 

2019-09-27 pirmokų tėvų susirinkimas – dalyvavo 59 proc. 

tėvų. Kitiems informacija pateikta telefonu. 

Susirinkime dalyvavo Utenos apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriaus atstovė. Pristatyta bendra gimnazijos 
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informacija, vyko individualūs pokalbiai su dėstančiais 

mokytojais. 

2.4. Mokytojų atviros 

pamokos 

Visus mokslo 

metus 

1 kiekvieno mokytojo integruota 

pamoka per mokslo metus 
Įvykdyta. 

Kiekvienas mokytojas suorganizavo po 1-3 atviras / 

atviras-integruotas pamokas. Pvz.: fizika-chemija 

(„Elektrolizė“), fizinis ugdymas-biologija („Žmogaus 

anatomija ir sportas“), anglų k.-biologija („Human Body“), 

tikyba-rusų k. („Katalikų ir stačiatikių papročiai), istorija-

anglų k. („Istorinės pasaulio asmenybės“). 

2.5. „Pasakyk 

narkotikams – Ne!“ 

2-3 lapkričio 

savaitė 

Gimnazistų komanda sukurs filmą 

narkotikų vartojimo prevencijos tema, 

filmas bus pristatytas visiems 

gimnazistams. 

Įvykdyta. 

Kasmetinis Utenos apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato renginys „Pasakyk narkotikams – Ne!“ 

nevyko. Vietoje jo vyko renginys, kurio tema – smurtas 

artimoje aplinkoje. 

Gimnazistų komanda sukūrė ir pristatė video filmą 

„Netylėk, nekentėk, jei patiri smurtą artimoje aplinkoje“. 

Filmuko nuoroda: https://drive.google.com/file/d/1dk-

3spuY8pcTDttCbIypDVa7LGRWz12h/view  

2.6. Patyčių ir kitokio 

žeminančio elgesio 

prevencijos 

programos 

„Friends“ veiklos 

2019 metai 50  proc. sumažėjęs patyčių skaičius. 
Įvykdyta iš dalies. 

Visus metus vyko tęstinės projekto veiklos: mokinių ir 

darbuotojų apklausos, apklausų rezultatų patarimas su 

mokiniais ir gimnazijos vadovais, visų darbuotojų 

mokymai, klasių vadovų mokymai. Pakartotinis 2019 m. 

tyrimas rodo  sumažėjusius patyčių ir kitokio žeminančio 

elgesio atvejus – 7 proc. mokinių nurodė patyrę patyčias 

(2018 m. – 11 proc.), 2,2 proc. nurodė besitęsiančias 

patyčias (2018 m. – 5,8 proc.).  

Duomenų negalima pilnai palyginti, nes apklausoje 

https://drive.google.com/file/d/1dk-3spuY8pcTDttCbIypDVa7LGRWz12h/view
https://drive.google.com/file/d/1dk-3spuY8pcTDttCbIypDVa7LGRWz12h/view
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dalyvavo 30 proc. naujų mokinių, 10 proc. naujų 

mokytojų. 

2.7. Gimnazijos 

„Pamokų 

lankomumo tvarkos 

aprašo“ 

atnaujinimas ir 

dokumento 

nuostatų 

įgyvendinimas. 

2019 metai Sumažėjęs pavienių praleistų pamokų 

skaičius ir pateisintų dėl kitų 

priežasčių pamokų skaičius iki 15 

proc. 

Įvykdyta iš dalies. 

Naujas „Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos 

aprašas“ patvirtintas 2019 m. vasario 1 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. VK-25 ir 2019-10-14  VK-115 (koreguotas 

dėl medicininių pažymų panaikinimo). Nuo 2019-02-01 

sugriežtinus pamokų pateisinimo tvarką sumažėjo tėvų 

pateisintų pamokų skaičius dėl ligos (19 proc.) ir kitų 

priežasčių (17 proc.), tačiau dėl to (įvedus tėvų 

pateisinamų pamokų limitą) iš dalies padidėjo nepateisintų 

pamokų skaičius (10 proc.).  

2.8. Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimas, 

dalyvavimas 

įvairiuose kursuose 

ir seminaruose 

Visus mokslo 

metus 

Kiekvienas mokytojas dalyvaus ne 

mažiau kaip 10 val. kvalifikacijos 

kėlimo veiklose. 

