
PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriaus  

2017 m. rugpjūčio 31  d. įsakymu Nr. V-199 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2017- 2018 M. M.  

Prioritetai – geresnis mokinių mokymasis ir asmeninė pažanga. 

Strateginis tikslas (pagal Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 m.) –  

DIDINTI ŠVIETIMO KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ, VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMĄ. 

1 TIKSLAS. DIDINTI BENDROJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO KOKYBĘ 

1.1. Ugdyti mokinių bendruosius ir dalykinius gebėjimus, brandžią asmenybę. 

 

Priemonės 

Laikas, 

terminai 

Atsakingi  

asmenys, 

vykdytojai  

Lėšų 

šaltiniai 

Rezultatas,  sėkmės kriterijai  

(minimalus planuojamas rezultatas) 

Atsiskaitymo forma; 

šaltiniai, kur bus 

informacija 

1.1.1.2017-2018 mokslo metų 

pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų 

planų:  

1.1.1.1. parengimas; 

 

 

1.1.1.2. įgyvendinimas. 

 

 

 

 

2017 m.  

rugsėjo 1 d. 

 

2017 m. rugsėjo 

1 d. – 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Metodinė 

taryba; 

Mokytojai 

Klasių vadovai 

Pagalbos 

specialistai 

MK 

 

100 proc. gimnazijos mokinių sudaromos 

sąlygos gauti pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo švietimo paslaugas ir 

išsilavinimą, sudaranti galimybes 

mokinių praktiniam mokymui 

(veiklinimui, tyriamiesiems darbams, 

edukacijai, socialinei, kultūrinei, 

pažintinei, aktyviai fizinei ir projektinei 

veiklai), kūrybiškumo, verslumo, 

socialiniam ir pilietiniam ugdymui. 

Kiekvienos klasės mokinys 2 kartus per 

mokslo metus turi galimybę dalyvauti 

ekskursijoje/išvykoje/kelionėje. 

Informacija gimnazijos 

tinklapyje, TaMo dienyne, 

mokytojų ir mokinių 

pamokų tvarkaraščiai. 

Mokinių pasiekimai. 

1.1.2. ,,Mokinių asmeninės 

pažangos stebėjimo, fiksavimo 

ir skatinimo sistemos“: 

 

 

 

Direktorius; 

Vidaus 

įsivertinimo ir 

MK 

 

70 proc. mokinių per mokslo metus 

pagerėję mokymosi pasiekimai/ 

lankomumo rodikliai / bendrosios ar 

Mokinių asmeninės / 

individualios pažangos 

aplankai. 



1.1.2.1. tobulinimas; 

 

 

1.1.2.2. įgyvendinimas 

(individualūs pokalbiai su 

mokiniais, jų tėvais (globėjais) 

ir kiekvieno mokinio pasiekimų 

gerinimo planas). 

 

2017 m. spalio 

mėnesis. 

 

2 kartus per 

mokslo metus 

(spalio ir vasario 

mėn.) 

 

 

strateginio 

planavimo 

grupė. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Klasių 

vadovai, 

Mokytojai 

dalykinės kompetencijos/elgesys. 

1.1.3. Ugdymo programų, 

teminių planų ir veiklos planų: 

1.1.3.1. parengimas; 

 

1.1.3.2. įgyvendinimas, ugdymo 

proceso stebėsena ir kontrolė; 

1.1.3.3. standartizuoti testai; 

1.1.3.4. PUPP; 

  

1.1.3.5. brandos egzaminų 

sesija. 

 

 

 

Iki 2017 m. 

rugsėjo 1 d. 

Nuolat. 

 

2018 m. 

balandis – 

gegužė. 

2018 m. gegužė 

– liepa. 

 

Direktorius; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Metodinė 

taryba; 

Mokytojai 

Klasių vadovai 

Pagalbos ir kiti 

specialistai. 

MK 

 

100 proc. parengtų ugdymo programų, 

teminių planų atitinka bendrąsias ugdymo 

programas, užtikrinamas ugdymo plane 

nurodytų programų integravimas, 

sudaromos sąlygos ugdymo turinio 

pritaikymui pagal vaiko poreikius. 

