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Strateginis tikslas: ugdymo organizavimas atsižvelgiant į skirtingų gebėjimų mokinių poreikius
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: gabių ir mokymosi potencialą turinčių vaikų ugdymo tobulinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Tyrimo metu atpažinti ir įvertinti vaiko
Tyrimo siekiant nustatyti
gabumai, organizuojant ugdymo procesą
gabius ir mokymosi
taikomos turimos rekomendacijos,
Atliktas tyrimas, gautos rekomendacijos
potencialą turinčius
sukurtos sąlygos plėtoti individualius
vaikus organizavimas
mokinio gebėjimus
„Smalsučių klubo“ ir
„Smalsučių klubo“ veikloje dalyvauja 1-4
Klubų veikla organizuojama nuosekliai ir
„Žiniukų klubo“ veiklos
klasių, „Žiniukų klubo“ veikloje – 5-8
sistemingai
organizavimas
klasių mokiniai.
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: mokymosi sunkumų turinčių vaikų ugdymo tobulinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Mokymosi sunkumų turintys mokiniai
kartą per savaitę renkasi į namų darbų
klubą, kuriame namų darbus ruošti ar
Įkurtas ir veikiantis namų darbų klubas
Namų darbų klubo veiklos
kitus mokymosi sunkumus įveikti padeda
(esant epidemiologinei situacijai klubas
organizavimas
gabesni gimnazijos mokiniai,
veikia nuotoliniu formatu)
pastariesiems skiriamos socialinės
valandos.
Organizuojama tarpdisciplininė
Gamtamokslinės
gamtamokslinė stovykla, patyriminis
Stovykloje sudalyvauja ne mažiau dviejų 5stovyklos Aukštaitijos
mokymasis, mokslo pritaikomumo
8 klasių koncentro klasių
nacionaliniame parke
praktikoje iliustravimu stiprinama
organizavimas
mokinių mokymosi motyvacija.

Atsakingi asmenys
Psichologė N. Butkienė
Socialinė pedagogė
A. Lukšienė
Klubų veiklos
organizatoriai
Atsakingi asmenys

Klubo veiklos
koordinatorius

Projekto įgyvendinimo
darbo grupė

Strateginis tikslas: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų augimas
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Atsakingi asmenys
Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose
mokytojai stiprina savo profesines bei
Tarptautinių projektų
asmenines kompetencijas, tobulina
Pradėtas įgyvendinti ar įgyvendintas ne
Metodinių grupių
rengimas ir dalyvavimas
užsienio kalbos vartojimo įgūdžius, įgytą
mažiau 1 projektas
pirmininkai
juos įgyvendinat
tarptautinę patirtį pritaiko organizuodami
ugdymo procesą
Mokytojai rengia ir vykdo
Tarpmokyklinių/
tarpmokyklinius/ tarpinstitucinius
tarpinstitucinių projektų
projektus, įgytą dalykinę, pedagoginę,
Įgyvendintas ne mažiau nei 1 projektas
Dalykų mokytojai
vykdymas
vadybinę patirtį pritaiko organizuodami
ugdymo procesą.
Strateginis tikslas: vidinio ir išorinio bendradarbiavimo efektyvinimas
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas siekiant profesinio tobulėjimo bei bendruomeniškumo
stiprinimo
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Atsakingi asmenys
Stebimos ir aptariamos kolegų vedamos
Dalijimasis profesine
pamokos, dalijamasi patirtimi, stiprinamas
patirtimi dalyvaujant
bendradarbiavimas, veiksmingai
Stebėta ne mažiau 40 pamokų
Metodinės grupės
kolegų vedamose
plėtojama kolegialaus grįžtamojo ryšio
pamokose
kultūra.
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: socialinio dialogo skatinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Atsakingi asmenys
Rėmėjų finansinė parama leidžia
įgyvendinti papildomų lėšų
Rėmėjų paieška
Ne mažiau 1 rėmėjo
Gimnazijos administracija
reikalaujančius ilgalaikius ir trumpalaikius
projektus, atnaujinti gimnazijos gerbūvį
Ieškoma socialinių partnerių
Socialinių partnerių
kokybiškesnio bei įvairiapusiškesnio
Pradėtas bendradarbiavimas su ne mažiau 1
Metodinė taryba
paieška
ugdymo proceso organizavimui,
nauju socialiniu partneriu
socialumo jausmo stiprinimui.