Įvykdyta. 

Visi mokytojai dalyvavo 165 kvalifikacijos kėlimo 

veiklose ir kiekvienas išklausė ne mažiau kaip po 10 

valandų mokymų (vidutiniškai 4-5 veiklose kiekvienas 

mokytojas).  

2.9. Mokinių, 

mokytojų, 

administracijos, 

tėvų bendravimas 

internetinėje 

erdvėje. 

 

Nuolat 
95 proc. tėvų prisijungę prie el. 

dienyno – mokytojai ir tėvai nuolat 

per dienyną keičiasi informacija 

mokinio ugdymo klausimais. 

5 proc. tėvų informacija teikiama 

raštu (telefonu). 

Įvykdyta. 

93 proc. tėvų prisijungė prie naujo „Tamo“ dienyno, 

kitiems, neturintiems galimybės to padaryti,  informacija 

apie vaiko ugdymo rezultatus teikiama kas mėnesį (pagal 

susitarimą – atspausdinta arba telefonu). 

2.10. Bandomųjų 

brandos egzaminų 

organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 

Kovas-

balandis (jei 

mokiniai 

pageidaus) 

Kiekvienas pageidaujantis mokinys 

gaus individualią pagalbą egzaminų 

pasiruošimui egzaminuojamųjų 

dalykų konsultacijų metu. 

Įvykdyta. 

Priimti susitarimai su mokiniais dėl asmeninės pagalbos 

konsultacijų metu. 
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2.11. Gimnazijos 

psichologo 

konsultacijos 

Visus metus, 

pagal poreikį 

100 proc. mokinių, turinčių 

asmeninių problemų, gaus specialisto 

konsultacijas. 

Įvykdyta. 

Visi mokiniai, kreipęsi psichologinės pagalbos, gavo 

individualias konsultacijas. 12-ai mokinių ir tėvų 

rekomenduotos psichologo konsultacijos po VGK 

posėdžių. 

 

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

Priemonės/ Veiklos 
Vykdymo 

laikas 
Vertinimo kriterijai 

Rezultatas 

3.1.  Sausio 13d. 

minėjimas 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“, Vasario 

16-osios minėjimas. 

Sausis- 

vasaris 

Kiekvienas gimnazijos mokinys 

dalyvaus bent viename renginyje. 
Įvykdyta. 

Sausio 13-oji paminėta akcija „Atmintys gyva, nes liudija“. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1538-

naujienos-2019-01-11-01  

Visa gimnazijos bendruomenė dalyvavo vasario 16-osios 

minėjime https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-

naujienos/1561-naujienos-2019-02-15-01  

3.2.  Kovo 11-ajai 

skirtas renginys 

„Dainuojame 

lietuviškai“. 

Kovo antra 

savaitė 

Visos klasės parengs po 1-2 

muzikinius numerius. 
Įvykdyta. 

2019 m. kovo 7 d. vyko renginys „Skiriu dainą Lietuvai“. 

Dalyvavo visos klasės, pristačiusios po dainą, gimnazistai 

dalyvavo Kovo 11-osios minėjimo vėliavos eisenoje 

Utenos mieste. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1573-

naujienos-2019-03-07-04 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1572-

naujienos-2019-03-07-03  

  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1538-naujienos-2019-01-11-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1538-naujienos-2019-01-11-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1561-naujienos-2019-02-15-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1561-naujienos-2019-02-15-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1573-naujienos-2019-03-07-04
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1573-naujienos-2019-03-07-04
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1572-naujienos-2019-03-07-03
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1572-naujienos-2019-03-07-03
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3.3. Mokinių, buvusių 

mokinių bei 

profesionalių 

dalininkų parodų 

rengimas bei 

eksponavimas 

gimnazijos erdvėse. 

Visus metus 

 

Parodų atidarymuose dalyvauja 2-3 

klasių mokiniai. Informacija 

viešinama visai gimnazijos 

bendruomenei. 

Įvykdyta. 