Veiklos planai parengti atsižvelgiant į 

numatytas gimnazijos (NŠS) darbo 

kryptis, prioritetus, tikslus ir uždavinius. 

Teikiamas kokybiškas bendrasis 

ugdymas. 

Direktoriaus įsakymu 

patvirtintos mokytojų 

parengtos ugdymo 

programos; 

suderinti/,,Tvirtinu“ žyma 

pažymėti teminiai ir 

veiklos planai (registruoti). 

Stebėtų pamokų 

protokolai. 

1.1.4.Mokinių pasiekimų 

gerinimo plano: 

1.1.4.1. koregavimas; 

1.1.4.2. įgyvendinimas. 

 

 

2017 m. spalis 

2017 - 2018 m. 

m. 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Metodinė 

taryba; 

Mokytojai; 

Pagalbos 

specialistai 

MK 

 

Mokinių pasiekimams gerinti naudojama 

nuosekli ir veiksminga sistema. 

Pastebima mokinių pasiekimų gerėjimo 

tendencija. 

Pakoreguotas mokinių 

pasiekimų gerinimo 

planas; veiklų, susijusių su 

plano įgyvendinimu, 

viešinimas gimnazijos 

tinklapyje. 

1.1.5. Mokinių mokymosi 

pasiekimų (rezultatų) analizė ir 

konkrečių rekomendacijų 

mokinių pasiekimams gerinti 

parengimas, jų panaudojimas 

2017 m. 

lapkritis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Metodinė 

taryba  

MK Mokinių mokymosi pasiekimų stebėsenos 

duomenys panaudojami mokinių 

mokymuisi. Ugdymo turinys pritaikomas 

konkrečiai klasei/grupei ir mokiniui 

atsižvelgiant į rekomendacijas. 

TaMo pažangumo 

ataskaitos; individualūs 

mokinių pasiekimų 

aplankai. 



planuojant ir įgyvendinant 

ugdymo turinį. 

Mokytojai Rekomendacijų pritaikymas sudaro 

prielaidas 5 proc. pagerinti mokinių 

pasiekimus.  

1.1.6.Pagalbos mokiniui 

teikimas. 

Nuolat. 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Pagalbos 

specialistas; 

Mokytojai 

MK Visi mokiniai turi galimybę gauti 

kvalifikuotą pagalbos specialistų 

pagalbą100 proc. mokinių siūlomos 

lietuvių kalbos, matematikos 

konsultacijos. Mokiniai turi galimybes 

likviduoti mokymo(si) spragas, 

atsiskaityti kontrolinius darbus, gaudami 

konsultacijas. 

Individualių konsultacijų 

fiksavimo žurnalas  

1.1.7.Mokinių pamokų 

nelankymo prevencija 

Nuolat. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Socialinis 

pedagogas; 

Klasių 

vadovai; 

Mokytojai; 

Vaiko gerovės 

komisija 

MK 100 proc. pedagoginio personalo laikosi 

Pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės 

ir mokyklos nelankymo prevencijos 

tvarkos ir ją veiksmingai taiko nustatytu 

laiku. Pasidalinta mokinio ir jo tėvų 

(globėjų) atsakomybė, klasių vadovų, 

socialinio pedagogo kontrolė ir 

atsakomybė. Gerėjantys pamokų 

lankomumo rodikliai lyginat 2016 – 2017 

m.  m. ir 2017 – 2018 m. m. duomenis. 

TAMO ataskaitos; taikytas 

priemones patvirtinantys 

lokaliniai dokumentai. 

1.1.8.Neformaliojo švietimo 

skyriaus ugdymo planų ir 

programų parengimas ir 

įgyvendinimas. 

2017 – 2018 m. 

m.  

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas; 

Neformaliojo 

švietimo 

mokytojai. 

SF 

SP 

Neformaliojo švietimo pasiūla tenkina 

mokinių poreikius, daugiau mokinių 

(procentais) įtraukiama į neformalųjį 

švietimą skyriuje. 

Neformaliojo švietimo 

programose dalyvaujančių 

mokinių patvirtinti sąrašai. 

Mokinių pasiekimai. 