Strateginis tikslas: gimnazijos gerbūvio atnaujinimas
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: gimnazijos renovacija
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Gimnazijos išorės
renovacija

Kreipiamasi į Vilniaus rajono savivaldybę
dėl lėšų gimnazijos išorės renovacijai
skyrimo, vykdoma gimnazijos renovacija.

Laukiami rezultatai
Renovuota gimnazijos pastato išorė
patraukli estetiškai, likviduoti pastato išorėje
esantys defektai (kiauras stogas, drėgmei
pralaidžios sienos, byrantis tinkas ir kt.).

METŲ VEIKLOS TIKSLAS: gimnazijos vidaus ir lauko erdvių atnaujinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Atnaujinamos ar įrengiamos naujos
Edukacinių ir
edukacinės bei poilsio zonos gimnazijos
poilsio zonų
Atnaujinta/įrengta ne mažiau 1 poilsio ar
viduje, atnaujinama lauko klasė,
atnaujinimas/įrengimas
edukacinė zona gimnazijos viduje ar lauko
įrengiama stacionari ugdymosi erdvė,
gimnazijos viduje bei
teritorijoje.
augalų zonos patyriminiam mokymuisi
lauko teritorijoje
gimnazijos lauko teritorijoje ir kt.
Valgyklos funkcinis ir
vizualinis atnaujinimas

Atnaujinamas estetinis valgyklos vaizdas

Strateginis tikslas: svetingos ir pagarbios aplinkos kūrimas
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: atsakingo vartojimo skatinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Gimnazijos bendruomenei
organizuojamos paskaitos apie atsakingą
vartojimą, atkreipiamas bendruomenės
Paskaitų apie atsakingą
narių dėmesys į gimnazijoje esančius
vartojimą organizavimas
rūšiavimo konteinerius, praktinį jų
panaudojimą, formuojami atsakingo
vartojimo įgūdžiai.
Akcijos „Seni daiktai –
Gimnazijoje organizuojama akcija, kurios
nauji namai“
metu bendruomenės nariai
organizavimas
nebenaudojamus, tačiau geros būklės

Atsakingi asmenys
Gimnazijos direktorė
K. Bajevienė
Direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams
D. Tonkovičienė
Atsakingi asmenys

Gimnazijos administracija

Vizualinis gimnazijos valgyklos
atnaujinimas

Direktoriaus pavaduotoja
ūkio reikalams
D. Tonkovičienė,
meninio ir technologinio
ugdymo mokytojai

Laukiami rezultatai

Atsakingi asmenys

Suorganizuota ne mažiau 1 paskaitos

Mokinių taryba

Suorganizuota ne mažiau 2 akcijų

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui V. Giedraitytė

asmeninius daiktus gali padovanoti,
iškeisti, parduoti. Formuojamas
pakartotinio daiktų panaudojimo įprotis,
skatinamas atsakingas vartojimas.
METŲ VEIKLOS TIKSLAS: socialumo stiprinimas, pagarbaus ir kultūringo elgesio skatinimas
Veiklos uždaviniai
Priemonės
Laukiami rezultatai
Organizuojamos labdaringos akcijos,
Labdaringų akcijų
stiprinančios bendruomenės narių
Suorganizuota ne mažiau
organizavimas
socialinį jautrumą, skatinančios
3 akcijų
bendruomenės sutelktumą.
Projektas įgyvendinamas 1-4 ir 5-8 klasių
koncentruose. Projekto veiklų metu
Projekto
formuojamas kultūringo ir pagarbaus
„Būkime mandagūs“
elgesio suvokimas, atkreipiamas mokinių
Įvykdyta ne mažiau 3 projekto veiklų
įgyvendinimas
dėmesys į pagarbaus elgesio svarbą
darniam ir pažangiam visuomenės
vystymuisi.

Atsakingi asmenys
Pagalbos mokiniui
specialistai

Metodinės grupės