Organizuotos 5 mokinių ir buvusių mokinių parodos 

gimnazijoje. Kiekvienos parodos atidaryme dalyvavo apie 

50 skirtingų klasių mokinių. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1734-

naujienos-2019-11-28-02 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1701-

naujienos-2019-10-25-02 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1617-

naujienos-2019-05-06-01  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1547-

naujienos-2019-02-01-01  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1540-

naujienos-2019-01-21-01  

3.4. Tradiciniai 

gimnazijos 

renginiai: 

„Šimtadienis“, 

„Paskutinis 

skambutis“, 

„Mokytojų diena“, 

„Šokam po Saule“, 

Europos kalbų 

diena“ ir t.t. 

Visus metus Renginių organizavimo veiklose 

dalyvaus apie 20 proc. mokinių, 

dalyvaus 80 proc. mokinių. 

Įvykdyta. 

Visi planuoti tradiciniai renginiai įvyko, išskyrus renginį 

„Šokam po Saule“ – Tarptautinė šokio diena paminėta 

šokių akcija gimnazijos kieme. Nuspręsta šį renginį rengti 

kas antrus metus. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1615-

naujienos-2019-04-29-01 

Po 5-8 kiekvienos klasės mokinius (20-30 proc.) dalyvavo 

renginių veiklų organizavime. Šimtadienyje dalyvavo 92 

proc. 4-ų kl. mokinių, Europos kalbų dienoje – 93 proc. 1-ų 

kl. mokinių.  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1734-naujienos-2019-11-28-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1734-naujienos-2019-11-28-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1701-naujienos-2019-10-25-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1701-naujienos-2019-10-25-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1617-naujienos-2019-05-06-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1617-naujienos-2019-05-06-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1547-naujienos-2019-02-01-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1547-naujienos-2019-02-01-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1540-naujienos-2019-01-21-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1540-naujienos-2019-01-21-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1615-naujienos-2019-04-29-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1615-naujienos-2019-04-29-01


11 
 

 

3.5.  Konkursai apie 

Lietuvą. Viktorina 

„Ką žinai apie 

Lietuvos 

kariuomenę?“, 

„Istorijos žinovo“ 

konkursas, 

Konstitucijos 

egzaminas ir t.t. 

Vasario-kovo 

mėn. 

Visų klasių atstovai dalyvauja 

konkursuose. 
Įvykdyta iš dalies. 

2019 m. vasario 14 dieną vyko „Istorijos žinovo“ 

konkursas. Dalyvavo visų klasių atstovai – 15 mokinių. 

2019 m. nebuvo mokinių, pageidaujančių dalyvauti 

konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“. 

2019 m. spalio 3 d. vyko Konstitucijos egzaminas. 

Dalyvavo 92 mokiniai.  

3.6.  Skaitovų 

konkursas 
3 sausio sav. Dalyvaus 5-7 mokiniai iš 1-4 klasių. 

Bus atrinkti 2 mokiniai, 

dalyvausiantys rajono skaitovų 

konkurse. 

Įvykdyta iš dalies. 

2019 m. sausio 29 d. vyko skaitovų konkursas. Iš 4 dalyvių 

atrinkta 1 mokinė rajoniniam konkursui.  

3.7.  Antikorupcijos 

dienos minėjimas 

Gruodžio 2-a 

savaitė. 

Teminės pamokos visiems 2-4 klasių 

mokiniams. 
Įvykdyta. 

2-ąją gruodžio savaitę vyko antikorupcijos teminės 

pamokos pilietiškumo pagrindų, teisės dalykų pamokose. 

Mokiniai dailės pamokose piešė piešinius šia tema. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1739-

naujienos-2019-12-11-01  

Gimnazijos darbuotojams vyko mokymai 2019-12-10 

„Korupcijos rizikos veiksniai“. 

 

3.8.  Susitikimas su 

nevyriausybinio 

judėjimo „Žinau, ką 

renku“, atstovais 

Vasaris 3-4 klasių mokiniai bus supažindinti 

su rinkimų organizavimo tvarka, 

galimomis korupcijos apraiškomis 

rinkimų metu. 

Įvykdyta. 

2019 vasario 20 d. vyko teminė istorijos pamoka 3-4 kl. 

mokiniams artėjančių rinkimų tema. Pamoką organizavo 

nevyriausybinio judėjimo „Žinau, ką renku“, atstovai. 

Dalyvavo 62 mokiniai. 

3.9.  Europos diena. 

 

Gegužė  Dalyvaus bent pusė 1-2 klasių 

gimnazistų. 
Įvykdyta. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1739-naujienos-2019-12-11-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1739-naujienos-2019-12-11-01
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2019 m. gegužės 9 dieną gimnazijoje vyko žinių apie 

Europos Sąjungą konkursas „Europos egzaminas“ – 

dalyvavo visi 1-2 klasių mokiniai. 