1.1.9.Mokinių saviraiškos 

plėtra: 

1.1.9.1. įsitraukimas ir VVG 

projekto ,,Noriu byloti“ 

įgyvendinimas; 

 

 

 

2017 m. rugsėjis 

– gruodis 

 

 

 

 

Metodinės 

tarybos 

pirmininkas; 

Mokytojai 

MK Didėjantis gimnazijos ir NŠS mokinių 

skaičius (proc.), kurie laimi prizines 

vietas olimpiadose, konkursuose, 

varžybose, sėkmingai atstovauja 

gimnazijai, kitomis ugdymo formomis 

tobulina bendrąsias kompetencijas.  

Diplomai, pagyrimo raštai, 

padėkos. 

 Informacija gimnazijos 

tinklapyje. 

 



1.1.9.2. dalyvavimas Lietuvos 

mokyklų žaidynėse; 

1.1.9.3. dalyvavimas dalykinėse 

olimpiadose, konkursuose. 

2017 – 2018 m. 

m. 

2017 – 2018 m. 

m. 

Kūno kultūros 

mokytojai. 

Dalykų 

mokytojai 

1.1.10. Pilietinės, tautinės, 

kultūrinės bei socialinės 

savimonės formavimas: 

1.1.10.1. akcija ,,Paversk 

pyragą sėdmaišiu!“; 

1.1.10.2. jubiliejinis bėgimas 

,,Už Juodupės gimnaziją!“; 

 

 

 

1.1.10.3. vietinio projekto 

,,Vidinio kiemo labirintas“ 

parengimas ir įgyvendinimas; 

 

 

 

 

2017 m. rugsėjis 

– spalis 

2017 m. spalio 

21 d. 

 

 

 

2017 – 2018 m. 

m.  

 

 

 

 

Mokinių 

seimas. 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius; 

Kūno kultūros 

mokytojai. 

Projekto 

vadovas; 

mokytojai. 

MK 

Projektų 

Daugiau Mokinių seimo iniciatyvų, 

akcijų/projektų/ konkursu/ 

konferencijų/parodų/ ekspozicijų/ 

kultūrinių renginių/ kt. 

Informacija apie rezultatus 

gimnazijos tinklapyje 

1.2. Sudaryti sąlygas mokytojų profesinei kvalifikacijai ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti. 

1.2.1.Mokytojų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimas 

(prioritetas – dalykinės 

kompetencijos). 

2017 – 2018 m. 

m. 

Direktorius; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas 

MK 

SP PR 

SF 

 

Mokytojai 5 dienas per mokslo 

metus tobulina savo kvalifikaciją ir 

kompetencijas, atsižvelgdami į 

gimnazijos nustatytus prioritetus 

(IKT naudojimas, duomenų analizė ir 

panaudojimas, tiriamieji darbai ir 

mokomieji projektai) ir individualius 

poreikius. Visi mokytojai taiko 

aktyvius, šiuolaikinius mokymo 

metodus, plačiai ir dažnai naudoja 

IKT. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai ir pažymos. 

Stebėtų pamokų protokolai. 

Metinių pokalbių formos. 

1.2.2.Darbuotojų 

(įsi)vertinimas: 1.2.2.1. vadovų, 

mokytojų ir pagalbos 

specialistų; 

 

2017 m. 

spalis – 

lapkritis. 

Gimnazijos 

vadovai. 

 

MK 

SF 

100 proc. pedagoginio personalo 

kiekvienais metais įsivertina savo 

veiklą ir numato tikslus ir 

tobulinimosi priemones, orientuotas į 

Metinių pokalbių formos. 

Apklausų – kompetencijų 

tyrimų rezultatų suvestinės. 

Darbuotojų vertinimo formos. 



 

1.2.2.2. aplinkos kvalifikuotų 

darbuotojų. 

2018 m. 

sausis - vasaris 

mokinių mokymosi sėkmę. 90 proc. 

mokinių mokytojų kompetencijas 

vertina gerai ir labai gerai, 90 proc. 

mokytojų vadovų kompetencijas 

vertina gerai ir labai gerai. 

Padidėjęs aplinkos personalo darbo 

efektyvumas. 

 

1.2.3. Kūrybiškumą, lyderystę 

ir iniciatyvumą skatinančio 

projekto įgyvendinimas. 

 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas 

Projekto 

MK, 

SF 

1 projektas , kuriame dalyvauja ir 

kompetencijas tobulina 5 pedagogai, 

kurie inicijuoja ir įgyvendiną 

mokyklos pažangą skatinančius 

projektą, vykdo metodinę sklaidą, 

pritaiko įgytą patirtį mokinių 

pasiekimams gerinti. 

 

Projekto sutartis. Informacija 

gimnazijos tinklapyje. 

1.2.4. Metodinės veiklos 

plėtojimas. 

 

2017- 2018 m. 

m. 

Metodinė 

tarybos 

pirmininkas; 

Mokytojai 

MK Per mokslo metus Metodinė taryba 

inicijuoja ir/ar padeda įgyvendinti 

ugdymo(si) kokybę gerinantį 

projektą/iniciatyvą.  

Informacija gimnazijos 

tinklapyje. Metodinę veiklą 

patvirtinančios pažymos. 

1.2.5.Gerosios patirties sklaida  

ir mentorystės plėtojimas. 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius; 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas; 

Mokytojai 

 Per mokslo metus mokytojas 

metodininkas veda 2 atviras 

pamokas, vieną stebi; vyresnysis 

mokytojas – 1, 2 stebi, mokytojas 

stebi 3 pamokas. 

Per mokslo metus 2 -3 mokytojai 

mentoriauja (teikia metodinę pagalbą 

žemesnę kvalifikaciją turinčiam 

mokytojui ar vadovauja studento 

praktikai). 

Stebėtų pamokų protokolai. 

Įsakymai. 

1.3.Kurti  saugią ir modernią edukacinę aplinką. 

1.3.1.Aplinkos stebėjimo 

kamerų įrengimas: 

1.3.1.1. lauke (aikštelės 

 

 

2017 m. 

Ūkio dalies 

vedėjas; 

IT specialistas. 

SP 

Paramos 

Mokiniai mokykloje pertraukų metu 

gimnazijos koridoriuose jaučiasi 

saugūs.  

Įrengtos stebėjimo kameros. 



stebėjimui); 

 

1.3.1.2. viename koridoriuje. 

 

lapkritis 

2017 m. 

kovas 

1.3.2. gimnazijos prieigų 

renovacija -trinkelių tako 

įrengimas. 

2017 m. IV 

ketvirtis 

Ūkio dalies 

vedėjas 

SF 

SP 

Saugaus tako į mokyklą įrengimas. 

Mažinama mokinių ir darbuotojų 

patiriamų traumų tikimybė. 

Įrengtas saugus takas į 

mokyklą, sutvarkyti 

kanalizacijos šuliniai, įrengta 

prie pastato nuogrinda, užlietos 

asfalto duobės. 

1.3.3.Patalpų remontas ugdymo 

aplinkų gerinimas: 

1.3.3.1. fojė remontas; 

1.3.3.2 chemijos kabineto 

grindų dangos pakeitimas; 

1.3.3.3. fizikos ir informatikos 

(43 kab.) kabineto remontas; 

1.3.3.4. persirengimo kambarių 

prie sporto salės koridoriaus ir 

persirengimo kambarių grindų 

remontas; 

1.3.3.5. senojo pastato antrojo 

aukšto koridoriaus remontas; 

1.3.3.6.langų uždangų 

įrengimas. 

 

2017m. 

 

rugsėjo 1 d. 

lapkritis 

 

2018 m. 

birželis -

rugpjūtis 

 

 

 

 

 

2018 m. 

vasaris - kovas 

Ūkio dalies 

vedėjas 

SF 

SP 

Projektų 

Suremontuoti: fojė, fizikos ir 

informatikos kabinetai, senojo 

pastato antrasis aukštas (koridorius), 

koridorius į persirengimo kambarius;  

pakeista grindų danga chemijos 

kabinete, persirengimo kambariuose; 

4 klasėse įrengtos langų uždangos 

(roletai/žaliuzės). 

Atliktų darbų aktai. 

1.3.4.Gimnazijos kompiuterinio 

tinklo ir IT mokymo priemonių 

atnaujinimas ir platesnis 

naudojimas: 

1.3.4.1. tinklo atnaujinimas; 

1.3.4.2. 43 kabinete darbo vietų 

iki 20 padidinimas; 

1.3.4.3. 25 nešiojamų 

kompiuterių įsigijimas. 