„Tandemus“ šokių kolektyvas pristatė savo programą ir 

dalyvavo Europos dienos minėjime Utenos kultūros centro 

kieme. 

3.10. Dalyvavimas 

tarptautiniuose 

projektuose 

Erasmus+ „Swis“, 

KA2. 

Visus metus Projektų veiklose dalyvaus 20-30 

mokinių 

 

Įvykdyta. 

2019 m. birželio 16-22 dienomis 7 mokiniai ir 3 mokytojos 

dalyvavo Rumunijoje vykusioje Erasmus+ „Swis“ projekto 

konferencijoje, kur pristatė gimnazistų atliktus 

gamtamokslinius eksperimentus. 

2019 m. gegužės 13-19 dienomis pagal „Nordplus“ 

programą 5 mokinių dalyvavo mobilumo veiklose 

Latvijoje. 

2019 m. gruodžio 7-13 dienomis „Saulės“ gimnazijoje 

vyko projekto „NordPlus“ veiklos ir partnerių susitikimas. 

Per savaitę mūsų, latvių ir islandų mokiniai sukūrė ir 

nufilmavo filmą pagal pasaką „Eglė žalčių karalienė“ 

(projekto KA2 dalis). Dalyvavo 20 gimnazijos mokinių. 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1749-

naujienos-2019-12-23-02  

 

 

  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1749-naujienos-2019-12-23-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1749-naujienos-2019-12-23-02
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4. Veiklos, kurios nebuvo įtrauktos į metinį veiklos planą. 

 

Priemonės/ Veiklos Vykdymo laikas Rezultatas 

4.1. 9-10 kl. mokinių, tėvų ir 

dėstančių mokytojų kalėdinis 

renginys 

2019-12-17 Visos  9-10 klasės pristatė kalėdinį numerį.  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1748-naujienos-2019-

12-23-01  

4.2. Tolerancijos dienos minėjimas 2019 m. lapkritis Kiekvienas dailės pamokas lankantis mokinys sukūrė darbą pagal šių metų 

Tolerancijos dienos temą „Tolerancijos švyturys“. Mokinių darbai 

eksponuoti gimnazijos koridoriuose 

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1720-naujienos-2019-

11-18-02  

4.3. Mokinių aktyvo mokymai 2019 m. spalio 1 d.   Gimnazijos mokinių savivalda ir nauji gimnazistai dalyvavo mokinių aktyvo 

mokymuose „Dalyvauk, išgirsk, dalinkis“. Suburta nauja mokinių savivalda. 

4.4. Mokslo metų užbaigimo šventė 2019 m. birželio 14 

d.  

Vyko baigiamasis mokslo metų renginys, kuriame apdovanoti geriausi 

„Saulės“ gimnazijos mokytojai. Renginį organizavo mokinių savivalda.  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1653-naujienos-2019-

06-14-01  

 

  

https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1748-naujienos-2019-12-23-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1748-naujienos-2019-12-23-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1720-naujienos-2019-11-18-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1720-naujienos-2019-11-18-02
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1653-naujienos-2019-06-14-01
https://www.saule.utena.lm.lt/index.php/2-naujienos/1653-naujienos-2019-06-14-01
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III SKYRIUS.  

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

Progra

mos 

kodas 

Programos pavadinimas 

2019 m 

asignavi

mų 

tūkst. 

Eur 

Išlaid

os 

tūkst. 

Eur 

Įvykdy

mas 

proc. 

Neįvykdymo 

priežastys 

07 

Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo (K)  

481,4 481,4 100  

07 

Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo (B)  

239,1 238,9 99,9  

07 

Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo (P)  

16,7 15,3 91,6 

Dėl sumažėjusio 

besimaitinančių 

mokinių sk. 

07 

Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo(N)  

3,7 3,6 97,3  

03 

Informacinės visuomenės 

plėtra (B) 
16,5 16,5 100  

07. 

Kokybiškos švietimo 

sistemos kūrimo ir 

jaunimo užimtumo (E)  

23,6 23,6 100  

  VISO 781,0 779,3 99,8  

_________________________________________ 

 

 

 