2017 – 2018 

m. m. 

Ūkio dalies 

vedėjas; 

IT specialistas 

MK 

SF 

Kompiuterių parametrai atitinka 

poreikius. Darbo vietų skaičius 

informatikos kabinete atitinka 

mokinių poreikius.1 klasė (25 

mokiniai) aprūpinta  nešiojamais 

kompiuteriais. Geresnis  interneto 

prieinamumas. 

Informacija gimnazijos 

tinklapyje; gimnazijos veiklos 

ataskaitos. 



 

1.3.5.Mokyklinių baldų 

atnaujinimas 

2017 – 2018 

m. m. 

Ūkio dalies 

vedėjas 

MK 

SF 

176 (skyrių) mokyklinių spintelių 

įrengimas 5 – IVg mokinių daiktams 

ir drabužiams laikyti. Atnaujinti 

fizikos ir muzikos kabineto baldai. 

Sudarytos sąlygos praktiniams 

darbams. 

Įsigyti baldai. Spintelių 

nuomos sutartis. 

1.3.6.Savitų edukacinių erdvių 

gimnazijos viduje ir  teritorijoje 

(lauke) įrengimas: 

1.3.6.1. dvi  erdvės fojė 

(aktyvioji ir minkštoji); 

1.3.6.2. vidinio kiemo labirintas. 

 

2017  – 2018 

m. m. 

Ūkio dalies 

vedėjas 

SF 

SP 

Rėmėjų 

Įrengtos 2 savitos edukacinės erdvės 

viduje ir 1 lauke, kurios 

panaudojamos ugdymui(si) ir 

mokinių užimtumui pertraukų metų. 

Edukacinės erdvės. Informacija 

gimnazijos tinklapyje 

2 TIKSLAS. PUOSELĖTI GIMNAZIJOS KULTŪRĄ 

2.1.Puoselėti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą. 

2.1.1.Senų tradicijų 

puoselėjimas ir naujų kūrimas 

(Priedas Nr.1). 

 

2017- 2018 m. 

m. 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas; 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius

. 

MK 

SP 

SF 

Paramos 

Daugiau nei 85 proc. gimnazijos 

mokinių ir 95 proc. personalo yra 

patenkinti ir didžiuojasi savo 

priklausomybe gimnazijos 

bendruomenei. Gimnazijoje 

organizuojami visi tradiciniai 

renginiai (Mokslo ir žinių diena, 

Mokytojo diena, Kalėdiniai 

renginiai, Šimtadienis, Paskutinis 

skambutis, Brandos atestatų įteikimo 

šventė), padėkos koncertas (mokslo 

metų baigimo šventė) ,,Visi kartu – 

jėga!”. 95 proc. mokinių susipažinę 

su gimnazijos istorija, 100 proc. 

aplankė gimnazijos muziejus. 2017 

m. suorganizuotas Gimnazijos 90-

asis jubiliejus. Gimnazijos mokiniai 

nešioja uniformas. 

Informacija gimnazijos 

tinklapyje. 



2.1.2.Bendradarbiavimo su 

tėvais (globėjais) plėtojimas ir 

veiksmingo įsitraukimo 

skatinimas 

 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas 

Klasių 

vadovai 

 

MK 2 kartus per mokslo metus 

organizuojamose Atvirų durų 

savaitės renginiuose dalyvauja 85 

proc, mokinių tėvų (globėjų); tėvai 

(globėjai) įtraukiami į gimnazijos 

jubiliejinius renginius. Renginiai 

skatina tėvų (globėjų) įsitraukimą, 

bendravimą ir  bendradarbiavimą su 

mokykla, skatina dalyvių aktyvumą, 

kūrybiškumą, iniciatyvumą. Geresni 

klasių bendruomenių santykiai, 

veiksmingesnė pagalba mokiniui. 

Informacija gimnazijos 

tinklapyje, TaMo dienyne. 

2.1.3.Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

2017 -2018 m. 

m. 

Direktorius 

 

Projektų 

lėšos; 

SP; 

MK 

Pasirašytos ir vykdomos 2 tikslinės 

bendradarbiavimo sutartys su 

juridiniais/ fiziniais asmenimis. 

Bendradarbiavimas  padeda ugdyti 

mokinių bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas.  

Sutartys, informacija 

gimnazijos tinklapyje. 

2.2.Užtikrinti darbuotojų asmenybių įvairovę ir tvarką. 

2.2.1. Lokalinių dokumentų 

tobulinimas ir kūrimas. 

2017 m.  

rugsėjis - 

gruodis 

Direktorius; 

Darbo taryba 

MK Atnaujintos darbo tvarkos taisyklės, 

Kolektyvinė sutartis, pareiginiai 

aprašai, darbo sutartys, nuostatai. 

Aiškūs reikalavimai ir funkcijos; 

vadovai ir darbuotojai laikosi bendrų 

susitarimų. 95 proc. darbuotojų 

teigia, kad mikroklimatas palankus 

sėkmingam darbui. 

Įsakymais patvirtinti 

dokumentai. Apklausų 

rezultatai. 

2.2.2.Pageidaujamo elgesio 

skatinimas.  

2017- 2018 m. 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Socialinis 

pedagogas 

MK 100 proc. mokinių žino gimnazijos 

mokinio taisykles; mokiniai 

skatinami dažniau nei baudžiami 

Direktoriaus įsakymų 

patvirtintos mokinio taisyklės. 

Informacija gimnazijos 

tinklapyje. 



Psichologas 

Vaiko gerovės 

komisija 

3 TIKSLAS. DIDINTI JUODUPĖS SENIŪNIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMĄ.  

3.2. Sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikio užimtumui gimnazijoje ir neformaliojo švietimo skyriuje. 

3.2.1.Mokinių (vaikų) 

užimtumo –organizavimas 

mokinių atostogų metu. 

 

2017-2018 m. 

m. 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas; 

Neformaliojo 

švietimo 

organizatorius. 

Projektų 

Tėvų 

(globėjų) 

MK 

SP  

SF 

Per mokinių atostogas bendrojo 

lavinimo mokykloje (jei 

neatostogauja programos 

mokytojas) neformaliojo švietimo 

skyriuje vyksta numatyti 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimai. Kiekvieną vasarą 

Vaikų ir jaunimo socializacijos 

projekte (vaikų vasaros 

stovyklose) 3 - 5 dienas dalyvauja 

100 gimnazijos 8-15 metų 

socialiai remtinų ir gabių 

mokinių.  

Informacija gimnazijos tinklapyje, 

projektų medžiaga aplankuose. 

3.3. Kviesti Juodupės seniūnijos suaugusiuosius (jaunus žmones) neformaliam švietimui ir pagal poreikį jį organizuoti. 

3.3.1.Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo anglų kalbos 

programos įgyvendinimas. 

 

2017m. 

spalis – 2018 m. 

balandis 

Neformaliojo 

švietimo 

skyriaus 

vedėjas;  

NŠS anglų 

kalbos 

mokytojas 

SP NŠS įgyvendintos 2 anglų kalbos 

programos. Programose dalyvavo 

20 žmonių (iš jų 10 jauni 

žmonės). 

Informacija gimnazijos tinklapyje; 

sudarytos mokymo sutartys. 

4 TIKSLAS. STIPRINTI PREVENCINĘ VEIKLĄ GIMNAZIJOJE SUTELKIANT DĖMESĮ Į KIEKVIENO MOKINIO SVEIKATĄ IR 

GEROVĘ. 

4.1.Puoselėti mokinio sveikatą, sukurti sveikatai palankią socialinę ir psichologinę aplinką mokykloje. 

4.1.1.Sveikatinimo renginių 

organizavimas 

2017- 2018 m. 

m. 

Socialinis 

pedagogas; 

Visuomenės 

sveikatos 

specialistas; 

MK 

Projektų 

Organizuoti 4 – 6 sveikatinimo 

renginiai. Jų metu mokiniai įgyja 

sveikos gyvensenos įgūdžių ir 

žinių. 

Informacija gimnazijos tinklapyje 



Biologijos ir 

kūno kultūros 

mokytojai 

4.1.2.Saugaus eismo, civilinės ir 

priešgaisrinės saugos renginiai 

2017- 2018 m. 

m. 

Ūkio dalies 

vedėjas; 

Pradinių klasių 

mokytojai; 

Civilinės 

saugos 

mokytojas 

MK Kiekvienais mokslo metais 

organizuojami 3 - 4 renginiai. Jų 

metu mokiniai įgyja įgūdžių ir 

žinių, kaip saugiai elgtis gatvėje, 

namuose ir mokykloje, 

ekstremaliose situacijose. 

Informacija gimnazijos tinklapyje. 

4.1.3.Sveikos mitybos 

organizavimas 

2017 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams; 

Vyr. virėja 

 

Progr.; 

Projekto  

Įgyvendinamos Vaisių vartojimo 

skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose 2014 – 2017 mokslo 

metų ir Pieno vartojimo 

mokyklose skatinimo programos 

1 – 4 klasių mokiniams. Mokiniai 

maitinami sveikais, reikalavimus 

atitinkančiais produktais ir 

patiekalais. Formuojami sveikos 

mitybos įpročiai. 

Projekto (programos) ataskaitos. 

Meniu. 

4.1.4. Patyčių atpažinimas, 

sustabdymas ir prevencijos 

vykdymas. 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius; 

Socialinis 

pedagogas; 

Psichologas; 

Vaiko gerovės 

komisija; 

Klasių vadovai 

Mokytojai 

MK Visa mokyklos bendruomenė 

netoleruoja patyčių ir daro viską, 

kad jų nebūtų, vadovaudamiesi 

lokaliniais dokumentais. 

Gimnazijos mokiniai pastebėję ar 

patyrę patyčias nedelsiant gauna 

pagalbą. 95 proc. mokinių 

nepatiria mokykloje fizinio ir 

psichologinio smurto. 

Apklausų rezultatai. 

4.1.5.Prevencinių programų 

(Įveikime kartu, Zipio draugai, 

Antras žingsnis, Paauglystės 

kryžkelės, Raktai į sėkmę) ir 

kitų įgyvendinimas. 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui; 

Psichologas; 

Klasių vadovai 

MK 1 – 8 ir I -IIg klasių 

vadovai/psichologas kiekvieną 

savaitę veda pamokas - klasių 

valandėles pagal nurodytas 

prevencines programas. Mokiniai 

Elektronio dienynas TaMo. 

Programų suderinti teminiai 

planai. 



įgyja žinių ir gebėjimų įveikti 

problemas, įgyja tinkamas 

nuostatas. 

5 TIKSLAS. TOBULINTI GIMNAZIJOS VALDYMĄ IR INFORMAVIMO SISTEMĄ. 

5.1.Tobulinti vidaus įsivertinimą. 

5.1.1.Vidaus įsivertinimo 

sistemingas įgyvendinimas. 

2017 – 2018 m. 

m. 

 

Direktorius; 

Vidaus 

įsivertinimo ir 

strateginio 

planavimo 

grupė. 

MK Efektyvesnis vidaus įsivertinimo 

procesas. Mokytojai supranta 

įsivertinimo naudą. Gauti 

rezultatai panaudojami 

gimnazijos veiklai tobulinti. 

Vidaus įsivertinimo ataskaitos; 

apklausų rezultatai. Veiklos 

planai. 

5.1.2.Tėvų (globėjų) ir Mokinių 

savivaldos  įtraukimas 

į(si)vertinant gimnazijos (NŠS) 

veiklą. 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius; 

Vidaus 

įsivertinimo ir 

strateginio 

planavimo 

grupė. 

MK Mokių, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dalyvavimas įsivertinimo 

procese, poreikių ir pasiūlymų 

įtraukimas planuojant ir 

tobulinant gimnazijos veiklą 

įtakojančią mokinių mokymosi 

sėkmę. 

Vidaus įsivertinimo dokumentai. 

5.2. Analizuoti žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą ir telkti mokyklos komandas taupiam ir racionaliam jų 

valdymui. 

5.2.3.Projektinių kitų lėšų 

pritraukimo galimybių 

įvertinimas ir pasinaudojimas 

gimnazijos materialinei bazei 

gerinti. 

 

 

 

2017- 2018 m. 

m. 

Direktorius Projektų  

Program

ų 

Parengtas ir įgyvendintas 1 

projektas gimnazijos materialinei 

bazei gerinti (valgyklos remontui/ 

bendrųjų erdvių remontui/ 

mokyklinio autobuso įsigijimui). 

Atnaujintos patalpos ir/ar įranga/ 

įsigyta transporto priemonė. 

5.3. Diegti elektroninio valdymo ir tobulinti elektroninio informavimo sistemas 

5.3.1.Gimnazijos tinklapio 

sistemingas administravimas 

2017 – 2018 m. 

m. 

 

Atsakingas 

asmuo 

MK Gimnazijos tinklapis tenkina 

viešuosius interesus ir mokykloms 

keliamus visuomenės informavimo 

reikalavimus. 

Funkcionuojantis tinklapis 

5.3.2.Finansų apskaitos 2018 m. sausio 1 Vyriausiasis SF Finansų apskaitai naudojama Gimnazija – sistemos vartotojas. 



elektroninės sistemos pilnas 

įdiegimas. 

d. buhalteris; 

buhalteris 

elektroninė sistema. 

5.3.3.Virtualios informavimo, 

valdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo sistemos su 

pedagoginiu personalu 

sukūrimas ir naudojimas. 

Iki 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

IT specialistas 

MK 

SF 

80 – 90 proc. mokytojų geba 

veiksmingai komunikuoti 

virtualioje erdvėje. 

Veikianti virtuali bendravimo 

sistema. 

  

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 30 d. 

posėdžio protokolo Nr.S1-4 nutarimu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktoriaus  

2017 m. rugpjūčio 31  d. įsakymu Nr. V-199 

Priedas Nr.1 

SENŲ TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR NAUJŲ KŪRIMAS. PAGRINDINIŲ RENGINIŲ 2017-2018 M. M. SĄRAŠAS 

 

RENGINYS DATA ATSAKINGI ASMENYS 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo pirmoji – mokslo ir žinių diena 2017-09-01 V. Sadauskienė  

SPALIS 

Savivaldos diena (Mokytojo diena) 

 

Bėgimas ,,Už Juodupės gimnaziją!“ 

2017-10-05 

 

Spalio 21 d. 

D. Stasiūnienė, IVg klasė 

R. Čypaitė, IIIg klasė 

A. Navickas, V. Barzdonis, V. Savickas  

LAPKRITIS 

Sveikatingumo diena Lapkritis R. Barauskienė 

GRUODIS 

Šventinis mokyklos puošimas Gruodžio pirma savaitė I.  Michailova, IIg klasė 

 

Gimnazijos 90 metų jubiliejus Gruodžio 9 d. V. Sadauskienė, A. Karpovienė 

Šv. Kalėdų belaukiant; Advento popietė Gruodis R. Šedytė; S. Gindvilienė 



2018 M.  

VASARIS 

Šimtadienis 

Vasario 16- oji 

Vasaris 

Vasario 16 d. 

R. Čypaitė, IIIg klasė 

Neformaliojo švietimo organizatorius 

KOVAS 

Karjeros ir verslumo diena 

Festivalis – konkursas „Ei, mes esam 

talentingi!“ 

Kovas 

Kovas 

V. Sadauskienė, R. Žilinskienė 

V. Sadauskienė 

BALANDIS 

Vaikų Velykėlės 

 Būk saugus ir atsargus, šito mokyk ir 

draugus 

Balandis 

Balandis 

Dalia Šimėnienė 

Daiva Kavaliauskienė 

GEGUŽĖ 

Paskutinio skambučio šventė 

Mokslo metų užbaigimo šventė ,,Visi kartu 

– mes jėga!“ 

Popietė – konkursas, skirtas Šeimos dienai 

2018-05-24 

Gegužė 

Gegužės mėn. 

R. Čypaitė, IIIg klasė 

V. Sadauskienė  

R. Šedytė; E. Astrauskienė 

BIRŽELIS 

Naktis mokykloje, sporto šventė, mokslo 

metų užbaigimas 

2018-06-13 V. Sadauskienė, A. Rekertienė 

_________________________________ 


